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FOGLALAT: Magyarország ’s Erdély (előléptetés; pesti termék-kelet; szalontai termékeny anya; Bor István ’s Bieltsik Márton f  ; gazdasági 

egyesület; ’s a’"!;.) Amerika (a’ bahiai zendülés nem valósul; Rosas nem fogadja el a’ franczia végválaszt; s a’ t.) Portugália (pénzügyi 
szorultság; ’s a’ t.) Spanyolország (Maroto nem fogoly; az uj ministerség kormányelvei; készületek Cabrera ellen; s a t . )  Anglia (canadai 
hirek ; a’* kir. palotában elfogott kéményseprő ügye; udvari hírek ; ’s a’ t.) Francziaország (kamrai ülések; belgahollandi ügy; Paganini 
bőkezűsége; Du pin ismét követkamraelnök; ’s a’ t.) Belgium. Gabonaár. Duna vízállás. Pénzkelet.

P e s t ,  s z e r d a  j a m i á r ’ 3 k n 1830«

]?f a g y a r o r s z á g - ^ s  E r d é l y .
Ö c s .’s ap. kir. F e ls é g e  nmeit, erdődi1 gróf P á I f fy  Fidel m. 

kir. udv. kanczellárt ezen méltóságtól, egész fizetése meghagytával, 
fölmentvén, ’s érdemei ’s hív szolgálati tekintetéből aranygyapjas-rend- 
del felruházván, a’ magyar kir. udv. kanczellária kormányával annak 
al-kanczellárját, nmeit. Székhelyi gróf M aj l á t h Antal ő excját, meg
bízni; másod al-kanczellárrápedig komori báró B e d e k o v ic h  L a jo s  
ő excját, a’ főméit, hétszemélyes táblák biráját, kinevezni kegyelmesen 
méltóztatott. (H-k.)

(Pesti tennék-kelet. Szalontai termékeny anya. Bor István •}-.) Múlt 
év utolsó napjaiban már némi élénkség kezde mutatkozni a’gyapjukeres- 
kedésben ; a’ kétnyiretü téli ’s nyári gyapjú ára nem emelkedik ugyan , 
de csökkentnek sem mondhatni azt. Legfinomabb egynyiretü gyapjúra már 
nagy részint előre megkötvék a’ szerződések, ’s e’ fajnak ára mázsán
kul t néhány forinttal emelkedik, a’ tavaly i árhoz képest. Viasz mázsáját 
83 — 85 pgő forinton veszik, ’s a’lebenyegi fagygyut is nagyon kere
sik ’s külföldre is szállítják, honnan ismét mint jó gyertyákat hozandják 
vissza. — Nagy-Szalontán múlt évi dec. lokán Gömő István adózó íele- 
sége egyszerre 3 fiú ’s l leány gyermeket szült, kik közül hárman még 
élve részesültek a’ keresztségben, de ugyanazon nap mindnyájan meg
haltak. A’ termékeny anya egészséges. •— Ugyan m. é. dec. lüdikén 
Nagy-Váradon Bor István nagy-szalontai esperes és zsadányi hely. val
lásit lelkész élete 78dik évében elhunyt. —

(Gondoskodás az árvíz által károsultakról.) Azon számos jótéthez, melly 
ben az árvíz által károsultak Nádor ő es. kir. fönsége buzgalmából részesü 
lének, méltán toldhatni azon legújabb^gondoskodását, melly szerint a’ lak
nélküliek alkalmazásáról intézkedjék. Ö cs.kir. főhgsége ugyanis LónyayJá
nos m. kir. helytartósági tanácsost’s biharmegyei főispánhelyettest megbízni 
méltóztatott külön szállásosztó választmány-alakításra, mellynek kötelessé- 
gül szabaték, a’ lak nélkül maradt károsultaknak száraz füthető szállást sze
rezni. E’ választmány a’ nevezett kir. biztos rendeletére megkezdő munkál- 
kodásit,’s tagjai ezek: Patachich Józsefvárosi tanácsos, l ’erdinandi és Gozsdu 
választott polgárok ’s Georgievich Mihály városkapu ánysági tollvivő. E’ vá
lasztmány naponkint reggel ’s délután tartja ülésit tulajdon szállásán az uj 
kapitánysági épületben az úgynevezett volt Ágoston féle házban, hol szál
lást rendel az a’ végett jelentkezőknek. Ig y a ’ Ludoviccumban, hol Pistory 
Jakab városi tanácsos a’ főfelügyelő, múlt évi oct. 4ke óta 201 család nyur« 
lakhelyt, mellvek tagjai: ISO férfi, ISO nő, 77 özvegyasszony, 10) gyer
mek 10 éven alul, 93 gyermek 10—10 évig, 70 ifju ’s leány 10 éven túl; 
összesen 711 lélek. Ivlinco orvos tr, kire egészségi tekintetben bizatvák ez 
ügyefogyottak, szinte folyvást ott lakik egy városi kerületi biztossal és szük
séges őrséggel. Hogy azonban legalább némi része kipótoltassék az élelme
zési , fűtési, világítási ’s egyéb költségeknek, tehát minden szál last jkapó 
fizet hetenkint lakásért ’s fűtésért 10 krt. pgőben, asszonyok szinte 10 k rt, 
’s 10 éven túli személyek szintannyit, 10— 10 [éveskorig pedig 5 krt heten
kint, a’ kisebb gyermekek minden fizetésiül mentek. Ez aránylag csekély 
fizetés tökéletes sűlyegyenben áll a’ fizetők keresetre alkalmatosságukkal. 
A’ nagy nemzeti lovagló iskolában oct. 4ke óta 223 család van szállással el
látva ; tagjai ezek: 137 férfi, 103 nő , 54 özvegyasszony , 118 gyermek 10 
éven alul, 87 gyermek 10—16 évig, ’s 44 ifjú’s leány 10 éven túl; összesen 
532 lélek, kik a’ fönebb osztályozás szerint 0 és 3 krt fizetnek hetenkint 
szinte pgőben lakásért ’s fűtésért. Rendföntartás végett egy városi kerületi 
biztos lakik a lovaglo-iskolában; főfelügyelő pedig Nzekrényessy városi ta
nácsos. Tűzveszély-elhárítás és nagyobb tisztaság végett valamint a’ Ludovi- 
ceumban, úgy a nemzeti lovagló-iskolában is , a’ pesti városi tanács külön 
fűzőt alkalmazott, kiszabott áron jó és egészséges ételeket tartozik készíte
ni , legszigorúbb felelősség alatt. Az ételek mennyisége ’s minősége napon
kint szigorú ellenőrködés alá vétetik. A’ Ludoviceum’s lovagló-iskola lakosi 
számára külön mosókonyha is van , ’s minden család egyszeri mosáséri fá
val együtt alig fizet 3 váltó krt. Sok család a’ katonaság által épített uj há
zakban lelt alkalmazást, s áltáljában egy szobáért *s konyháért hetenkint 
12 pgő krt fizol a háztulajdonosnak, jövő sz. György napig, melly után 
ismét a háztulajdonosra száll a bérbeadhatási jog. Oláh majorjában is szá
mos szerencsétlenült, főleg kézműves , lakik , kik hogy készitvényiket el
adhassak , naponkint ingyen szállíttatnak a városba. Több egészen elszcgé- 
nyült embert egészen a’ város táplál. Ezekre különösen Eichholfz János pol
gármester ügyel Staffenberg városi gyámmal. Egyébiránt e’ szegény ludovi- 
ceumi’s a t. lakosok naponkint dologra járnak, ’s igv ha valamennyire szor
galmasak , tehát napi szükségeiken kivül még jócskán mégis takaríthatnak. 
Rendeletek tetetnek egyszersmind a’ lakosok vallási szükségei ’s gyermekeik 
neveltetése iránt. — A károsultak fölscgéllésirc következő adakozások ér
keztek : a ni. kir. udv. kanczellária utján I lohenzolIern-Sigmai ingen hgség- 
bül 97 fr. 2 4 kr. pgő; a* pécsi csizmadia ezéh küldött 10 fr., az eszéki bod- 
nárezéh 10 fr ., a selmcczi bányászkamrai pénztár 33 fr. 45 kr., Kiss Ká
roly zilahi ügyved 15 fr ., a kolozsvári fő 30ad 18 fr ., marosujvári sóház 
3;> fr. 20 kr., barczai liók-JOad 31 kr., nagybányai városi tanács 244 fr. 2 kr., 
mind pengőben.

I g a z i t  ás. Szirmay Adánmé assz. lapjaink lOOdik számában em
lített alapítványát utóbbi hiteles adatok szerint következőleg kérjük módo
síttatni: a’nevezett asszonyság 3 ezer váltó forintnyi alapítványt íábláz- 
f a lőtt be Pest s Nógrád megyében fekvő jószágára , olly megjegyzéssel, 
hogy ennek 150 váltó forintnyi kamatját a’ dunáninneni superintemlensek 
mindaddig húzzák, inig csekély jövedelmük jobb karba fog helyeztet
ni, azután pedig két kitűnő szorgalmú, hiltudoinány-tanuló, ifjú jutal- 
maztatására fordfttassék évenkint a’ nevezett kamat menny iség. —

A’ m. kir. udv. kamra S om oske őy Antalt Gömör ’s Torta me
gyékben kir. ügyigazgatósági ügy viselővé alkalmazd.

B ie l t s ik  Márton szuesányi sóhivatali pajtaőr múlt évinoV; lókén 
meglialálozott.

A’ honi G a z d a s á g i  e g y e s ü le t  minél többfelé óhajtja terjeszte
ni hatását, annál inkább meggyőződik arról, miképen a’haza külön részeiben 
divatozó gazdálkodási rendszerek tudása nélkül tágabb körű munkálkodásinak 
czélra vezető irányt nem adhat. Ez okbul múlt hónap lökén tartott közgyű
lésén a’ t. honi gazda-közönséget, különösen pedig ’s egyenkint minden ré
szes tagját arra határozd kérőleg fölszólít!atni: lennének szívesek a’ fekvő 
birtokaik ’s lakásuk vidékin divatozó különféle gazdálkodási rendszereket, 
nemkülönben egyes gazdaságok történeteit a’termesztés mennyiségének ki
vonatos előadásával ’s virágzásuk vagy hanyatlásuk okaival világosítva köz
leni. Közös az ügy; ’s valamint a’ hazát egészen, úgy minden egyes haza
fit annyival közelebb érdekelhet, mivel hasznos gyümölcseinek érlelését az 
egyeseknek összes részvéte képes leginkább siettetni. Ne vonjuk meg tőle 
a’ csekély áldozatot, melly légfölebb is szünidőnk néhány óranegyedébe ke- 
rülend. Alulirt azon édes reményben örvend előre e’ kérelem sikerének, mi
szerint rövid idő alatt számos illynemű leírási közlemény fog hozzá utasítva 
érkezni. Pest, dec. 31 kén 1838. Kacs k ovi cs Lajos s. k. gazd. egyesü
leti titoknok.

4L m e r i  k  a .
(A’ bahiai zendülés nem valósul. Rosas nem fogadja el a’ franczia 

végválaszt.) A’ bahiai zendülés valódi költemény volt, az oct. 2Tkeig ter
jedő hirek egy szóval sem emlékeznek róla; annyi igaz ugyan, hogy a’ 
városi őrség Riogrande do Sul tartományba hajózott el ’s így a’ város a’ 
nemzetőrség ótalmára bizaték, miért is igen nagy volt a’ félelem, hogy 
a’multi lázadás főnökei, kiket a’kormányi hatóságok gyávaságból szaba- 
badon bocsátának, ismét megnyitják merényöket a’császári kormánytuli 
szabadulás végett. — Montevideoi oct. 4diki hír szerint a’ buenosayresi 
franczia ostromzár folyvást igen szigorú. A’ franczia hajóvezér végvála
szát Rosas elnök nem fogadá e l , mi okbul minden órán hadüzenet-nyil- 
ványitást várnak. Magányos hirek szerint már az ellenségeskedés el is 
kezdődött, a’ francziák ugyanis la Plata folyam torkolatánál fekvő Mar- 
tin-Garcia kis szigetet hatalmokba ejték, mi annyiból nem való, mert 
Lajos Fülöp trónbeszédében egy szóval sem emlité. —

8  p a n y o l o r s z á g .
(Az uj ministerség kormányelvei. Takarékosság a' királyné kiadá

siban. Készületek Cabrera ellen.) Perez de Castro válosza a’ministerség 
elfogadása iránt még nem érkezék Madridba; dec. lOkén azonban már 
megjelentek a’ ministerség többi tagjai a’ cortesben , ’s Alaix elmondá 
kormányzati elveiket, mellyek most is e" régi üres kifejezésekből állnak: 
a’ kormány mindent elkövetem! a’ polgárharez megszüntetésire, de erre 
minden józan érzelmű ’s főleg a’cortes gyámolitására van szüksége. Éhez 
Pizarro még azt csatoló, hogy egyezség esetében a' szükséges segély- 
források sem hiányozhatnak, ’s hogy a' legközelebb napokban törvény- 
javaslatok fognak a’ cortes elibe terjesztetni a' legsürgetőbb szükség fö- 
dözésire. — Örömmel tapasztalják a’ fővárosban, miszerint a' kormányzó 
királyné darab idő óta legszigorúbb takarékossággal intézi kiadásit. Több 
drága mulatság! tárgyat már árverésen adatott el, különösen számos gyö
nyörű drága lovat ’s az aranjuezi tibetkecskéket. — Andalusiában Clo- 
nard tábornok szilárd munkássága már tökéletesen helyre állítá a’ csön
det. E’ már magában is gazdag tartomány legújabban sokat nyert népes- 
bülés által. Számos tőkepénzes és vagyonos földbirtokos elhagyó lakhe
lyét ’s e’ tartományban települt meg. — Cabrera veszteségét a’ chestei 
csatában igen nevezetesnek mondják. Két zászlóalj egészen elvált a' fő
seregtől, ’s folyvást üldöztetve fut a’ cuenzai alkotmányos őrség előtt, 
csupán az almausai Sierrába vonulással menthetvén magát, ha addig utói 
nem érik az üldözők. Alaix tábornok elhatárzó csapást szándékozik me
részelni Cabrera ellen, kinek munkássága’s katonai isméretei csakugyan 
félelmesek. Arragoniába folyvást újabb fegyveres csapatok nyomulnak, ’s 
nem sokára 30 ezer főnyire fognak szaporodni. A’ hadminister (Alaix) 
nyíltan kimondó, hogy e’ tél folytában vagy ő fog tönkre jutni, vagy pe
dig Cabrera.

(Harcztéri hírek Maroto tábornokot elfogottnak mondják.) Espartero 
Logronobul dec. Gíkán újabb föliratot intéze a’ kormányzó királynéhoz, 
mellybcn Cordova’s Narvaez tábornokok megbüntetésit elkerülhetlennek 
mondja. Ez előterjesztésben .a’ la granjai zendületet szánandó esemény
nek nevezi, ’s a’ sevillai mozgaloméul azt állítja , hogy az csupán né
hány, Cordova ’s Narvaez tábornokokkal egyetértőnek, merénye a’ sevillai 
nemzetőrség akaratja ’s megegyezése nélkül. — Clonard tábornok biztos
ságot neveze ki a’ sevillai nemzetőrség újabb rendezetére. — Zurbano 
vállalatának csak néhány csekély ’s minden sfiker nélküli csata lett kö- 
vetkezniénye ; de fpntosb volt valamennyire dec. lsején az Iruz melletti 
összeütközés Villanueva de Mena közelében, hol a' carlosiak süker nél
kül rohanónak meg egy élelmi szállít vány t , Reinoro ezredest mindazál- 
tal elfogák, ki, mint ők mondják, mindjárt a' csata után megholt, az 
alkotmányosak állítása szerint ellenben kegyetlenül meggyilkoltaték. — 
Saragossai dec. 11 ki hírek szerint Maroto tábornok csatát veszte és se
besülten 150 lovassal együtt az alkotmányosak fogságába juta. Maroto 
helyzeténél fogva c’ hír igen fontos következményű lehetne, de még to
vábbi válósulásra vár, ihlvtd meg a’ csata helyét sem említik az eddigi 

/ levélek. Egyébiránt úgy látszik, hogy csakugyan nem sokára nagyobb 
élénkség fog uralkodni a' harezléren. Az alkotmányosak néhány apró



csatlósban szerencsesek valónak. ’s ez í*"11®* feléleszti a* sergek esiU 
gedt bátorságát.

(Maroto nem fogoly. Elegy.) Maroto elfogatásáról ’s megsebe* 
sulteriil számos hír keringe, ’s n»est újabb hiteles levelekből kiviláglik 
hogy a’ nevezett tábornok ép egészségben van a’ trónkövetelő udvará-\ 
ban, hol ministeri változásba" kell munkálnia. — Aragoni levelek sze
rint Van Halén tábornok, parancsot ada 20() carlosi fogoly agyonlőve- ' 
tésére, ürügyül azon ll,rt a,lvan, miszerint Cabrera oda nyilatkozók, 
hogy ezentúl minden hatalmába esendő alkotmánypártit irgalom nélkül 
agyon fog lövetni. — Dita Pizarro uj penzügyminister következő három . 
törvényjavaslatai térjészté cortes elibe : 1 ) Hozassanak rendszabályok 
a’ rendkívül/hadiadó beliaj (hatására; 2) a’ meg künn levő egyéb tar
tozások beszedésire; 3) Mikép lehetne legjobban rendezni az országos 
adósságot ’s fogyasztó pénztárt. Ez előterjesztés után a’ cortes a’ kor
mánytól kívánt 40 ezer ujonezot rövid vita után megajánló. — Alaix 
tábornok a’ hadsergi fő élelemszállitót hivatalából leveté ’s Cordova és 
Narvaez tábornokoknak parancsot kühle, melly szerint azonnal kötelesek 
Clonard haditörvényszéke előtt megjelenni.

A  n  g- 1 i a.
( Canadai hírek. A’kir. palotában elfogott kéményseprő ügye. Elegy.) 

A’ Kingston Chronicle szerint az utóbbi zendület alatt 102 halottat ’s 
Í52 foglyot vesztének a’ zendülők. A’ Prescott mellett elfogottak, ki
ket majd névszerint számit föl az érintett lap, jobbadán éjszakamerikai 
polgárok, de két krakói lengyel is van közöttük: Berins Emészt ’s Oko- 
yinsky János, és két angol ezredbeli szökevény. Mind ezek a’ kingsto- 
ni hadi törvényszék elibe jutának. A’ Prescott melletti szélmalomban sok 
hadiszer jutott az alkotmányosak hatalmába, különösen : három álgyu, 
10 hordó lőpor ’s 10 ezer kemény töltés. Találtak ott ezenkül egy fe
hérselyem zászlót, mellyre sas és csillag volt hímezve e’ körirattal: 
„Onodaga-vadászok“ ’s „ A’megszabadított Canada.“ E’ zászló az egye
sült tartományokéra emlékeztet, mellyen szinte sas és csillagok láthatók. 
A’ szélmalom körül minden házat leégetének az alkotmányosak ’s a’ 
malomba polgárkatonaságot helyzének őrségül. Drummond angol kapitány, 
ki, az egyik égő házba rohanván, az ablaknál mutató magát, agyonlö- 
veték, mert a’ támadók a’ lőporfüstben nem ismerek meg őt ’s zendülő- 
nek tárták. Coburg vidékin, Felső - Canadában Usher kapitányt, ki a’ 
királyné kőrmánya iránti hűségérül mindenütt ismeretes vala, több ismeret
len megrohanó és agyon véré. Colborne rendszabályiról igy ír a’ Sun: 
Colborne, mint halljuk, nem akarja magát boszueszközül használtatni 
a’ vérszomjas angol gyarmatosak által a’ franczia származásúak ellen, ’s 
a’ politikai foglyok nagyobb részét Angliába szállíttatja, honnan az ausz
tráliai gyarmatokba küldendi őket a’ kormány. — Egy szállitvány már 
érkezék is angol partra ’s Liverpoolban az egész lakosság lábon v o lt , 
midőn a’ városi börtönbe kisérék a’ foglyokat, mert Angliában hallatlan 
ritkaság politikai foglyokat látni. A’ foglyok bátor tekintetitek valónak,
’s a’ radical lapok rendkívül zajognak azon kegyetlenség ellen, mellyel 
a’ kormány e’ szerencsétlenek iránt viseltetik. — Lancaster József, 
egyik alapitója e’ nevéről ismert tanitásrendszernek, elhunyt üjyorkban, 
’s mint mondják igen szegény körülmények közt. Kocsi ment keresztül 
rajta, s ez okozó halálát. — A’ Buckingham palotában elfogott ké
ményseprő fiú vallomásiból azt akarják némellyek következtetni, hogy 
lehetlen olly sokáig valakinek a’ palotában tartózkodni felfödözés nélkül. 
A’ kémények ’s kandallók ollyanok, hogy azokon teljességgel nem jut
hatni a’ királyné szobáiba, a’ konyhák pedig mindig zárva vannak. A’ 
fogoly igen éhesnek Iátszék ’s valóban az is volt, mert mindjárt mohón 
kapott étel után. A’fiu alkalmasint dolgozókkal Iopódzék a’terembe’sugy rej- 
tőzék ott el. — Durham lelkes nyilatkozatát tory, whig ’s radical sajtó 
egyenlőn helyesli. —

(Durham a’ radical társulat felírását nem fogadja el. Van Buren a’ 
canadai zendület előmozdítóit megbünteti.) Durham lord a’ londoni radi
cal társulattól hozzá intéztetni szándéklott felírást nem fogadó el, ’seziránti 
okait következő, a’ társulat títoknokához irt, levelében fejtegeti: „Cle- 
weland-llow, dec. lókén! Uram! Az Ön által másolatban elembe ter
jesztett felírást, melly csak azon elveket nyilványitja, mikben én töké
letesen megegyezem, örömmel és büszkeséggel fogadnám el küldöttség 
kézéiből, hanem tudnám, mik történtek azon gyűlésben, mellyben azt 
szerkeszték; miután mindazáltalazon események köztudomásra jutának, 
tehát kénytelen vagyok visszautasítani azon küldöttséget, meilynek hoz
zám járulandását Ön jelenti. Az elnököt egyhangúlag választók ’s a’ gyű* 
lés köszönetét szavaza neki. 0  mté a’ gyűlést, feledné ez úttal szigorúbb 
nézeteit Canada ügyeiről ’s fontolná meg, hogy nem lehetne é engem 
használni további ezélaira. Más szónokok még Őszintébben nyilványíták 
nem-őszinteségüket. A Vadé tr igy nyilatkozék: „Mint ótalmazója az ál
talányos választásjognak zavarban vagyok, mert nem látom át, mikép 
támogathassak fölirás-íntézést olly férfihoz, ki a’ választásjogot csak a’ 
házbirtokosak számára követeli 't AVade azonban mégis támogató a’ kér
déses indítványt, mivel, mint mondó, engem mégis lépcső gyanánt hasz
nálhatni a’ radical párt javára. Ez érzelmek ’s a’ bennük rejtező czélza- 
tok, mint látszik, szíves tetszést íiyerének. En itt azért hivatkozóm a’ 
fönebbi szavakra , hogy minden félremagyarázást elkerüljek azon okok 
fejtegetése iránt, mellyek engem a’ fölirat-elmellőzésre kényszerítenek. 
Elmellőzök minden egyéb nem lényegest, mi a’ gyűlésben véghez ment, 
’s mit csupán személyem elleni sértésnek lehetne tekinteni, ’s csupán tisz
tán arra szorítkozom , mi azon nyilváuyos ellenmondást kiemelheti, melly 
i ’ fölirás szavai ’s gyűlés ezélzatá közt uralkodók. A’ fölirat igy hang- 
sík a’ gyűlés pedig máskéj» gondolkozik. Az egész bánásmód durva két-

Jjjiiiséget tanúsít. Én sem közvetve sem közvetlenül nem részesülhetek 
a’ köz ügyek illy kezelésében. Valamint kész vagyok őszintén n> ilványí- 
tuni, minő rendszabályokat tartok kívánatosaknak, úgy szinte mindig 
hangosan ki fogom mondani roszaló ellenzésemet olly czélok hant, mi 
két lélekisméretem el nem fogadhatóknak itél. Hacsak egyszeiün vála- 
szolandék is e’ föliratra, miután tudom, hogy sokan azok közül, kiktől 
az szánnozék, olly véleményeket táplálnak keblükben s olly czélokéit 
buzognak, miket én, mint a’ békére s polgári társulat létezésire veszé
lyeseket, egyátaljában visszautasítok, minden esetre a’ közönség elcsa- 
bitásian, sőt valóságos megcsalásában fogtam volna részesülni. Ezt pe
dig én nem fogom tenni soha, bár mi következzék is. A fölirat említést 
tesz változatlan ’s másíthatatlan ragaszkodásomrul a' haladó javítás ügyé
hez. Igen , én e' javítást egyetlen eszköznek tartom nagy nemzeti kesei
vek elhárítására. Nem ismerek egyéb eszközt biztos elei hetesei c minden 
politikai erőködés valódi ezélainak, minők: oktatás általi felvilágosodás 
\’s az egész nép minden osztálykülönség nélküli tisztelése, tartós méltósá
ga ’s jólléte. Az említett nagy czél elérésihez, úgy hiszem, lényegileg 
szükséges: füntartása a’ trónnak; a’ tulajdon biztosítása ’s ipar emelke
dése, mint tettleges oldalai azon elveknek, miket 1834ben a’ skót nem
zet elitt kimondék. De nem tettetem magamat, mintha nem isméméin to
vábbi szándékát e’ fölirat aláíróinak, melly az itt nyilványitottelveimmel 
homlokegyenest ellenkezik. Ezennel tehát nyilványosan kimondom an
nak roszalását ’s aziránti határzatomat, hogy épen olly teljes erővel fo
gok ellene küzdeni, valamint reményiem, miszerint üdvös, elérhető ’s 
következőleg hasznos javítások mellett mindenkor szolgalmatosan ’s lé- 
íekisméretesen fogok buzogni. Ez okbul nem fogadhatom el a’ küldöttsé
get. Nem akarom magamat kitenni azon veszélynek , hogy valakit elá- 
mitsak, vagyvalamellyalkalomkor félre értessem. így ajánlott segélyt, 
’s igy szavazott felírást nem szabad elfogadnom, bármilly örömest üd
vözlődéin volna is azt más körülmények közt mint tisztes és örvendetes 
tanujelét a’ nyilváuyos bizalomnak. Durham.“ — A’kérdéses radical gyű
lés dec. lokán este ment véghez York-Hotelben; AVade tr tulajdonkép 
oda nyilatkozék , miszerint ő Durham lordot lépcsőnek tekinti, melly- 
nek segélyével kiléphetne a’ radical párt a’ „féltékenység posványából.“ 
Bizonyos Kemp ur azon indítványt tévé , hogy lieni kell fölírással meg
tisztelni Durham lordot, hanem előbb bevárni: vájjon kész leend é a ’ra- 
dicalok elveit támogatni. Csak hosszas vita után mellőzé el a' gyűlés ez 
indítványt. Maga a’ fölirat igy hangzók: „Mylord! Tisztelet érzetivei 
közelítünk Önhöz ’s megjelentét Angliában e' súlyos időpont közepette 
főfontosságu eseménynek tekintjük a ’ polgári szabadság terjesztésire e’ 
honában a’ párturalkodásnak ’s abból származó elégületlenségnek. Nagy 
örömmel üdvezeljiik lordságod nyilatkozatát a’ devonporti néphez, ’s bíz
hatni vauink abba«, mleaarint Önnek nézeti a’ nagyjavítási elvek iránt 
nemcsak változatlanoké másithatatlanok,hanem hosszas tapasztalás követ
keztében mindinkább erősülők. A’ westminsteri javító társulat mindig azon 
elveket tartó szem előtt, miket Ön olly ügyesen támogata Skótziában, 
’s ezek: választásjog minden házbirtokos számára, három évi jmrliamen- 
tek, titkos szavazás; ’s a‘ t.“ — Az Examiner már most megnyugtatni 
törekszik, miszerint Durham nem túlzó radical, mi a’ fönebbi levél után 
egészen fölösleges. A’ minden udvari dolgokban igen jártas M. Post leg- 
ujabb száma ezt írja: „Mint halljuk, Durham lady önként monda le ud
vari hivataláról, ’s férjét csak azután tudósító tettérül. A’ lady ő fölsé 
géhez intézett levele nem volt olly hangon szerkesztve , minőben illy 
lemondásokat egyébkint eszközleni szokás, hanem csupán röviden ’s igen 
szárazon \ foglaló magában a’lemondást. A’ királyné igen becsületteljes, 
sőt nyájas hangon válaszolt, azon megjegyzéssel, hogy sokkal nelie 
zebben esett volna neki a’lemondás elfogadása, ha az módja’s rendje’sze 
rint történik.“ — „Roscius“ rakhajó nov. 27keig terjedő híreket lioza 
Ujyorkbul; mellyek azonban kevés érdekes újságot foglalnak maguk, 
bau, „Liverpool“ gőzös még Üjyorkban maradt, hogy a’ congressüs meg
nyitása után azonnal elhozhassa az elnök ülésnyitó beszédét, melly 
dec. elején vala Londonba érkezendő. A’ canadai hírek nov. 23aig ter
jednek. A’ zendülés mind a’ két tartományban hathatósan el van nyom
va , ’s a’ kormányzó már nem igen vél félhetni annak isméti kiütésétül. 
Az angol lapok legalább igy okoskodnak a’ canadai ügyek mostani hely
zetéből Az elhiresült M’ Kenzie, miután nem siikerült szándéka kóborló 
csapatot gyüjthetni zendítő zászlója alá, Ujyorkbul AVashingtonba köl- 
tözék; hol azonban még kevésb szerencsére számolhat. Van Buren el
nök. azon kormánytiszteket, kik a' canadai zendülés melletti buzgó gyű
lésekben részt vettek, vagy bármikép segiték előmozdítani as zendülést, 
létévé hivatalaikból. —

(O’ Connor nyilatkozata. Elitéltek merénye. ) Hogy a’kormány ti
lalmazó parancsa az éji radical gyűlések ellen nem volt épen fölösleges 
vágy igazságtalan , kiviláglik O’ Connor következő nyilatkozatából, mely
iket líolulaleben hallata: ,,A’ fekete rabszolgák 1838ki aug. elsőjén nye
rek «eg szabadságukat, 1839iki sept. 2í)kén pétiig a’ fehér rabszolgák 
fógník szabadságba helyeztetni. Ha a whigek 29ikén nem szabadítunk 
föl bűnünket, úgy 30kán erőszakkal fogjuk azt magunk cselekedni. 
Évéeíesz.életemben mindig békét hirdetek, de háborúra is mindig kész va
lók.4 Stephens pedig még világosabbak nyilatkozók, mondván: „Mindig há
borúi*1 kell készeknek lennünk; mert ti békét tartós békét fogtok azután él- 
vezn?vagy pedig háború, háború, és ismét háború ellenünk, mig egészen ki 
Jeeinaek irtv.a a’ földszinérül.44 Azon napon, mellyen Jovett nagy gya- 
potg áni leegett Ashtonben, igy nyilatkozék Stephens a’ Bury ban fáklya- 
jen yiél tartott néjigyülésen : „Megmondom Önöknek, kicsoda Jovett, ’s 
mvgiüítn.tonr nektek s neki is , hogy csakugyan van oka rettegni a’fák-
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iií Dupin elibe a' harczkártyát , 's halárzotídn Passy mellett nyilatkozók 
kit meg is választant! elnökül, ha valamennyi doctrinair követ lemond 
Jluchatelrül, és szinte Passy mellé pártol. Teendik é ezt, vagy nem , 
meg eddig nem tudhatni , mert lapjakban melyen hallgatnak e’ tárgyról. 
Az ügyek e’ kétes helyzete még a’ tözsércsarnokori is keletcsökkené.st 
okoza. Mondják, hogy Dupin ünnepélyesen nyilványitá, miszerint ö 
csupán azon esetre íógadandja el az elnökséget , ha igen nevezetes több
ség fog mellette nyilatkozni.

(Abdelkader elhagyja Ain - Maadit.) Algíri dec. lOiki hírek szerint 
Abdclkadert mindennap várak Medeahban. Ain-Maádi ostromával tehát 
alkalmasint fölhagyott. Mondják, hogy egyezkedés szünteté meg a’ har 
ezot, mellyel Tidzsini már az ostrom első napján kínáld meg Abdelka- 
dert; ki azonban mindeddig szót sem akara hallani alkudozásról. Tidzsi
ni uralkodó maradand ugyan Ain -Maadiban, de megismeri Abdelkader 
felsú'ségét ’s tulajdon fiát adja neki kezesül 12 előbbkelő lakossal. 
A’ városba sem az emirt, sem katonáit nem bocsátó Tidzsini. A’ lako
sak igen szorult állapotban valónak ugyan, de föladásról mégis hallani 
sem akarónak. A’ kötött szerződés kielégíti Abdelkader büszkeségét, ’s 
egyszersmind megengedi a’ franczia határokhoz közeledését, hol nagy 
mértékben kezdik őt nyugtalanítani a’ főkormányzó legújabb rendsza
bályi. Igen valószínű, hogy csupán Valée tábornagy azon határzatának 
tulajdoníthatni Abdelkader e’ váratlan békekötését ’s Medeahba vissza
tértét, miszerint Algír ’s Constantine között az emir birtoka egy részén 
szándékozik keresztül vonatni az összeköttetési utat. E’ terve azonban 
számos akadályra fog találni, mert a’ kabylok számosak, vitézek, ’s
1 halálos ellenség» a’ francziáknak, pedig az ő határikon kellene keresz
tül vinni az utat. —

(Dupin ismét kamraelnök.) A’ követkamra dec. 19ikén csakugyan 
mégis váloszta elnököt. A‘ közép több szózata másnapra kívánó halasz
tóim a válosztást; (hüllőn Barrotkérdé: létez é erre valami különös 
titkos ok V ’S Billault elkezdé a’ szavazási munkálatot, mig a’ közép 
folytonosan háborgatni törekvék azt. Jollivet szószékre lépett és szinte 
másnapra kívánó halasztatni a’ szavazást elnökválosztásra. Augius rö
viden értésire adó, miszerint már többé joga sincsen szókérésre , mert a’ 
szavazás már meg van kezdve. Piscatory félre vettetni kívánó az elha
lasztás iránti indítványt, ’s a’ kamra határzatát sem akaró kikéretni, 
mivel a’ szavazást félben szakasztani ellenkezik a’ kamrai szabályokkal 
’s az illy visszaélés rósz következményeket szülhetne. Végre azonban 
mégis szavaztatni volt kénytelen az ideigl. elnök e’ vitás kérdésre; de 
csak alig emelkedék föl mintegy 20 tag a’ középből az elhalasztás mel
lett, ’s igy a’ szavazás akadály nélkül véghez ment. 365 szózat közül 
Dupinre 183 Passyra pedig 178 jutott ’s négy ezédulafehéren maradt. 
Dupin tehát azonnal kikiáltaték elnökké. Másnap a* másodelnöki állo
másokra volt szavazandó a’ kamra. Royer - Col lard következő szókkal 
hagyó el a’ termet: „Jobbat láttam már ’s roszabbat is , de ehez hason
lót még soha.“ —

(Paganini bőkezűsége. Elegy.) Berlioz nagyhírű hangszerző dec.
1 bikán, miután nagy hangversenye rendkívüli tetszéssel fogadtat ék a’ 
conservaforiumban, következő levelet kapa Paganini világhírű hegedűs 
tői: „Drága barátom! Midőn Beethoven megholt, csak az egy Berlioz 
ébreszthető őt ismét uj életre. Hallóm Önnek isteni szerzeményit, mely- 
ivek lángeszéhez olly igen méltók, ’s kötelességemnek tartom Ont kér
ni, legyen szíves hódolatom jeléül tőlem 20 ezer frankot elfogadni, 
melly mennyiséget e’ mellékvény átvétekor tüstint ki fogja fizetni Roth
schild báró. Tartson Ön engem leggyöngédebb barátjának. Nicolo Paga
nini. — Würtemberg hgnő újabb pisai hírek szerint, már valamennyire 
jobban érzi magat. — Trittan Flóra ismért franczia írónő emlékiratot 
nyujta be a’ halálos büntetés eltörlesztése iránt a’ követkamrához. —

P o r t u g á l i a .
(Pénzügyi szorultság.) Lissaboni nov. 7ki hir szerint a’ déli tarto

mányokban a’ kormány csapati ’s a’ guerilhák közt apró csaták történtek, 
mellyek egyikében Joao Baija, e’ migueli család legutolsó fivére is, csa
tatéren maradt. A’ kormány pénzügye olly nyomom, hogy a" királyné 
háztartási költsége már nyolez hónap óta fizettetlen, ’s kényszerült ék- 
S"zerei nagyobb részit elzálogitni udvartartás költségei fodözésire. A cor- 
tes hihetőleg dec. 9kénnyittatik meg. Das Antas gróf, a’ portói katona
kormányzó, a’ tanácsosak egyike, kormányzóságát nem akarja letenni 
’s igy a’ kormány mást kénytetik helyébe kinevezni. —

IC e  1 g  i M in .
(A’ külügyi költségvetés elfogadva.) A’követkamrai dec. 14ki ülés 

ben a’külügyi költségvetést 79 szóval 2 ellen elfogadók. A’ 13 ezer fran
kot pedig olly czikkekért ’s röpiratokért, mellyek külföldre küldetnek 
Belgiumra káros befolyású tudósítások megtorlása végett, megajánlák.Er- 
re az clbcrfeldi német lap ekép nyilatkozik: „A’német sajtó azon zavar
ban van,miszerint Belgium mellett kell Írnia, mert mind azon czikk, melly 
ezután mellette nyilatkozik, azok egyike lebet, mellyek a’ brüsseli ka
binetben évenkint 13 ezer frankért gyártatnak.

G a b o n a á r :  Best, dec. 3tikén: Tiszta búza 138, 120, 110: — Két
szeres 94 , 90 , 82; — Rozs 88 , 85, 80; — Árpa 73 y 
70, 65; — /ab 64, 62, 58; — lvukunV/.a 84, 80, 75;
— Köles-kása. 160 ; — i esti mérő váltó garas. 

B u n a v i z á l l á s :  Pest, dec. 31ikcn 2' 5" 6 '" — jnn. lsején 2' KK* O"'
— 2dikán 3' 2" ()'" —

P é i i z k e lc f  : Récs ,• dec. 29kén : 4 pCtes slntuskötelezvény 100 7« ;! 3 
pCtes 80r,|s ; 183-1 ki 500 fitos kölcsön 6755|,c ; bnnkrés*> 
vény 14913;4 fit pgőlien.

lynfénynél tartott gyűlésektől.“ — Liverpoolba 34 elítéltet hozának^ 
nadábul, kik útközben hatalmokba akarók keríteni a’ hajét, de nfl 
létesíthetők szándékjokat a’nagyobb erő ellenében. —

(Udvari hírek. Elegy.) Decemb. Iáikén szarvasvadászüttal niní-'lí 
magát a’ királyné Windsorban, azaz: egy szarvast kibocsátónak a’^  
biil, ’s hosszas hajtás után ismét befogók azt. O föls. és számos hölgy 0 
ur lóháton élvezők a’ vadászat gyönyöreit, mig a’ kényehnesb részvrtó'l 
köunyü vadászkocsin követek őket. — A’sheernessi kikötőt nagyszerűelP 
sitvéuyekkel szándék ellátni, mi másfél millió sterlingbe kerülendugyán 
fit; rendkívül hasznos, mert eddig ellenállás nélkül rohanható azt iiieg 
ellenség. — Az országos jövedelem állapotja csüggesztőnek látszik, ’í 
a’ most múlt évnegyed olly rósz, vagy mégroszabb volt, minta’ tavalyi 
A’ csökkenést leginkább a’ gabnabeviteli vám alább szállításának kell tu- 
lajdonítani. — A’ Globe a’ vakbuzgók megnyugtatásául jelenti, iniszérát 
a’ kormánynak soha nem volt szándéka vasárnapokon is nyitva tartatni 
ii levélpostát, ’s csupán azért méltató kitiinőbb figyelemre e’ tárgyat, 
mivel az indítvány parliament'!, választmánytól származott. — A’ londoni 
city testiiletjavitó választmánya buzgó szorgalommal folytatja munkálatit. 
Egyik gyűlésében, dec. 13kán, nyomadékosan figyelmeztető társait RjaL 
nau , miszerint 1768 óta változatlanul divatozó városi koszé na dó esdiely- 
sége milliókat szerze az egyedárusok erszényébe a’ vevők rovására Kö
vetkezménye ennek azon szörnyű fonákság, hogy az uj castlei k őszéi még 
Alexandriában is olcsóbb mint Londonban! — A’ M. Chronicle sémit

]3 — ]4kén azon nézet kezde uralkodni a’ tőzsércsarnokban , hogv 
á’ belga-hollandi kérdés nem fog kardcsapás nélkül eldöntetni. E! véle
ményt a’ Belgiumból’s Hollandiából érkező hírek némileg esakugy.'iniga
zol jak, mert a’ határszéli várőrségeket mind a’ két birodalom jóval sza
porító. —

F r a n e z i a o r s z  á g-.
(Kamrai ülések. Dupin elnökül válosztatása kétes,) A’ pB ín ra  

dec. ISikán Portalis gr. másodelnök alatt gyűlt össze; Dnrosn pl tábor
nok, Turgot gr., Ilalgau hajóvezér’s Eouvoisur titoknokká választatván, 
választmányi tagokat indult válosztani a kamra válaszfölirat - szerkesz
tésre. A’ követkamra is összegyűlt ugyanazon nap Nogaret elnöksége 
alatt. Először is a’ hivatalosztályokat határozók meg sorshúzással, azu
tán pedig a* szokott szerkezet jőve napirendre. Másnap igen nevezetes át
tekintését engedő a’ külön pártok helyzetének a’ követkamrai Jles. Jelen 
valónak ez ülésen többi közt a ministerelnök, had -, pénzügy -’s nyilvá- 
jiyos oktatási minister és a pecsétőr ’s kereskedési minister. Azídeigle- 
ni elnök megkezdeté az elnökválosztást Némi zavart okozott eleinte, 
hogy Clogeuson csak golyóját veté az edénybe ’s ezédulájá! megtartó. 
Ezután bevető ugyan azt is, de az edényt eltévesztő, mi uj zajÄokoza. 
Végre igy nyilatkozók az ideigleni. elnök • „A’ saavnaók szánia371, ál- 
talányos többség 186. Dupin 172 , Passy 143, Ducim tel 51“ Mivel 
c’ szerint egy jelölt sem kapott általányos többséget, teliát uj választás
hoz kezdenek. Nagy és hosszas zajgás. A’ fönebbi sükerből iáHtni, mi
szerint a’ doctrinairek először külön szavazónak Duchatel mellett, hogy 
erejükről meggyőződjenek. Billault kiáltó ki a’ neveket, ’s »igy ülés
ben folyvást nagy ingerültség uralkodók. Legélénkebb falon* akkor 
támadott az elnök körül, midőn a’ választás siikerét kezébe adói Az el
nök ezt olvasá föl: „Szavazók száma: 367. Dupin 180, p IL  173, 
Duchatel 9 , ’s 4 fehér ezédula.“ Mivel e’ választás is eldöntő «iker nél
kül maradt, tehát újhoz kelle kezdeni, mit leirhatlan zaj közt másnap
ra halasztott az elnök. Ha azon 9 doctrinair, kik a’ második szavazásnál 
is Duchatel mellett maradónak, Passy mellett nyilatkoznak, unl Dupin 
megbukik. Azonban ha ez nem történik is, a partok e kitűnő tgyezse- 
ge minden tekintetben nagy csapása’ mmisterségre nézve, melli mind
járt az első ülésben nem igen várt illy határzoftan rósz kilátás»_

(A’ belga-hollandi ügy. Vélemények a’ trónbeszédriil.) Dosage 
dec. 17ikén érkezők vissza Parisba a’ londoni gyűlés utolsó határozati
val, mellyek szorosan kívánják végrehajtatni a’ blrfokkérdé.sben a’ 24 
czikkü szerződést. Végbehajtásra febr. lóikét tüzék ki határnapéi Bel
giumnak a’ nagy hatalmak. Anzenbourg gr. tanácsos és egy követ a’ 
Oonstitutíonnel szerint Parisba érkezének, ’s- a’ válaszföl iratot szerkesz
ti  követkamrai választmány előtt hallatni kívánják magukat._A’ kam
rait vitásról ’s trónbeszédrül hosszú vitatkozásokkal telvék a’ parisíjlapok. 
Minden mimsterségi tag csüggedtnek látszék az Ülések megnyitásakor,
<húzót hideg szigort mutata, Dupin pedig gondolkozó komolyságomig 
Thiers igen élénk vidorsagot tüntete ki. A’ trónbeszéd pontjai nem tá- 
masztának annyi figyelmet, mint az abból kihagyott czikkek. .Ali tartja 
néhány hónap óta leginkább elfoglalva a’ nyilványos figyelmét kam at
változtatás, vasutak és választás-javítás. ’S e’ tárgyak nineseneí érint
ve a’ tróubeszedben. Ki várható , hogy Lóban tábornagy ’s a’ Imzet- 
őrség egy szóval sem leendnek érintve? A’ választás-j avitási í r  elem 
aláírása okozó ezt? Mikép fognak majd bámulni a’ szegény spaiolok 
ha olvassák a tróubeszedben, hogy Francziaországmindent me<*tó'n éreti
lük? Ezt alkal.hasint álmodni sem igen merték volna Madridban AP’emps
c ’ szókkal ajánlja Dupint elnökségre a’ választóknak. „Ve-yéleí n.v-y 
szónokomat, a’ szabad, független férfit, Cicerómat, Ariésti.lemet I  kiné- 
hány nap előtt is olly rendkivül szabadon nyilatkozók a’ clamecyirálasz
t.ík előtt; taté« nevét»«,,, fogedjátok őt e l , hiszen „gy sem s2 ‘X  jobb 
következni mai világban a rósz után. Ez utóbbi ok alkalmasint kvőzni 
fog ’s Unpin megmaradni,,1 az elnökszéken. Egyébiránt kár nz iuT  
beszéden boszankoilni, hisz a’ mostani erőtlen minktersé«tnl Im ié  
bete jobbat várni, ’» ezért merészlé az egyesült ellenzés nyíltan kidet,-
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FOGLALAT: Magyarország és Erdély (kinevezések és előléptetések; budapesti napló: vizkereszti vásár, időjárat, magyar játékszi ni előadások, gőz- 
malom-válloiat Pesten; különféle : zalatnai gyásztisztelet Szepessy báróért, háromszéki gyújtogatások ; 's a’ t.) Amerika (Joinville bg. a me- 
xicoi öbölben; a’ brazíliai kormányzó kamrazáró beszéde; az éjszak amerikai elnök congressus nyitóbeszéde vázlatban ; s a t.) Spanyol- 
ország (Espartero hatalmaskodása ’s irata a’ királynéhoz; áttekintése az utóbbi hadi mozgalmaknak; s a’ t.) Anglia (Durham Exeterben; 
a’ jamaicai parliament megnyitva ’s eloszlatva; Durham 2ik irata a’ radical társulathoz; elegy: s a’ t.) lrancziuország Ain-Maadi Abdelkader 
hatalmában; Pouqueville -f; ’s a’ t.) Belgium. Olasz- ’s Törökország. Hollandia. Gabonaár. Pénzkelet. Dunavizállás.

M a g y a r o r s z á g é s E r d é l y .
O cs.’s ap. kir. fels. O b e rm a y e r  András szatmári kanonokot 

czíinzetes apáttá nevezni; A ig e l  Pál kanonokot a’ pécsi püsp.lyceum 
aligazgatói hivatalában megerősíteni; a’ váczi székes-káptalanban meg
ürült nagyprépostsággal S ág h y  Mihályt, a’ szombathelyi székes-káp
talan énekló'-kanonokát; végre a’ veszprémi székes-káptalanban megü
rült két kanonoksággal B e z e ré d y  Miklóst, Keszthely mezőváros lel
készét, és Töm ör Jánost, Marczali mezőváros lelkészét felruházni ke
gyelmesen méltóztatott. (H-k.)

0 cs. ’s ap. kir. fölsége F i s c h e r  Károly zomborikam.kormány
zósági ülnököt ’s Kassa városi volt tanácsost ungvári kamrai igazgatóvá 
nevezni méltóztatott. — A’m. kir.udv.kamra A n d re a n s z k y  Ignácz 
lialála következtében P e k k e r  Mihály ungvári kasznárt ugyanott tiszt
tartóvá, B u s s ic s  Ferencz bródi sómázsást varaséi sómázsamesterre; 
S p a c s e k  János mitroviczi sómázsamestert ipolysági sómázsamesterre; 
W o n d ra  János csáczai só mázsást bártfai ellenőrködő sómázsamesterre; 
V erm es  Lajos keblebeli fogalmazó gyakornokot a’ sóvári főfelügyelő
hivatal jegyzősködő tisztirnokává; W e in c z ie r l  József sóvári sohi- 
vatali írnokot mázsamesterré; M a r t é n y Ferencz szállítási mázsáiét só- 
liivatali írnokká; K o v e sd y  Károly sóvári díjtalan gyakornokot szállí
tási mázsáiévá; F r i t z  Károly aradi sóhivatali írnokot ungvári ellen
őrködő só mázsamesterré; ’s B e rz e v ic z y  Miksa m. kir. testőrt ’s al
hadnagyot aradi sóirnokká alkalmazd. Végre

Ugyan a’ m. kir. udv. kamra S z o k o lo v ic s  György halála kö
vetkeztében V il ié tz  János kassai kain. kerületi építész-segédet bács
kai igazgató mérnökké nevezé ki. (Kam.tud.)

B u d a p e s t i  n a p ló . Már régebb időtül fogva ohajták töb
ben , hogy Pest vidékin próbát tennének egy gőzmalom fölállításá
val, részint megelőzni azon liszt-szükséget, mellyben a’ két szomszéd fő
város nem ritkán szenved, részint pedig a’ gőz erejét, mellynek a’kül 
föld annyi sok sikeres vállalatot köszön, meghonosítva ez ágban is al
kalmazásba hozhi. Azonban a’ kívánság minden siker nélkül maradt, 
mig tünténetesen 1837ben ősszel Frauenfeldből Holzhammer urak ügyvi- 
selőji Sulzberger ingenieur és Killias uu. ide érkeztek, kik itt néhány 
helybeli polgárral szövetségbe állván megbizójik nevében azon szándék- 
jókat jelenték: hogy készek Pesten egy henger-gőzmalmot, melly újabb 
találmány volna ugyan, de mellynek jósága a’ már Frauenfelden, Meleg- 
nanoban, Mainzban és Münchenben fölállitottaknál tökéletesen bebizo
nyult, fölállítani azonkötelezéssel’s mellette kikötéssel; hogy ők ma
gokra vállolják az egész gőz-és malom-készületnek, valamint minden 
egyébnek, mi ehhöz tartoznék , kíállittatását, sőt a’ malom sikeres mun
kájáért is kezeskednek, de más részről ezért a’kibocsátandó részvények
nek csak felét engedik át a’ két főváros lakosinak, más felét pedig ma
gok tartják meg saját számukra szinte mint közrészvényesek. A’ monA 
dott urak ezen nyilatkozata után a’ dolog abban állapittaték meg, hogy 
ők minden szükséges adatot, melly az ügy tisztába hozatalára megki- 
vántatnék, majdan előterjeszteni fognak; azalatt pedig más részről Pes
ten minden lépés megtétetik egy részvényes társaságszerkesztésre. — 
Amaz iszonyú csapás azonban, melly mult tavaszkor a’ két várost érte , ez 
ügyet is mindeddig annyira megakasztó, hogy újabban csak most váratnak 
ismét ide Holzhammer urak ügyviselúji, ’s igy csak most tétetnek próba
lépések: ha vájjon a’ szándékot vég állapodásba hozhatni é vagy nem? 
Egy illyforma alkalmas malomra, melly minden 24 órában mintegy 
300 mázsa lisztet őrölne meg, a’ vállalatot űző-tőkepénzzel együtt, a’ 
költségvetés körülbelül 200 ezer ezüst fra van téve. Felét ennek, mint 
mondtuk, a’Holzhammer-ház tartaná meg magának a’ vállálathoz lépés
re, mellynél fogva csak másik fele, 100 ezer ezüst fr. t. i., jut a’két város 
lakosi közül részvényeket vállalni szándékozóknak. Egy részvény 100 
ezüst frban állapíttatott meg; ’s most forog kezeken az aláirási iv , de 
a’melly csak ideiglenes ’s nem kötelező erejű. A’ kit. i. aláír, jogot nyer 
szavazni egy 13 tagbul állandó választmány-kinevezésre, melly szavazás
többséggel fog végbemenni, ’s melly választmánynak aztán kötelessége 
lesz: ezen vállalati tárgy iránt az említett ügyviselőkkel a’ legkisebb 
részletekig értekezésbe bocsátkozni, mindent szorosan megbányni, ’s úgy 
aztán vizsgálódásik tartalmát az összes aláíró uraknak előterjeszteni; 
melly előterjesztés után az aláírók közül mindenkinek szabadságában fog 
állani még akár több részvényt vállalni — ha lesz t. í. még részvény ,— 
akár az előleg aláírtnál kevesebbre nyilatkozni, vagy a’mint tetszik egé
szen is visszalépni ’s nevét a’ részvényesek sorábul kítöröltetni. És csak 
mindezek után fog az ellátásképen tett előleges aláírás megszűnni, s 
az egész vagy végkép megalkotva lenni ’s kötelező erőbe lépni, vagy 
különben megszűntnek ’s megsemmisültnek tekintetni. Ezen ellátáské- 
peni aláírás megindult a’ mult dec. 7ikén ’s csak szerencsét kívánhatunk 
a’ sokat Ígérő vállalatnak, ha létesítése is olly haladással fog menni, 
mint az aláirási megkezdés, mert ámbár a’ dolog — nehogy vak lárma 
ültessék olly valamiből, minek még csupán születési elemeiről van szó

— hirdettetlen csak úgy szólván magányos kezeken fordult meg : még 
is a’ beállott uj évvel már külön iveken mintegy 1300 volt a' vállalt részvé
nyek száma,következőleg jóval több mint mennyi az első megállapításra kí
vántatik. Mint legújabban halljuk, az ezen aláíró íven említett választóttság 
már ki is van nevezve ’s folytatja munkálkodásit, ezek eredvényét min
den egyes részvényessel közlendő. Az ideigleni aláírás még e’ folyó ja 
nuár’ végéig áll nyitva, az aláírható summa, eddigi részvényesek leg
újabb határozatánál fogva, 150,000 pgő írtig terjesztetvén ki.A’vizkereszti 
termékvásárra számos kereskedő érkezék fővárosunkba,‘s minden oda lát
szik mutatni,hogy a’vásárlások tetemesek leendnek.—Lágy telünkjóval le
nyomó a’faárt’s a’szegénységre nézve igen kedvező,melly most inkább talál
hat keresetre alkalmat, mint szigorú hidegben, ’s csakugyan sokkalkisebb is 
már a’ házaló kéregetők száma, mint eleinte volt, a’ hideg növekedése
kor. Ugyané’ lágysága miatt az időnek, már az áradástól! rettegés is 
kisebbül; annyival inkább, minthogy Dunánk folyvást szokatlanul ki
csiny.—Nemzeti színpadunkon dec. 28án „ Notre damai torony Őr“ adaték, 
29kén „Mind formaruhában“ vigj.; 30kán „Ludas Matyi“ , 31kén pedig 
„Zampa“ . Nézők, e’ két utóbbi előadást kivevén , mindig gyéren; mit 
azonban nem csudálhatni, midőn folyvást régi fordításokat vonezol 
elő a’ rendezőség , holott a’ legjobb újakkal látja el a’ színházi könyv
tárt a’ magyar akadémiai választmány, ’s ezekre többnyire csak akkor 
kerül a’ sor, midőn a’ német repertoiron már el is avultak. Vannak más
fél sőt két éves fordítások is , mellyek mindeddig nem juthatának szín
padra , noha külföldön nagyhatásúnk valónak. E’ hanyagság a’ pénztárt 
apasztja, a’ közönséget pedig gyötri ’s elkedvetleníti. Az uj évet kivi
lágított színházban koszönté a’ rendkívül nagyszámú közönségre riagy- 
zajtai Zajtay István „Peleskei nótárius“ ’s több helyes óhajtás után azt 
is kiváná, hogy jövendőre a’ színház előtti lámpa ne égjen olly homá
lyosan mint eddig, a’ sár pedig tisztíttassék el, hogy a’ közönség na
gyobb kímélettel látogathassa meg Thalia templomát* Az előadás vala
mennyire lankadt volt , csak M e g y e r i  működők szokott kedvében, 
mivel noha már hatodszor jött Peleskérül Pestre mint nótárius, most is 
annyi látogatótól tapasztaló magát megtiszteltetve; mennyit darab idő óta 
dalművek előadásakor sem igen láthatni; január 2ikán Kisfaludy Ká
roly. „Pártütők“ czimü vigjátéka, vagy inkább bohózata került szín
padra; 3ikán „Vörös köpenyeges“ vigj. Kotzebuetól; tehát három este 
egymásután folyvást vígjáték ! Illyesmikre a’műveltebb világ egyegy já
tékszíni krónikájában kevés a’példa; nézők a’ két ittóbbi este kevesen; 
óikén „Ismeretlennő“ dalmű, nézők közép számmal, Schodelnét több
ször előtapsolák, ki a’ czimszerepben igen kedvesül énekle. —

A ’ t á r s a s á g i  a g a r á s z a t  határnapja f. évi február I4kére leven 
tűzve; ehezképest J. Kocséron leendő megjelenésre minden részvényes tag 
tisztelettel kéretik.

KÜLÖNFÉLE* Z a 1 á t n a : Jelenkorunk a’ miveltség minden ágira ter
jeszkedő jótékony szelleme hazánk e’ kisded, de müveit bányavárosába is el
hatott. Ugyanis már harmad év óta alapittatott néhány miveit lelkű helybeli 
kamrai tiszt önkéntes áldozatiból itt hangászati intézet, mellynek czélja, 
hogy az itt létező tanuló ifjúság a’.szép művészet e’ Heinével is alaposan meg
ismerkedvén az isteni tisztelet dísze annál inkább emeltessék , e’ nemes ezél- 
pártolásra az intézeti elöljáróság által fölszólittatott a’ minden jónak, nagy
nak, és szépnek köztiszteletü előmozdítója, már dicső eml. pécsi püspök b. 
Szepessy Ignácz, ki mint mindig úgy ekkor is tettel tanúsító, hogy szép ugyan 
érezni, beszélni a’ nagyért, szépért és dicsőért dagadó kebellel, de szebb 
tenni azt, mert nem feledve hajdani kedves megyéjét, 200 p.fr* szaporító ezen 
intézet tőkepénzét, melly talán csirájában enyészik el, ha a’ dicsőült püspök 
segéd kezeit nem nyújtja. Ez intézet most is olly sikerre! halad naponkint 
elő , hogy azon nemes keblek iránt, kiknek létét köszönheti, hálaérzetét 
nem titkolhatja el. Oct. 29díkén mutattatott be itt az engesztelő áldozat az 
elhunyt gyámalapitó püspökért, melly alkalommal az említett intézet tanu- 
lóji a’ halotti-mise díszét magasítók jelesen betanult zenéjükkel, hálájokat 
Valamennyire nyilványitandók a dicsőült iránt; s ha egy részről gyászér
zet fogta is el a’szivet az anyaszentegyház e jeles papjának, ’s a’ haza egy 
érdemes liának kera elhunytén , inas részről sziveinek) érzés volt hallgatni, 
mennyire haladtak elő a’ csak most keletkezett intézet ifjú tanulóji, mind 
saját mind miveit mesterük szorgalma által* —— Háromszéken a’ bosszús gyúj
togatásnak ismét egy szomorú példája történt Bük falván múlt hetekben egy 
vasárnap, midőn, nem tudhatni ki, a katonabiró csűri t a’ legnagyobb szélű 
időben meggyujtván, az erőre kapott tűz 40 gazdát tön semmivé. — Dec. 
lökán: V a d a s  nagy nemű erdőségünk most igazán megfelelt nevének, mert 
hosszas nyugalmas időköz után ismét néhány pusztító medve jelent meg ott 
talán az éjszaki havasokról lejöve, meilyek a’ körüllevő falukon a’ mar
hákban rémitő károkat tettek, úgy hogy az ezek által leölt vagy megszag
gatott szarvasmarhák száma két három hét alatt lőre ment. Irtózatos való 
látni a’ nevezett falukban , miként hajtatnak haza reggel az éjszaka meg- 
támadtatott, de a’ künháló pásztorok ’s mások által elvett, legszebb ökrök 
még lábokon a’ vágószékre elevenen megkezdve , ’s felül hótokon és marjo- 
kon mélyen és nagy helyt kirágva, ’s összeszaggatva, ’s ez által a’ szegény 
szerencsétlen marhák vértől ellepve’s megdagadva! Egész faluk is kihajtot
tak több ízben kártékony vadak kergetésire; de hiába,míg Gazdag István ur e ’ 
végre többed magával vadászni menvén egyszerre háromra talált’s mégis elég bá
tor és ügyes vala egyet közülök füstint. halálra lőni,’s a más kettőt mcrszalaszta- 
ni.Ez óta a’ medvék nem háborgatnak.— Beszterczebánya közelében, Z i p s e r 
dr és professor ur iriult ősszel a’ Iíermanecz hegy körül lakó nép szájában1
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ismeretes barlangból 270 csontot, hihetőleg osvilagi állatokét, hozott ma
mival. Ezek közt találfatik 6 kaj.oaya (mellyek egyike 1 '/* la > hosszú), jól 
megtartott fogakkal ellátott sok állkapcsa, oldalbordák, nagyobb kisebb tor- 
eócsontok vall-lapoczkák ’stb. etf. Néiuellyikét ezen maradványoknak sta- 
lactit-tömeg ’s mészkőrétegek övedzik. Ív nevezetes helynek is me ti meglá
togatása után, Zips er közelebb ismertetését adandja, midőn meg sokkal ton- 
tosb felfódözéseket reményi, és szándéka, e’ találmányt a’párisi,darmstadti, 
boroszlói’stb. régiségbuvárókkal közleni. — Temesváron az idei sz. mik- 
lósi vásárkor köv. volt ára hazai termékeiknek: hámosló párja 350IV., ököré 
290 fr., gőbölyé 360 ír., tehené 170 fr ., ja hé 16 fr ., 6 mázsányi hizott 
sertésé 120 fr., linóm gyapjú mázsája ISO fr., középszerűé 110 fr., magyar- 
gyapjué 70 fr. , lené 35 fr ., kenderé 2S fr ., sárga viaszé 200 fr ., leveles 
dohányé 15 fr., fagygyué iebenyegben 42 fr., gubacs mérője 7 fr., marha- 
bőr párja .45 fr., lóbőré 14 fr ., juhé 5 fr ., méz itczéje 52 kr. , fontja 21 
k r., mind váltóban.

/I m  e r i k a .
(Mexicoban a’ szövetségi párt mozgalmai. Elegy.) Ujorleansi nov. 

15kí irat következőleg nyilatkozik, a’ tampicoi zendiiletnil: „Tampicoban 
oct. őkén az őrség csapati Montenegro ezredes vezérsége alatt a’ szövet
ségi rendszer mellett nyilatkozatlak, a’ hatóságokat letevők , a mostani 
kormány ellen felszólítást intézőnek a’néphez, a többi tartományt pedig 
egyesülésre hitták meg. Guanaxuato e’ meghívást elfogadá ’s reményük., 
miszerint Zacatecas és Gnadalaxara tartományok is követendik példáját 
’s ha e’ vállalatot siiker koronázandja, úgy könnyen megesik, hogy az 
éjszaki státusok a’ déliektől elszakadnak, mi a’ külföldi kereskedésre 
nézve igen kedvező volna, mert a’ jelen ó talmi vámrendszer az éjszaki 
statusokra nézve ártalmas. Ez esemény Mexicoban nagy ingerültséget tá
masztott, mert könnyen elzárhatná a’ kormány legjövedelmesb forrásit. 
Cos tábornok négy tartomány feletti parancsnoksággal bizaték meg; 
Canaliza pedig utban van Matamorasból; igen kétséges azonban : vájjon 
Canaliza csapati szembeszállandnak é Montenegro jélfegyverzett ’s fi
zetett katonáival, mert az ezredes a’ vámház pénztárait hatalmába kerí
tő ’s innen győzi a’ háboruvíselést. Montenegro a’ legnagyobb mérsék
lettel és szilárdsággal viszi ügyét, a’ hadi törvényt kihirdették, rendet
lenség mindenütt száműzve lön ’s a’ várost illő védelmi állapotba helyzék. 
A’ kormány az ostromzár által okozott hiányt a' pénzügyre nézve adók 
által akarja kipótolni, mi az elégületlenséget mindinkább élénkíti. A’ 
pénziigyminister benyujtá lemondását; de mivel a’ jelen körülményben 
senki sem találkozik illy tárczafölvállalásra, lemondását nem fogadók 
el. — Miller tábornok, Santacruz pártliive, miután a’ chiliiek Callaot 
megszállók, 600 főnyi csapatjával az ottani fellegvárt hatalmába ej te ; 
Moran tábornok pedig, ki hasonlag Santacruz híve, Limátul 15 mérföld- 
nyire vonult el és Quajában a’ protectorhoz hü sereggel egyesült. —

(Joinville lig a’ mexicoi öbölben. A’ brazíliai kormányzó kamrazá
ró beszéde.) Joinville hg korvettestiil nov. 5én érkezők a’ mexicoi öbölbe, 
miután Havannábban hat napig mulatott, hol őt igen megelőzőleg foga
dók. A’ nagy kereskedőség ugyanis pompás tánezmulatságot ada tiszte
letére, hová a' franczia tisztek is meg valónak híva; egy aggot inuta- 
tatának be a’ hgnek, kiállító, hogy Lajos-Fülöpöt 1795benlátá, mi
dőn az akkori franczia kormánytul száműzetve, két testvérével e’ szige
ten köte ki. A’ franeziák igen meg valónak lepetve a’ havannahi vasút 
által, melly 15 lieunyire vivő őket az ország beljébe mulattató lakások 
’s czukorgyárak között. A’ hajó vezér használó a’ franeziák ott mulató
sát ’s Cuba és az ostromzári sereg között rendes összeköttetést állita föl, 
mi a’ francziákra nézve igen kedvező élelmi ’s hadiszerek beszerzésire ’s 
az európaiak tudósítására. <■— D. Pedro d’ Araujo de Lima brazíliai kor
mányzó 1838 oct. 20kán a’ császár nevében következő beszéddel záró 
be a’ kamrákat: „Tiszteletreméltó ’s érdemes képviselőji a’ nemzetnek! 
Önökkel együtt szerencsét kívánok magamnak a’ császár ő fels. ’s felsé
ges nővére egészségi állapotja miatt. Külhata^nakkali viszonyúik folyvást 
változatlanok. Para tartományban a’ csend helyre van állítva ’s remény
iem , miszerint isten segélyével liiogrande do Sul tartományban is nem 
sokára élvezendik a’ nyugalom visszatérését. Legnagyobb megelég illéssel 
fejezem ki a’ császár háláját kimeríthetetlen fáradalmikért ’s azon élénk 
gondoskodásért, mellyel a’ fejetlenség elfojtatása, intézvényink meg- 
erŐsittetése,’s az országos jóllét gyarapodása mellett buzgónak. íllyhosz- 
szas és fárasztó munka után elkerülhetlen a’ nyugalom, mivel pedig a’ 
haza, még házi ’s családi köreikben is, gondolatik tárgya, nem alapta
lanul reményiem, miszerint, midőn magas hivatásuk munkáira vissza- 
térendnek, az országnak folyvást hiven ’s jól szolgálatidnak, ’s ennek 
hálájára érdemesitendik magokat.

(Az éjszakamerikai congressusnyitó beszéd vázlata.) Liverpool gő
zös hozó meg az elnök congressusnyitó beszédét dec. Sárul. E’ beszéd, 
mint szokás szerint, igen hosszú ’s részletes oklevél, az angol Times- 
ban 7 süni nyomatú nagy hasábnál többet foglal el. Mint mindenkor, az 
éjszakamerikai alkotmány dicséretével kezdődik e’ beszéd, melly az 
ISSSdik év múltával első félszázados korát élendi túl. „Az egyesült statu
soknak mond Van Puren — volt föntartva azon kormányrendszer 
megpróbálása, melly egészen a népakarat folytonos végrehajtásából függ 
’s tapasztalásunk tanúsító, hogy ez, a’ mennyire kedvező a’ gyakorlat
ban, olly méltányos az elméletben. A’ helybeli változások sorban a’ 
nép választási jogát, a’ nagy községek befolyását iigyekeztek tágítani, 
az egyedi (individuumi) erőködéseknek nagyobb kört engedőnek, ’s a’ 
kormányhatalmakat mindinkább korlátozók; mind e’ mellett is a’ nép 
műveltsége, okossága’s hoilszeretete e-’ inegszaporalt felelősséggel hasonló 
lépést tarta.“ Továbbá dicséré az elnök a’ népnevelés terjedésit: „Min
den vallásfelekezet most egyesült először emberszeretet és jámborság 
terjesztésire , mert, a’ világtörténetben először, lön korlátlan és szabad 
minden vallásfelekezet. („E’ tekintetben , mond az angol M. Chronicle, 
kormányunk tanulhatott volna az egyesült slntusoktiil Canada kormány

zatára nézve. A’ felsőcanadai föld sokkal termékenyebb, mint a’ határos 
éjszakarnerikai statusoké ; de Anglia azon szerencsétlen vállolata , mi
szerint ott is statusegyházat szándékozik alapítani, a’ fentartott földek 
odaajándékozása által, igen nagyon elősegítő azon megszegényítő ellen
tétet , melly a’ britt és éjszakarnerikai birodalom között, az anyagi kifej
lődést illetőleg, uralkodik. Az egyesült statusokban mintegy varázspálcza- 
ütőssel termellek városok a’ földbül ’s a’ közlekedés igen könnyű ; az 
angol birtokban pedig , a’ nagy természeti kedvezőség ellenére is, a’ föl- 
dészet csekély előhaladást tesz, a’ telep vényesek nyomasztó állapotban 
senyvednek, nélkülözve a’ könnyű közlekedés jótéteményit és ezt olly 
egyház miatt, mellynek jótékonysága csak század múlva lépend életbe.
E’ tekintetben az amerikaiak bölcsebbek mint mi ’s van okuk hálásak 
lenni sorsuk iránt, hogy az angol egyház mostani birodalmukban 
nem volt eléggé hatalmas , midőn vándor - atyjaík a’ vadon nyu
gatra költözének. “ ) Az angliávali határvillongás Van Euren sze
rint még folyvást a’ régi lábon áll; csak ismétli, miszerint az ameri
kai kormány a briftnek közös biztosság-kinevezést fog indítványba hozni. 
— Legfontosb része a’ congressusnyitó beszédnek a’ Canadát illető. 
(Erről bővebben szólandunk.) Az egyesült statusok viszonyait a’ többi 
nemzethez, névszerint Mexicohoz, folyvást barátságos’s megnyugtatók
nak nevezi az elnök. Az ország belállapotjára térvén a’ beszéd , a’pénz
ügyet , a’ tavait kereskedési zavarok ellenére is, virágzónak festi. A’ 
bankokéul egész terjedelemben értekezik. Befejezésül a’ kormánynak az 
indián törzsökök iránti politikáját következőleg igazolja. Az indiánok 
által 1829 mart. Tétül átengedett 116,349,897 hold földért az egye
sült statusok 72,569,056 dollárt űzettek évenkinti mennyiségben, a’ 
mississipintuli földeket, fuvarért ’s élelemszerekérti kiadásokat, portó
kat , mechanikai ’s földészetí eszközöket ’s a’ t. szolgáltattak. Van Bu
ren biztosit, miszerint a’ törzsökök állapotja a’ nyűgöt on számukra kije
lelt helyen igen tűrhető ’s reménnyel biztat, hogy mentülelőbb a’ mű
veltség csiráji kezdenének fejleni. A’ vadász-életről nagyobbára lemon
dottak, ’s a’ földészetet kedvelik. Statistikai jegyzetül szolgálhat, mi
szerint az egyesült statusokban 12,553 posta van ’s ezek 134,818 angol 
mérföldön eszközlenek közlekedést; azonban a’ posták kiadásai a’ be
vételt 417,923 dollárral haladják felül. — Az ujy or ki lapok szerint 
Bili Johnson martalócz ’s társa, Birge „tábornok,“ kika’ prescotti ese
mények után elfogattak az amerikai hatóságoktul, megszöktek tömlö- 
czeikbül. —

§ p a n y o l o r s z á g - .
(Espartero hatalmaskodása ’s irata a’ királynéhoz.) Spanyolor

szágban rövid idő múlva a’királyné hatalmán kívül csupán Espartero fog 
befolyással bírni. Eddig a’ testőrségi három csapat mindegyike külön pa
rancsnokkal volt ellátva, ’s most Alaix tábornok dec. llik i rendeleté
ben megszüntető e’ régi szokást, ’s mind a’ három csapatot Espartero 
parancsból tévé függővé. Ezentúl tehát csupán Espartero fogja kinevez
hetni a’ testőr tiszteket, ’s e’ körülmény rendkívül növelendi befolyá
sát , mivel e’ tiszti állomások után minden fiatal spanyol nemes eseng. 
Más ministerségi rendelet a’ legfelsőbb hadi juntát oszlatja föl, melly ki
szolgált régi hadvezérekből állott, kik gyakran ellenkező értelemben 
valónak a’ hatalmas fővezérrel. Ezenkül még azon kívánatét nyilványitá 
Espartero, hogy Qúiroga helyett llibero tábornok neveztessék ki Uj- 
Castilia főparancsnokául. Alaix hadminister már többször külde paran
csot Cordova ’s Narvaez tábornokoknak, hogy magukat jelentsék Clo- 
natd hadi törvényszéke előtt; mind eddig azonban egészen siiker nélkül 
maradónak intései. — Espartero ismét politikai leczkét tartott a’ király
nénak ; dec. 6ikán ugyanis hosszas nyilatkozatot intéze hozzá ’s nyom
tatásban is közre bocsátó azt, mellyben igen kemény ’s illetlen han
gon szigorú megbüntetését sürgeti Cordova ’s Narvaez tábornoknak, 
oda nyilatkozván , miszerint csupán a’ vétkesek magas rangjának kell 
tulajdonítani eddigi büntetetlenségöket, ’s hogy további büntetlenül mara
dásuk mulhatlanul halomra fogná dönteni az erkölcsiséget ’s fenyítéket 
az összes hadseregnél. Ezenkül a’ jovellanisták titkos társulata eltör- 
lesztését kívánja a’ fővezér. E’ nevezet alatt számos, jobbadán főrangú 
ifjú egyesült Jovellanos iró értelmében mérsék-párti elvek terjesztésire 
’s elnyomására azon nézeteknek, miket a’ föllengősdi társulatok terjeszt-- 
getnek. Leginkább az ő csöndes munkálatiknak tulajdoníthatni, hogy 
1837ben Calatrava ministersége megbukott, melly alkalomkor maga 
Espartero is egyértelmüleg munkált a’ nevezett társulattal 's most még is 
üldözési tárgyul tiizé ki azt. A’ mennyire boszankodnak a’ mérsékpar- 
tiak ez elvtörésen, annyira örvendnek a’ föllengősdiek, mivel a’ jovel
lanisták már többször dugába döntők túlzó rendszabályikat. Kár azonban, 
hogy a’föllengősdiek nem gondolják meg, miszerint rövid idő múlva ra
jok is kér ül end a’ sors, mihelyt Espartero annyira meg leend erősülve 
magas álláspontján, hogy minden pártnézettel bátran daczolhat. Egyéb
iránt igen sajnos, hogy Espartero a’fővezéri pálezát tollal cserélte föl, 
’s mint országos főügyvéd ostromolja a’ királynét, holott karddal kel 
lene annak’s az alkotmányos szabadságnak szolgálnia. Madrid kormány
zójául szinte egyik meghitt barátját, Francisco Narvaez »tábornokot, 
neveztető ki Espartero ’s igy nem sokára Espartero fog parancsolni a’ ki
rálynénak, ’s az egész ország határtalan önkényétől fiiggend. — Cab
rera levelet intéze Van Halén tábornokhoz, mellyben tudtára adja, 
hogy ezentül többé egy fogolynak sem fog kegyelmezni, hanem kiirtó 
háborút viselem! az alkotmányos hatalom ellen. —

(Áttekintése az utóbbi hadi mozgalmaknak.) Bayonne, dec. 19- 
ikén : „A’ megérkezett hivatalos jelentésekből világosabb fogalmakat sze
rezhetni az utóbbi apróbb csatákról. Diego Leon azt írja Mendaviából * 
hogy dtee. 3ikán Carcar ’s Andosillából Arcos felé indult meg, eleség 
szerzés és az ellenség állása 's készületei kikémlése végett, de útköz



ben maga felé látó jőni az ellenseget, az arronizi magasok közelében, 
mi által kényszerült szándékát megváltoztatni ’s liarczi állásba helyez
kedni. A’ carlosiak nyolez csapat lovasságot küldenek állomása möge ; 
de ő miután pattantyusságát kedvezőn állttá föl gyalogsága ótalmazására, 
szinte összesité lovasságát, ’s oily szerencsés sükerrel támodá mega’ 
lovasságot, hogy a’ carlosiak 120 holtat ’s 20 sebesültet veszítenek, 
mig az alkotmányosak vesztesége csak néhány halottra terjede. Maroto 
tábornokMunagorrit ’s O’ Donnellt szándékozik megtámodni. Van Halen 
tábornok Cabrera azon iratára, mellyben tudatá vele, miszerint többé 
egy fogolynak sem fog kegyelmet adni, azt válaszold, hogy a’ Chesbe 
mellett nyert 200 carlosi foglyot azonnal agyon fogja lövetni. Egyéb
iránt a’ legközelebbi tavasz eldöntő határozata leend azon rendszerre 
nézve, meliyet a’ legkitűnőbb vezérek darab idő óta követni jónak ta
lálnak, ’s melly szerint az ifjúságot corteshatározat nélkül fegyverfo
gásra kényszerítik ’s a’ jövedelmet is saját kényük szerint kezelik. Van 
Halen ’s Espartero várasokban gyiijték össze ’s taníttatják a’fegyveres 
ifjúságot, mig Meer a’ nemzetőrség egy részét törekszik hareztéri szol
gálatra szoktatni. Mi az utóbbit illeti, összes száma, nyilványos jegyző
könyv szerint, 600 ezer főre megy; mellynek azonban csak tized része 
viselhet valóban fegyvert, mit csupán azon hanyagságnak kell tulajdo
nítani, mellyel a’ nemzetőrségi tisztviselők kötelességüket teljesítik. —

1  íi 9 i a.
(Durham Exeterben. A’ jamaicai parliament megnyitva ’s fölosz

latva. Hírek a’ spanyolokrul ’s moszkákról.) Midőn Durham 1. minap 
Exeterben mulatott, az ottani szabadelinüeküdvözlő felirattal járuidnak 
hozzá, melly alkalomkor a’ küldöttségi elnök azon nézetet fejezé ki, 
miszerint az exeteri községi tanács reményű , hogy a’ ns lord támogatni 
fogja Melbourne ministerségét, egyszersmind óhajtván, hogy e’ felira
tát ne tekintse gáncsnak a’ ministerek ellen. Durham 1. csudálkozva né
zett a’ szónokra, mondván , miszerint „ő nem érti ugyan , mit akarnak 
tulajdonkép azon urak; de a’ felirat értelme kétségbe vonhatatlan,’s azt 
meg fogja zsebében tartani. Mi Melbourne lordot illeti, azzal nagy kon- 
ezot kell lerágnia, ’s ő iparkodni fog, hogy tisztára rághassa a’ konezot.“ 
— Nov. 19ikeig terjedő jamaicai hírek szerint Lionel Smith kormányzó 
most is olly makacsnak találd a’ parliamentet, hogy összehívása után 
azonnal ismét föl kelle azt oszlatnia, noha a’ rendőrségi törvények ’s 
az ültetvényesek ’s dolgozók közti viszonyok gyors orvoslást kívánnak. 
A’ képviselők sértve érezvén jogaikat, azok helyre-állítása előtt sem
mihez sem akarának fogni. — A’ kormány mindent elkövet azon súr
lódás megszüntetésire , melly darab idő óta naponkint félelmesb kezd 
lenni a’ moszka udvarral, ’s ez iránt legközelebb gyors hírnököt kiilde 
a’ sz. pétervári angol követhez szükséges utasításokkal. Egyébiránt a’ 
hadi készületek minden kikötőben folyvásti munkálásban vannak, ’s oda 
mutatnak, hogy a’ ministerek nem tartják helyzetüket rendkívül kényel
mesnek. A’ spanyol vérengzéseket is folyvást szemére lobbogatja a’mi- 
nisterségnek a’ közvélemény: leginkább arról vádolván azt, hogy Evans 
félszeg közbenjárultával sokat cselekvék, akkor pedig igen keveset, mi
dőn Francziaországot nem tudd Hőbb részvétre buzdítani. Az ügyek mos
tani helyzeténél csakugyan becses és drága a’ jó tanács; de valaminek 
minden esetre kell történni, ’s a’ ministerek mégis azon fonák lépéssel 
vélik a’ bajt orvosolhatni, miszerint megkérék a’ conservativ hatalma
kat, hogy intsék a’ trónkövetelőt szelidebb bánásmódra ’s elállásra szörnyű 
vérengzésitől, mellyek pogánynak is gyalázatára válnának, ’s követ
kezéskép annál inkább annak, ki a’keresztyénség egyik fejének akarja 
magát tekintetni. Minden illy tanács csak üres fecsegés, mért’a’ termé
szeténél fogva is kegyetlen spanyol e’ tekintetben bizonyára csupán 
erőszaknak fog engedni, ’s általában igen nehéz föladás marad minden
kor, polgárháborúban kikerülni a’ kegyetlenkedést.

(Kent hgnő titoknokának pőre.) Még múlt évi mart. Okén a’ par
liament azon határzata után, melly Kent hgnő évdíját 30 ezer font ster
lingre emelé, egy czikk jelent meg a’ Timesban, melly a’hgnő magányos 
titoknokát, Conroy urat, arról vádoló , hogy leginkább ő okozó a’hgnő 
pénzügyi zavart állapotját, mert, helyzetével visszaélve, sok pénzt tu
lajdon czélaira fordíta. Conroy erre panaszt emelt Lawson, a’ Times 
kiadója, ellen a’ Queensbench előtt, ’s dec. 19kén szőnyegre került e’ 
pör a’ nevezett törvényszék előtt. A’ terem tömve volt kiváncsiakkal. 
Thessiger hires ügyvéd a’ vádló, Campbell pedig a’ vádlott mellett szá
la. Ez utóbbi keményen roszalá, hogy Conroy nem jelent meg szemé
lyesen a’ törvényszék előtt, holott sokkal magasb helyzetű személyek 
is megcselekszik azt, ha böcsületj őket sértve érzik. „Csupán, igy szála 
többi közt, Cumberland hg, a’ mostani hannoverai király ’s talán az an
gol trón jövendő örököse példáját idézem; midőn e’ kir. liget egykor 
egyik vasárnapi lap arról vádoló, hogy Senliskomornoka meggyilkolta
tásában részt vett, a’ hg panaszt emelt a’ rágalmazó ellen. A’ törvény- 
széki vitatás kezdetekor azonnal megjelent a’ hg ’s rendületlen bátorság
gal adá elő mind azon körülményt, mellyek a’ kérdéses tárgy fölvi- 
lágitására szükségesek valónak , ’s ez által világosan meggyőzé az angol 
nemzetet, hogy az idézett czikk gyalázatos és alaptalan rágalom volt. 
Az esküitek bizonyosan különös gondolatokra fognak fakadni Conroy ur 
meg nem jelente miatt.“ Ezután hosszasan törekvék megmutatni, mi
szerint a’ vádra alkalmat nyújtott czikk teljességgel nem foglal magá
ban semmi ollyast, mit becsületsértésnek lehetne mondani. A1 kérdéses 
czikk ugyanis csupán azt állítja, hogy K e n t hgnő pénzügyi helyzete 
Conroy ur hivatalviselése alatt jőve olly nagy zavarba, és ez csakugyan 
olly tettdolog, hogy azt senki nem képes tagadni, de belőle azért épen 
nem következtethetni, miszerint Conroy csalás által hozó a’ hgnőt illy 
szorult állapotba. Egyébiránt megjegyezendő, hogy Conroy azon időben
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jószágot vásárla, ’s mivel a közönség ismére vagyontalansagát, tehát 
méltán kérdezheté : honnan egyszerre illy nagy pénzmennyiség V O (az 
ügyvéd) sajnáló ugyan, hogy e’kifejezése alkalmasint sérteni fogja Con
roy gyöngédségét, de a’ szabad sajtó védelmét mindenek fölött szüksé
gesnek tartó, ha magányos érdekek talán némi tekintetben szenvedné
nek is az által. A’ hírlapok a’ napi történetek tára, ’s igy, ha néha 
csakugyan hibásan közlenek valamit, csupán szelíd gáncsot érdemlenek. 
A’ Times pedig, bár minők legyenek is vezérelvei, mindenkor szoro
san az illedéki szabályok közt szokott maradni, és személyességekre nem 
bocsátkozik. Bizonyítja ezt az is, hogy -10 évi létezése óta soha illy 
vád miatt nem állott törvényszék előtt. Denman főbíró nyilványitá , mi
szerint a’ törvényszék csupán azt iíélendi meg , hogy foglal é magában 
tulajdonképi becsületsértést a’ megpörlött czikk? Egyébiránt Conroy sze
mélyes megjelenését szükségesnek nem tartó. Az esküitek azonnal ki mon
dák az ítéletet, ’s a’ Times kiadóját vétkesnek nyilatkoztaink, ki ennél 
fogva pénzbüntetést szenvedem! ’s talán rövid időre börtönbe is jutáiul.

(Durham második irata a’ radical egyesülethez. Elegy.) Durham 1. 
’s a’ westminsteri radical egyesület közt egyezkedés történt, miután Prout, 
a’f.hoz járulni szándéklott küldöttség elnöke,személyesen értekezék vele.A’ 
ns gróf következő iratot intéze ez utóbbihoz: „Uram! Köszönöm Önnek, 
hogy szíves vala engem a’ westminsteri javitóegyesiilet alapelvei iránt 
fölvilágítani. Ürvendek, hogy bizonyítványokat kapók Ontül, mik szerint 
azon kárhozatos és véleményem szerint veszélyes elveket, mellyekhez 
a’ gyűlés nevezetesb tagjai ragaszkodónak, az egyesület nem vallja sa
játinak. E’ fölvilágitás után már többé nem vonakodhatom Ontül egy, a’ 
társulat körébalszánnozandó, fölirást elfogadni. Mondák, ’s én hiszem, 
miszerint a’ kérdéses társulatot tisztes és lélekisméretes férfiak alapítók, 
kik a’javitási ügynek ’s az iparüző osztályok érdekeinek őszintén hó
dolnak. Engedje Ön tehát ez alkalommal a’ mostani politikai fordulatkor 
kérnem ’s kényszeritnem azon becsületes férfiakat, hogy dicsérettel szer
zett befolyásukat lionfitársiknál arra használják, mivel az erőszakosko
dást ’s békeháboritó merényeket komolyan 's tökéletesen gátolhatni. 
Szabják ki a’különböztető vonalt olly szigorúan , mint én magam teszem , 
a’ böcsületes, őszinte javítók’s azok közt, kik a’ javítás álarcza alatt 
más veszélyes czélokat rejtegetnek. Ohajtassanak a' néppel tettlegi jó 
téteket ’s vonják azt el veszélyes és üres elméletektiil; mindenek fö
lött pedig utasítsanak vissza minden közlekedést ’s czimboraságot azok
kal , kiknek tanácsi ’s tettei veszéllyel fenyegetőznek nemcsak a' társa
sági békére, hanem azok jóllétére nézve is, kiknek érdekeivel kizáró
lag mondják magukat foglalkozni. Önnek, uram, személyesen köszö
nöm azon igen nyájas szavait, mikkel beszédében politikai munkála- 
timról emlékezék. Reményiem, hogy az On bizalmára's jó véleményére 
mindenkor méltó leszek. Durham.“ — Canadai hírek szerint ott minden 
csöndes; de a’ szomszéd egyesült szabad tartományokban igen sokan 
tartózkodnak, kik szeretik a’ martalóczkodást ’s rablói kalandozást, ’s 
ezek folyvást izgatják az elméket a’határszéleken. E’ körülmény nem 
alaptalanul gerjészté azon félelmet több politikai fontosságú férfiban, 
hogy Anglia ’s az egyesült szabad tartományok közt még háborút is 
gerjeszthetnek idővel e’ korlátlankodások, hajó  előre nem orvosolja 
a’ két kormány a’ mindinkább terjedő bajt. — Papineau folyvást Ujyork- 
ban tartózkodik, ’s nem rég iratot bocsáta közre amerikai lapokban, 
melly határzott an roszalja a’ másodszori zendülést. A’ Montreal Gazet
te következő 3 rendeletét közli a’ fő kormányzónak: 1) Kire a’ hadi- 
törvényszék halált mond, az jószágát elveszti; úgy azonban, hogy hite
lezőire illő tekintet legyen. 2) Titkos társulatokban részesülés , vagy es
kütétel zendülési ezé lókra, halálos büntetés alá jutand. A’ harmadik ren
deletvégre a’ fönebbi kettő hatását stFrancois kerületre terjeszti ki. — 
O’ Connor egy lancashirei gyűlésben nyilványitá, miszerint ő a’ fáklya
fénynél tartott gyülekezetek elleni kir. rendeletet föl sem veszi, ’s igy 
szóla: „Januárban szép ujholdunk lesz, majd dolgot adunk Melbourne 
lordnak ’s meglátjuk, eltudja é oltani a’ holdvilágot.“ ( Nagy tetszés. ) 
A’ M. Chronicle azonban úgy véli, hogy a’ lancashirei lakosak nem 
leendnek elég holdkórosak e’ tanácsot követni. —

F r a n c z i a o r s z á g -.
( Kamrai ülések. Odilon-Barrot a’ másodelnök - válosztásnál meg

bukik. ) Dec. 20ikán az ülés megnyílta után Teste azonnal jelentést tőn 
Pares megyálosztatásáról, melly alkalomkor több helytelenséget vélt 
történtnek. Pares szószékről védé magát, de az első szavazás kétes va
la ; a’ másik azonban nagy többséggel hagyó helyben megválosztatását. 
Ezután Limperani megválosztatása jött szőnyegre Bastiában. Az erre tá
madott vitatás alatt csak azon megjegyzést tévé a’belrninister: Martin ur 
azon állítását, hogy Francziaországban a’tisztviselőknél általányos vesz
tegetési rendszer uralkodik, vagy be kellene hiteles adatokkal bizonyí
tani, vagy pedig visszavonni. Balról zajosan helyeslék Martin mondását, 
mig a’ jobb oldal ’s közép hangosan roszalást nyilványitá. Egyébiránt 
az egész vita következmény nélkül maradt, ’s Limperanit majd egyhan
gúlag megerősité követi állomásában a’ kamra. Ezután a' másodelnökök 
válosztásához fogtak. Összesen 368 szavazó volt jelen, ’s e’ szerint az 
általányos többség 185. Calmon 283, Passy 189, Duchatel 188, ’s 
Odilon Barrot csak 169 szózatot kapott, következéskép megbukott, mig 
az előbbi hármat azonnal kikiáltók, kik mindnyájan az egyesülési párt 
emberei. A’ ministen párt jelöltjei: Delessert és Jacqueminot szinte meg
buktak. A’ 4ik másodelnök válosztatása dec. 22ikén ment véghez ’s a’ 
szavazási válosztás Cunin Gridaine ’s Odilon Barrot közi; határoza. A’ 
szavazok közt Dupin is jelen volt, ki azonnal ismét elhagyó a’ termet, 
mihelyt választó-ezéduláját az illető edénybe veté. Arago Odilon-Barrot 
mellett foglalt helyet, ’s körültök számos baloldali követ (donga, kik
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kitel le*il8ii8Ub Diivergler .le Hamanne vala. Az egész gyűlés feszült 
Ü» velemmel vára a’ szavazás sükerét. összesen 363 szavazó volt jelen 
a” gyűlésen, V Odilon Barröt 162, Cunin Cridaine pedig 198 szóza
tot nyert ’s azonnal kikiáltaték másodelnöknek. E’ váratlan siiker rend
kívüli élénkséget okozott a’ teremben, ’s több oldalról tetszés jelei hang
zónak. Odilon Barrot elhagyó a’ teremet. Guizot sokáig ’s élénkül szó
lott szomszédival. Ezután a’ titoknokok válosztásához fogtak. Felix Réalt 
tetemes többséggel váloszták meg , a’ többi jelölt ellenben mind meg
bukott, mi oda látszik mutatni , hogy az egyesülési párt még igen gyön
ge ’s nem igen rettegtetheti a’ ministerséget, ’s ellenkező pártot. Odilon 
Barrot megbukta nagy fölindulást okozott.

(Elnöki beszédek a’ követkamrában.) Miután a’ még hiányzó 3 ti- 
toknoki helyre Boissy d’ Anglas, Dubois és Bignon urakat többszöri sza
vazás után megváloszták, dec. 22kén Dupin bevezetésekor következő- 
le« nyilatkozék az ideig, elnök: „Francziaország sokat vár a’ mostani 
üléstől; megvagyok győződve, hogy várakozásiban nem fog csalatkoz
ni. Önök a’ júniusi zendületre nézve kedvező körülmény közt nyitják 
nie" iilésiket, mivel utóbbi eloszlásunk óta örököse szilietek az általa 
alapított trónnak, ’s mivel ez örökös olly családnak tagja, melly példa 
gyanánt szolgáimul neki magas helyzete méltó betöltésire. Tartson az 
é" tőlünk távul minden viszályt (helyeslési mozgalom) és szerencsétlen
séget , melly az előbbinek mindenkori követője ’s olly súlyosan nyomja 
eg^ik’szomszédunkat, hogy az egész világ legmélyebb fájdalommal té
káit reá.“ E’ szók után fölszólító Nogaret (az ideigl. elnök) Dupint az 
elnökszék elfoglalására , mit Dupin öleléssel ’s következő beszéddel vi- 
szonza : .,Uraim ’s tisztelt társán! Elfogadom a’ kamra tisztelő megbí
zását, ’s vezérleni fogom tanácskozásit.Kötelességemet minden befolyás
tól szabadon,’s minden kötelezéstől tisztán kezdem meg, (mozgalom) ’s 
csak kötelességimtül engedem magamat vezéreltetni. Ez utóbbiak kiter
jedését ismérem, törekedni fogok azokat Önök együttmunkálata alatt tel
jesíthetni , ’s reményiem, miszerint a* tanácskozásiakra figyelmes kö
zönség azon méltánylattal fog irántam viseltetni, hogy én mindenkor, mint 
a’ kamra embere, pártatlan követője a’ szabályoknak ’s hű őrje parlia- 
menti jogainknak, teljesitém kötelességimet. (Ez utóbbi szókat különös 
nyomatékkai mondó a’ szónok ’s a’ kamra élénk tetszéssel fogadó azo
kat.) Derék ideigl. elnökünknek hálanyilatkozatot hozok indítványba.“ 
(igen! Helyes!) Ezután fölolvasá az elnök Gérard tábornagy azon ira
tát, mellyben tiszteleti állomást ajánl a’ nemzetőrségnél a’ kamra ren
delkezésibe. —

(Ain-Maadi Abdelkader hatalmában.) Az emir Ain-Maadi előtti vi- 
szontagságiról egymást érik az ellenkező hírek. Alig hangzék el azon 
állítás, miszerint Tidzsini békealkura lépett Abdelkaderrel’smár dec. 
14ki lapok Algírból ismét uj kimenetét Írják azon sivatagi háborúnak, 
következő adatokat közölvén róla: „Ain-Maadi el van foglalva. Tegnap 
érkezek ide egy gyors hírnök e’jelentéssel egyenesen az emir táborából 
egyik itteni ügyvivőjéhez. A’város vérontás nélkül jutott az emir hatal
mába. Utolsó levelemben emlitéin az ifjú Tidzsini elfogatását, mire 
Hadzsi-Mustapha, mascarai kalifa, mint követ, ment Ain-Maadiba, ki 
nyilványitá Tidzsininek , hogy az emir szigorúan el van határozva állo
másán mindaddig megmaradni, inig hatalmába kerífendi a’ várost, ’s ha 
ezt erőszakkal lesz kénytelen eszközleni, ostromló csapati előtt az ifjú 
Tidzsini fejét fogja vitetni. Az öreg Tidzsini e’ fenyegetésre meglá
gyulván szerződés utján átadó az emir hatalmába a’ várost.—

(Pouqueville f . Elegy.) Pouqueville, a' híres utazó, dec. 21dikén 
elhunyt Parisban. Pouqueville Napoleon idejében , mint tagja a’ tudo
mányos biztosságnak, Egyptust is megjáró. Egészsége tekintetéből vissza 
akart onnan térni Francziaországba, de a’ calabriai partvidéken tripolisi 
martalócz fogságába került. Ez Navarinban eladó őt, honnan végre mint 
rabszolga Konstantinápolyba jutott, hol orvosi tudománya által teteme
sül könnyité sorsát. E’szomorú sorsának köszönhetni azon jeles munká
kat , miket Pouqueville Görög- ’s Törökországról irt. Az előbbi könyv 
által figyelmes lett Napoleon az elhunytra, ’s azonnal (ISOoben) fran- 
czia consullá nevezé őt ki Janiimban, melly hivatalát egész 1815ig köz- 
elégületre viselé.Később hasonló minőségben Patrasba utazott. 1820ban 
visszatért Parisba, hol Görögország újonnan születéséről igen jelesmun
kát bocsáta közre. — A' rheimsi zavarok első Ilii ére azonnal katonai 
üszpontosulások történtek a’ kormány parancsából. 4 8 óra alatt 10 ezer 
harezos vala öszpontosulandó Rheims előtt a' térítők ótalmazására. Sze
rencsére azonban még jókor ellenparancs érkezék a' sergekhez, minek 
következtében minden csapat ismét visszatért régi államásira, a’ nélkül, 
hogy az illy alkalomkor egyébkint adatni szokott kárpótlást a’ kormány
tól kikaphatta volna. — Fesch bibornok Ajaccióra nézve Paoli példáját 
szándékozik követni, ’s az említett városban, mint születéshelyén, ma- 
gosb tanító intézetet készül alapítani.—Algírban rebesgetik,miszerint Ynlée 
tábornagy összejövetet szándékozik tartani Abdelkaderrel Medeahban, hol 
ez utóbbi igen fényesen készülőt fogadni azon tisztelet miatt, mellyel kö
vetét Parisban’s egész Francziaországban tetézek. Yalée tábornagy al
kalmasint a’ készíteni szándéklott utak miatt kivan vele egyezkedésbe 
bocsátkozni. —

IS c  1 gr I ii m .
(A’ belga bank felfiiggeszté kész fizetéseit; a' takarékpénztárt pe

dig az ó-banknak (Société générale) adó át.) Brüssel, dec. 1 7kén: Ma 
reggel a’ belga bank felfiiggeszté kész fizetésit; a’ pénztárnál falragasz 
tudató a’ közönséggel, miszerint a bank ügye jó lábon áll ugyan’s ez év 
folytában igen szép nyereségnek örvend , előre nem látott fizetések ’s a’ 
jelen kétes körülmények azonban kénytik készfizetéseit ideiglen meg
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szüntetni; csak néhány napot kíván ’s azonnal fizetéshez kezd. E’ hir a' 
közönségnél igen nagy figyelmet támoszta, míg tegnap a’ bank részvé
nyei, miután néhány nap óta mindig csökkentek, emelkedni kezdőnek.
E’ fizetésmegszüntetést azon oknak tulajdonítják, miszerint a’belga bank 
az ó-bankkal (Société générale) számolásait végzé, ’s minek következ
tében amaz ennek tetemes mennyiséget kényteték fizetni. A’takarékpénz
tár másfél milliónyi tőkéje a’ belga banknál volt letéve, most azonban 
a’ kormány felszólítására az alsó néposztály megnyugtatásául az ó-bank ma
gához vévé, mit falragasz tudatott a’ néppel. A belgabank igazgatója 
rögtön Parisba utazott, hiszik, miszerint Rothschild őt azonnal kisegíti za
varából. A’ fizetésmegszüntetés az ipar minden ágaira igen káros befo
lyást gyakorol. — A’ maestrichi kormányzó parancsot bocsáta ki nagy 
mennyiségű élelmi ’s hadi szerek beszerzésire ’s Lüttichben dec. 13kán 
azon hirt terjesztgeték, miszerint Yenloo, lluremonde ’s Weert erőssé
geket kevés nap múlva porosz sergek szállandják meg. Eddig ugyan 
még a’ porosz sereg nyugton van ’s a’ határok legkevésbbé sincsenek 
háborgatva. Hihetőleg az sem valósul, hogy Hollandia 5 ezer főnyi őrségét 
Maestrich erősségben, szaporítani kívánja. —

(A’ király születésnapi ünnepe. Limburg ’s Luxemburg követeket 
küldenek Parisba a’ kamrai tagokhoz.) Brüssel, dec. 19kén: Tegnap 
este ’s ma reggel harangzúgás ’s álgyudörgés hirdető a’ király születés
napját , mellyen a’ mechelni bibornokérsek tartó a’ nagymisét, hol tömér
dek nép gyűlt össze. — A' limburgiak ’s luxemburgiak d’ Ansembourg 
’s Metz urakat következő irattal hatalmazák föl: „Alulírottak, a’ limburgi 
’s luxemburgi tanács ’s követház tagjai fölszólítják d'Ansembourg gr. ta
nácsost és Metz követkamrai tagot Parisba utazásra a’ kormány ’s a’ két 
kamra tagjaihoz, hogy ezek előtt a’ tartományok birtok-eldaraboltatása 
ellen szólalkozzanak ’s nyilványitsák, miszerint Luxemburg és Limburg 
minden áron belga birtok akar maradni. Brüssel, dec. 14kén 1838. (Kö
vetkeznek az aláírások, szám szerint 15.) — Az alsó néposztály aggo
dalmai a’ takarékpénztárt illetőleg eloszlatvák ’s ez által az elmék ismét 
visszanyerék régi nyugalmukat. —

(A’ franczia trónbeszédet nemtetszéssel fogadók.) Brüssel, decemb. 
19kén : A’ franczia trónbeszéd kétségtelenül tanúság arra , miszerint 
Francziaország nézeti a’belgahollandi kérdést illetőleg főpontjaira nézve 
a’ többi nagyhataloméval, mellyek a’ londoni tanácsot képezik, tökéle
tes egyezők, mert csak ezen egyezés mondatható a’ trónbeszédben La
jos Fülöppel, miszerint reményű e’ kérdésnek mentülelőbbi békés kiegyen- 
littetését. Az itteni hazafi körökben e’ nyilatkozvány a’legnagyobb nem
tetszésre talált; igen feszült figyelemmel várják a’ kamrák válaszd; ha 
ez a’ trónbeszéd szellemében ütend k i, úgy legutolsó súgóra is lehuny 
a’ Francziaországban helyzeti reménynek. — A’ belga bank fizetésföl- 
fiiggesztése rendkívüli aggályt szült; e’ banknak negyven ipartársulat,'s 
500 kereskedőház pénztára volt ótalma alatt. Európa minden részibe szám
talan hírnököt küldőnek szét; a’ hazafi párt igen aggódik a* belga bank 
jelen kétes helyzete miatt. Azantwerpi fiókbank is felfüggesztő fizetésit, 
a’ kereskedőség közt a’ legnagyobb feszültség ’s elmék ingerültsége ural
kodik.—A’Handelsblad szerint a’ belga kormány jegyzéket vön Londonbul, 
mellyben nyiltan kimondatik, hogy csak égy álgyulövés a’ németszövet
ségi vagy bármilly katonaság ellen, hadnyilatkozás jeléül szolgáland 
egész Európára nézve. Ez valósulásra vár.

O l a s z o r s z á g - .
A' moszka trónörökös tiszteletére Florenczben egyik ünnep a’ má

sikat váltó; ’s innen dec. 13kán Rómába folytató útját.
T ö r ö K  o r s z á g .

Koostantinápoly, dec. Sdikén; Az adóknak legújabb rendelvények 
szerinti beszedése elibe tömérdek akadály gördül, ’s a’ porta naprulnapra 
jobban érzi a’ pénzhiány szükségét. — Mehemed Ali hihetőleg egész 
Sennaarig nyomuland. A’ perzsa követ, ki a’ londoni udvarhoz van ren
delve , Triesztbe érkezék . honnan Becsbe veendi útját. A’ külvárosok
ban néhány elfogatás történt hamis pénzverés miatt. — Alexandriában 
már 20 nap óta nem mutatkozék dögvész-jelenség, mi az ottani lakos
ságot szerfölött megnyugtatja. —

H o l l a n d i a .
(A’ követkamra megajánlja a’ rendkívüli hadiköltséget ’s az egész 

kamatfizetést.) A’ követkamra dec. 20iki ülésében a’ rendkívüli hadi
költség , ’s a’ közönséges németalföldi adósság egész kamatfizetése iránti 
törvényjavaslat került szőnyegre. Mivel e’ törvényjavaslatokat többen, 
főleg külsőségek miatt, megtámodák, a’ pénzügyminister előadó védelmi 
beszédét ’s többi közt megjegyzé, miszerint e’ javaslatok nem háború- 
rettegés, hanem a’ nyilványos hitelföntartás miatt tétetnek. A’kormány, 
valamint a’ németalföldi nép, békét óhajt’s az előterjesztett törvény elő
mozdíthatja az ideiglenség mentülelőbbi elterjesztését. E’ czélérésre 
azonban a’ kormánynak erőre van szüksége. A’ tövényj avaslatot 50 szó
val 4 ellen elfogadó a’ követkamra. —

) -
• I

G a b o n a á r :  Pest, jan. 4dikén: Tiszta búza 140, 130,115 ; — K ét
szeres 100, 95; — Rozs 88 , 8 5 , 80; — Árpa 7 4 ,
70 , 65; — Zab 64 , 62 , 60; — Kukuricza 85 , 8 0 , 75 ;
— Köles-kása 150; — pesti mérő, váltó garas.

]> i in a v iz á l lá t t : Pest, dec. 3ükén 2' 5" 6 '"  — jan. lsején 2' KK* ()'"
— 2dikán 3' 2" 0'" —

P é n z k e l c t : Bécs , jan. 2kán : 5 pCtes statuskötelezvény 1075T|.ia ; 4 
pCtes l()0r,|.ia ; 3 pCtes 8 0 2'/a pUtes 5S3|4 , 1821ki 100 
fitos kölcsön 156'|4 ; 1834ki 500 fitos kölcsön 677;,|U1 frt
pgő.

S z e r k e s z t i  l l e l m e c z y .  — n y o m t a t j a  T r a t t n e r - I i á r o l y i  , u r t  u t» z a  t t l i í .



1 OC LALA T : Magyarország (kinevezések és előléptetések ; bécsi fő nyeri es számok ; nemzeti casino; magyar játékszín ; pesti kereskedési hírek; 
)aj«u es losonczi újdonságok; Buttler János gr. jótéte; halálozások; különféle: az irgalmas szerzet múlt évi munkálati, beszterczebányai jólte-

voseg, tengermelléki kereskedés ; a’ pesti lóverseny ügyében ;
(posták kimaradása; Maroto nem veszté ei Carlos kegyét; cataloniai visszatorlások ; ;sa 't.) Anglia (londoni radica 
zok és szegények; s a t .)  Irancziaország (pair-’s követkamrai ülések; válaszfölirati viták; Montalembert gr. ’s a' 
s a" t.) Németország. Hollandia. Török- ’s Görögország.

’s a’ t.) Portugália (a5 királyné cortcsnyitó beszéde; ’s a’ 1.) Spanyol< rszág
al gyűlés; az angol dolgo- 
’ ministerelnök beszédei;

„ M a g - y a g - o r s z á g .
() es. ’s ap. kir. felsége múlt évijük 12ki határzatában A l te r s 

b e rg  e r Józsefnek neve „Óhegyi44 magyar hangzatuvá változtatását mél- 
tóztatott megengedni.

(b ónyertes számok.) A bécsi palota kijátszatásán f. é. január okán 
ezek valónak a íönyerök : 6296 sz. 200,000 f. nyert vagy a’ palotát; 
160610 sz, 20,000 f. ; 125422 sz. 10,000 f. ; 134702 sz. 8000 f . ; 
115773 sz. 5000 f . ; az ingyensorsok közül pedig: 76772 sz. 25,000 
f. ; 102908 sz. 6000f.; 173075 sz. 3,500 f . ; 103230 sz. 3,000 f.
’s 418 1 2 sz. 1,500 f. váltóban; a 200 ezer forintot hir szerint tíz budai 
polgár nyeré. —

(Magyar játékszín.) Folyó hó 12dikén (szombaton) Schodelné jutalmául 
„ E s k ü  , v a g y  a’ s y r a c u s  a i zs  ar no k44 eredetileg olasz nyelven irta 
Kossi, ’s ugyancsak Jakab István által olaszból fordított opera jutand szín
padunkra 4 felvonásban Mercadante muzsikájával. Ezen opera még csak Mi
lanóban a Scala operaházban és Bécsben a’ karinthi kapumelletti cs. kir. 
színházban adaték olasz nyelven, ’s nem Auber „ E s k ü  v a g y  a’ h a mi s  
p é n z v e r ő k 44 czinüi operája, melly már a’ pesti városi színházban is né
met nyelven többször adatott. Pesten, jan. 7dikén 1839. K o m  l ó s s y  F o 
r e n  c z főrendező.

(Pillanat a’ főváros kereskedésére.) Pestnek múlt évi kereskedése 
ellen, általán véve ’s a’ tavaszi árvizpusztitást leszámítva, panaszt épen 
nem emelhetni, sőt kívánatos, hogy a’ beállott 1839 is , a’ tavalyihoz 
hasonlag mutatkozó kereskedési mozgalom és élet mellett hasonlag jutal
mazzon. Kézinííi czikk közt: a’pamut-gyártványoknál mostani mérsékelt 
árok mellett, árcsökkenéstől nem tarthatni; gyapju-czikkekből pedig, 
minden emelkedett árok mellett is, igen csekély mennyiség van. Mi a’ 
termékeket általában illeti, ezek iránt úgy tartjuk, mind termesztők mind 
vevők egyiránt elégültek voltak: a’gyapjút meglehetősen fizetek minden 
fajnál ’s kapva vevék, — nemesített egynyiretiire pedig már most, mint 
említettük legközelebb , előre is történnek szerződések a’ tavaly inál jobb 
árokon , ’s hihető a’kiil vásárlások Anglia, Franczia, Schweiz és Olasz
ország részére is inkább növekedni mint keveseuni fognak, w  tavalyija 
minőségű gubacs a’ dunai közlekedés megnyílásakor tavasszal, bizonyo
san elég keresőre fog találni. A’ hamuzsir kedvezőn áll, ’s kivitele ne
hezen lenne jutalmatlan. A’ viasz folyvást nagy áru; e’ czikk mennyisé
ge kevésbbé kerül ki az országim!, mint előbb ’s a" fogyasztás nagyobb 
mint mennyi a’kereskedésben forog. — Pálinka jól fizet a’készíttetőnek, # 
bár különben azon körülménynél fogva, hogy télen át valamennyi pálin
kakazán teljes munkában van, nem lenne csuda, ha ára vagy Lapossága 
némileg csökkenne. Olvasztott fagygyu (lebenyegben) múlt ősszel olly 
nagymennyiségben vitetett külföldre, hogy ára lejebb már nem eshetik. 
Cserzetten bőr, névszerint tehén, ökör ésborju-bőr olly magas áron áll
nak, hogy méltán tarthatni megolcsulásuktól a' mostani olly szélűben 
uralkodó marhadög miatt. — A’ debreczeni sziksó hihetőleg megmarad 
kapósságában , mivel az utóbbi évekbeli mennyiséget az üveggyárak jó 
formán fölemészték.— A’repezeolaj csekély ára semmi viszonyban nem 
látszik állani a’ többi zsiradék és olaj nemek tartós áraival; meglehet a’ 
csehországi bő repczetermés okozá e’ siilyedést. Kender folyvást magas 
áron kel; ámbár a’ gyártók már néhány év óta nincsenek a" termés minőségé
vel megelégiilve. A’nyulbőr,mellynek már két év óta folyvást úgyszólván 
semmi ára nem volt,legközelebb mind itt helyben mind Lipcsében gazdagon 
fizetett az azzal kereskedőknek. A’ mostani tél nem úgy mutatkozik külön
ben , mintha ezen czikk megszaporodásától lehetne tartani: azért a’ 
mostanig szépen emelkedett ár, hihetőleg továbbra is megmarad.— Ga
bona megáll a’ maga árában; a* kereskedők szereznek ugyan mellette , 
denem gazdagulásig; a’ magtárak nincsenek ugyan dugulásig tömve, 
de azért hijányt vagy szükséget nem érezni. — A’jóféle dohány folyvást 
eléggé kapós; ’s nem állíthatni mellette, hogy alábbvaló fajok vevőkre 
nem találnának, ha mennyiségük még olly nagy volna is. —

Pozsonyinál a’ karáncsonkor esett hó által a* zajló jég a’ Dunán 
összeállót!; azonban rajta járni kelni a’ hideg csekély foka miatt még 
nem vala tanácsos ’s hihetőleg még később sem lett a’ meglágyult idő 
miatt. Mondják Komáromnál is beállott a’ Duna.

Bárdányi gróf But ti e r  János ur mult dec. 1 Okérői Pest me
gye első alispánjához Dubraviczky S im o n  úrhoz intézett levelében 
500 vtó irtot küldött olly végre, hogy e’ mennyiséget a’ tiszt, alispán ur, 
Pest azon szegényei között, kik a’ királyutczától jobbra a’ kerepesi-utig 
e’ tél idején földkunyhókban (putrikban) tanyázni kénytelenek, saját be
látása szerint és föliigyelése alatt lenne szives osztatni föl. Ehözképest 
a’ t. alispán ur e’ szerencsétleneknek, a’ városi hatóság résziről megtett 
összeírás után , a’ mondott summát e’ végre megbízott Simonyi István me
gyebeli esküit által Pfeiffer Lőrincz városi alkapitány jelenlétében, f. 
január első napján valósággal ki is osztató, azon általa megállapított 
bölcs fokozat szerint, hogy a jótéteményben ugyan minden személy , 
de a’ betegség, kor vagy akármi más oknál fogva munkára és igy ke- 
nyérkeresésre alkalmatlan kétszeresen részesüljön. Nemcsak országos 
törvénykönyvünk hirdeti már e’ tisztelt gróf urnák a’ ludoviceai katona

nevelő akadémiára hazafilag szentelt nagyszerű alapítványát, — hirdeti 
azt a’ szigeti athenaeum, hirdetendi maholnap a’ vakok pesti intézete is 
s igy hazánk történeti muzájánakédes tiszte lesza’ hőkeblű grófnak ezen 
s egyes hazai intézetünkre szentelendő igen nemes áldozatit hazafisági 
s emberiségi tekintetből fölfogni, érdem szerint méltatni’s kiemelni; en
gedje meg azonban szerénysége addig is, hogy főleg a’ szenvedők eny
hítésére ható hasonló nemes adományiért a’ fölsegéltek buzgó háláját az 
egész haza színe előtt kifejezhessük.

N e m z éti C a si n o. A’nemzeti casino alkotó szabályai 6dik pontja 
szerint a’téli közülés f. e. január 27kén reggel 10 órakor változhatianul 
fog tartatni. Ezen gyűlés tárgyai: a) az intézet mostani állapotjáról az 
igazgatók és választoftság által teendő jelentés; b) az uj igazgatókés 
választottság kineveztetése; c) a’ casino további fentartására ’s emelé
sére szükséges intézkedések. A’ részvényes urak ezennel megjelenésre 
kéretnek. Pest január 2kán 1839. P r e g a r d t  János igazgató.

P e s t i  l ó v e r s e n y .  A’ közelebb múlt 5 évre ajánlva volt pest-városi 
versenydíjnak ideje lS3Sban kitelvén, e’ következő tartalmú aláírási ív nyit
tatott meg és kering, számosb példányban, a’ város polgárai ’s lakosi 
közt: „Megújított aláírás a’ pest-városi versenydíjra : Miután a’ tapasztalás 
azt mutatta, hogy sz. kir. Pest városra az itt tartatni szokott lóversenyből 
már némi haszon háramlóit, ’s ez okból igen kívánatos volna, annak fönma- 
radását ’s tov ábbi kifejlését lehetőleg előmozdítni: ezen sz. kir. város t. ez. 
polgárai és lakosi illendőén kéretnek, miszerint az említett czélt hazafiul 
adakozásaikkal annál inkább elősegítni méltóztassanak, minél kivánatosbnak 
látszik, hogy ezen sz. kir. város, melly az intézet által legközelebbről ér
dekeltei ik, ollyas önkéntes és nagylelkű ajánlatokhoz legelső nyújtson buz
dító és utánozásra méltó példát. — A ’ díj feltételei e’ következők: P e s t 
v á r o s i  d í j ,  1839től :1843ig bezárólag, évenkint bizonyos summa (melly 
t. i. az aláírások által egybegyíilend) mindén lóra. Távolság: a’ nyerő pont 
előtt 30 ölnyivel kezdve , egyszer körül. Ismételt futás. Teher : 3e. 74 f t , 
4e. 100 ft, 5e. 107 ft, Ge. 112 ft, idősb 115 ft. Ausztriai birodalomban szü
letett ló G fonttal kevesbet; kancza és heréit általában 2 fonttal kevesbet.
Bejelentés 8. nappal előbb. A’ díj! ‘/.de az első , ’/üde a’ második lóé.44—Kö- senvo/,.u.k ud ,.i/.:.v,i. iiinei es az ajanraruK merni viac^ci. jx ionon íveaeu
már eddig is számos név van hilf egy ez v e , és reménvlhető , hogy Pest sz. kir. 
városa állásának megfelelő mennyiség kerülend egybe.

B a j a i  h i r e k dec. 3 Ikériil: Dec. közepén kezdett folyvásti száraz kemény 
hideg Sugoviczánkat, és számos mocsárinkat jégpánczéllal vonta be; mi a 
nád késedelmes levágatását igen elősegité ’s azt már nagyobb részint lako- 
sink el is végezték. Mint tavai, úgy az idén is a’ nád igen silány ’s rövid 
növésű, mégis folyvást épülő faluink lakosi a’ nádkéve százát 10—13 v.frton 
örömest fizetik. Száraz maimink nagy mozgásban vannak, mivel dunamal- 
mink már őszkori nagy vizcsekélységök miatt igen hátráltaták szegényebb 
lakosinkat őrlésben , ’s igy sokan telelésre lisztet csak most óröltethetnek. 
E’ táji dunán az ál járás napiul napra bajosabb, ez okbul a' szeremlyei révnél 
a’ dunántulra {igyekező utasok gyakran a vissza nem terhelésiül tartásuk, 
miatt czélba vett utjok folytatása helyett, csakhamar ismét városunknak for
dítják kocsirudjokat. Karácson előtti hetivásárinkon gabonás kocsikon kívül 
számos aszuszilvával ’s dióval terhelt is vala látható, az aszuszilva vékája 
3 fr ., dióé 2 fr. 30 k r .; méz itezéje 1 fr.— 1 fr. 28 v.kron kelt. Karácson 
napján kettős öröm lebege különböző ajkú lakosink arczin; egyik a’ nap 
szentsége, másik : helybeli lelkészünk Bartók Mátyás érdemeinek méltányol- 
tatása m iatt, ki e’ napon mutatá először be préposti szertartással áldozatját 
a’ mindenség urának. A’ diszruhás polgári gránát osságnál fris emlékezetitek 
lévén az érintett lelkésznek városunk szegényebb lakosiről atyai lag gondos
kodó , ’s azokat segedelemmel is ellátó nemes tettei, a’ mise folyamát nem
csak jelenlétükkel, hanem számos örömlövéssel is diszesiték, isteni szolgá
lat után pedig a’ városi tanács és választott község jeles küldöttséggel kívánta 
buzgó örvendését nyilványitani.—A ’ bajai jótékony asszonyegyesület, melly 
már három év óla nem kis segédpénzzel hatott a’ helybeli „Remete sz. Pál44 
nevű kóiintézet javára’s hathatós munkálkodási által több iigyefogyottnak 
’s betegnek fölszikkasztá könnyeit, dec. 30kán tartá gyűlését, midőn is többi 
rendelkezési közt uj tagjaivá válosztattak: Latinovics Mária, Alföldy Nina, 
Yojnics Mathild , Nenádovics Kalalin, Zhorela Anna, Lalinovics Flóra, 
Grósz Betti asszonyságok és Jakobey Amália, Albrecht Antónia, Fogt Ka
talin és Swoboda Mária kisasszonyok. Főirányát pedig az 1839ki febr. 4én 
tartandó sorsjátékos tánczvigaloiu-elintézésre forditá, mellynek jövedelme 
a’ fenérintett kórintézet gyarapítására leend fordítva. Bemeneti ár egy sors- 
lappal 30 p.kr., külön a’ sorslapé 20 p.kr.

L o s o n  ez :  A' jó t , szépet ’s hasznost olly lelkesen előmozdító’s ál
talunk is többször magasztalt losonczi műkedvelő színész társaság, melly 
eddig több izben várakozás-felülmulólag lépett föl a’ helybeli kórházgyarapitás- 
ra, dec. 26kán és 27kén, Losoncz ’s környéke nagyszámú lakosi örömükre 
u ra mutatványit adá. Első este„12dik Károly Rügen szigetén44 4 felvonásu 
Both vígjátékét, másikon pedig „77744 vígjátékot 1 felvonásban Lebríin után; 
mindkettőt meglepő tökéllyel. Ezt követé egy 20 személyből álló hangász
egyesületnek néhány operákul nagy szorgalommal ’s köz tetszéssel adott ver
senye , melly alkalomkor Gyiirky Lóra kisasszony , a’ számos közönséget 
egész elragadtatásra birá bájoló éneklésivel. Illy hasznos kellemű két esté
nek, 500 forintnyi jövedelme a’ pesti magyar színház javára rendelteték ior- 
díttatni. Vajba ezen műkedvelő társaság példáját édes hazánkban számosán 
követve, illy sikeres buzgalommal munkálkodnának a’ pesti nemzeti színház 
állandó megállapításán !

(Halál ozások.) Somogybán Nágocson dec. 1 Óikén elhunyt gr.Zichy József 
cs. kamrás, udv. tanácsos ’s a’ t. életének 8 tdik évében. Megyei szolgálatok 
’s nyilványos hivatalok viselése után, az 1 SOSdiki országgyűlésen Somogy- 
megyét képviselé. ’S a’ Ludovicea kath. akadémiára 10 ezer Értőt ajánlott. 
Gyászolják özvegye szül. Bésán Francziska s gyermekei: Julianna, m.Som-
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sich Pongrác/, kir. személynek, baranyai főispán Ts a’ t. hitvese , t továbbá 
Krisztina és JNep. János több ns megye tbirája. — Tengődön nov. Ildikén 
hunyt el peremartoni Nagy György a lesperes, tbiró *s a* t. élte 58dik evében. 
Egyházi tisztbuzgóságán kívül érdemet szerze magának többek közt azzal: 
hogy a- mentő-himlő behozatásakor, arra nemcsak foganatosán inté hallga
tóit, hanem az ótást maga is megtanulván, az által számos év alatt a hcly- 
és vidék beli emberiségnek tetemes hasznára volt. —• Végre Pesten í. január 
Gka éjjelén hunytéi három hónapi májsinylődés után kapocsanyr A p p e l  
Károly, a’ würtembergi kir. korona-rend lovagja, számos ns megye tbirája, 
több nagy terjedelmű urodaloiu kormányzója, a'bácsi és pesti gazdasági egye
sület tagja 's a’ t. Kevés van rendszeres!) gazdálkodást űző, ki az elszende- 
riiltnek érdemei felül a’ hazai ipar és gazdálkodás tekintetében , ne hallott 
volna. Annyi kétségtelen , hogy tehctséginck rs nagyszerű munkásságának 
maradandó bizonysága azon urodalmak jólléte országszerte, mellyek az ő 
kormányzata (alatt uj fejlésnek ’s józanabb gázdáskodási rendnek indultak. 
Valamint nem tagadhatni, hogy a’ vállalkozás és gyakorlat illy bizonyító 
eredvénye tömérdek hatású volt utánzási tekintetben mind szomszéd mind 
távolabb vidékeken. Született az elhunyt Ludvigsburgban Stuttgarthoz közel 
(Würtembergben) 1773 febr. 2őkén. Nevelést nyert a'kir. nevelő-intezetben 
Stuttgartban. Magyarországba 1797ben jött, ’s mezei gazdálkodás és ipar 
körüli érdemiért 182lbenmagyar nemességet, utóbb 1831ben pedig a ^vürlem- 
hergikir.fkorona-rendet nyerte meg. Magyar nemességi czimerébenmint halljuk 
burgonya-bokor is látható, mint maradandó einléks tanú jele többek közt azon 
kitűnő gazdálkodás és takarékosságnak, mellynél fogva némelly urodalmak- 
ban teleltetési takarmány-pótlékul ’s kiméletül a burgonyát hozta divatba s 
relative nagy szerencsével. Tetemeit eltakaritásül Urményre Nyitramegyé- 
be vitték hitveséihez. Csöndes nyugalom munkás földi pályájára !

KÜLÖNFÉLE: Az irgalmas szerzet kórházaiban folyvást számos 
beteg nyer minden valláskülünség nélkül orvosi segélyt. A’ budai zárdá
ban 1837ki nov. Íjétül múlt évi oct. utoljáig összesen 1675 beteg nyert 
ingyen ápolást. Ezek közül meggyógyult 1521,’s meghalt 151 ; ez utób
biak közül azonban 16ot haldokolva vivőnek a’kórházba. Vallásra nézve 
kathol. volt: 1434 , protestáns: 192, görög: 23 , zsidó: 26. A’rend 
29 kórházában pedig összesen 19,710 beteg részesült orvoslásban, kik 
közül 18,258 gyógyult meg. — Beszferczebánya lakosi az újévi köszön
tések fólváltása által 230 ír. 15 kral gyarapítók az ottani kórház pénz
alapját. — Múlt évi novemberben 372,831 fr. pengőre rúgott tcttlegi 
kereskedésünk hazánk kikötőiben. —

P o r t u g á l i a .
( A’ királyné cortesnyitó beszéde.) Lissabon, dec. 12én: Ma nyi

tó meg a’ királyné 9 órakor a’ cortest; a" cortesházhoz vezető utakat há
rom sorezred foglalóéi; palota előtt a’ 2dik vadászosztály őrködék,ben 
pedig a’palotában a’királyné testőrsége.Miután a’királyné’s király elfoglalók 
a’trónt,a’ministerelnök átnyújtó a’trónbeszédet a’királynénak, mit ez hango
san ol vasa föl; a’királyné öltözete fehérvala, fejét diadem’s korona éke
sítő. mellvhe 5foalalva volt a.’bai hátul: a’ kírálv marsal-egyenruliában 
jelent meg. A cortesterem karzatit két oldalon jobbadán hölgyek fog
lalók e l, kiket csak annyira érdekel a’ cortesülés , mint a’ férfiakat. A’ 
királyné trónbeszéde következőleg hangzik: „Uraim! Nagy örömmel látom 
a nemzeti képviselőséget először összegyűlve az ország uj alkotmánya 
szerint. Önökkel együtt szerencsét kívánok magamnak azon kegyeimért, 
mellyet az isteni gondviselés nekem ’s ez országnak juttata,midőn 2ik kir. 
figyermekkel ajándékoza meg, ki a' trónörökülésre ’s Portugália békéjére 
nézve 2ik kezesség. D. Luis infans nevéhez portói hg czimet mellék
lénk , felséges atyánk kívánatéval egyezőleg s tanúságul azon becsü
lésért , mellyet azon víhatatlan városban elkövetett teltek méltán megér
demelnek megbecsülhetetlen hagyomány e’ czim, mellynek fiam , ha 
isten úgy akarja, híven megfelelend. Folyvást barátságos lábon állok azon 
hatalmakkal, mellyekkel viszonyban élünk.A’ görög király meghatalma
zott ministert külde a’ portugál udvarhoz ’s e’ szerint diplomatái érint
kezésbe jövőnk ez országgal. Teljes bizodalommal reményiem, misze
rint nincs távol az idő, mellyben a’ szentszékkeli alkudozások követ
keztében ismét visszaálland azon összeköttetés, melly annyi századon át 
elődink s az egyház látható feje között létezett; melly a’ korona jogait 
s a nemzet méltóságát mindig öszhangzásban tartó a’ vallási szüksé
gekkel; s habára vakbuzgóság e politikai ingadozások napjaiban a’gon
datlanokat elcsábitni törekedett, mégis a’ katli. tan mindenkor tiszta
ságban tartó főn magát a portugál népnél. Nem tudósíthatom Önöket, mint 
ohajtnám, az angliávali szerződés megkövetéséről a’rabszolgakereske- 
des eltöi lesztése végett, reményiem azonban, miszerint nincs messze azon 
idő , mellyben végképi egyezkedésünket aláirandjuk. Franoziaországgalis 
hason czelu alkudozásokba bocsátkozánk. A’ birodalom érdeke végképi 
elnyomatását sürgeti ez embertelen kereskedésnek, melly afrikai tarto
mányunkban a mivelődést gátolja, és a’ szentirás-terjesztésnek akadá
lyul szolgál. Illő, hogy minden tengerész nemzet gyámolitsa egymást e’ 
kereskedés elnyomatásában ’s oily szerződést kössenek, melly azt vég
kép elfojtja, s a  kereskedésnek szabad tért, ’s a’ szerződő népeknek 
méltányos becsültetést biztosítson. Még folyvást panaszkodnunk kell a’ 
belháboi u miatt, melly Spanyolországot dúlja. A’ katli. királyné ügye, 
a spanyol szabadsággal olly mélyen összefüzöttcn, legélénkebb részvé
tet támaszt keblemben. Portugália nyugalmat élvez. Mindazáltal az or
szág némelly í ősziben «a nyilványos bátorság még nem eléggé nyugtat meg. 
A két déli tartományban még folyvást zenditő csapatok dulongnak, mely
e k ,  ha az őket üldöző bátor csapatinktul megtámodtatnak, mindig meg
veretnek v.igy szét űzetnek. 1 apasztalás tanúsító, miszerint némelly tör
vények javításra várnak, ’s meg vagyok győződve ; miszerint e’tapasz
talás vezérül szol gálán d azon javításoknál, mellyeket az ország állapotja 
követel. Önök figyelmébe ajánlom az e’ czélból ministerim által Önök 
ebbe terjesztendő törvényjavaslat okat. Tengerentúli tartományink is hason- 
Jag megkívánják Önök gondoskodását;azokat illetőleg némi javaslatokat pa
rancsolok tenm.Az Önök elibe terjesztendő irományokba! átláthatják.mi tör

tént az utolsó cortes óta’smilly szükséges gyors rendszabályok foganatosítá
sa az ország kivánati teljesítésire. A’pénzügyministera’nyilványos jövedelmi 
forrást ’s a’ kiadások költségvetését Önök elibe terjesztendő Örömmel 
jelenthetem Önöknek, hogy jövedelmink kedvező kilátással kecsegtetne!, 
mi hitelezőinknél bizalmat gerjeszt irántunk. A’ legfontosb jövedelmi ágak
ra tett zálogok nagyobb része már vissza van váltva, ’s ha a’ szükség 
uj áldozatra nem kénytét, biztosan reményiem, hogy az 1839ik év végé
vel minden illy nemű tehertül szabadok leszünk. Biztosíthatom Önöket, 
hogy mennyire a’ köz szükség engedő, kormányom a’ nemzeti hitel-fön- 
tartás mellett híven buzgóit. Az évenkint kamatfizetésre szánt mennyisé
gek képesíteniük a’ hitelhivatalt a’ lehetőségig minden kötelezéseinek 
eleget tenni ’s reményiem, nem sokára képesül nemcsak a’ beladósságok 
kamatinak pontos fizetésire, hanem kormányomnak uj pénzügyi munkála
tokra szolgáltat eszközt, melly által más statuskötelezők jogai is annyi
ra tekintetbe vétetnek , mennyire az igazság kívánja. Külországokban 
kötött adósságok, mellyek 1 S3 7ki kamatait fizetni nem valónk képesek, 
nagyfontosságu tíirgy, mi által a’ nemzeti becsület ’s a’ kormány hitele 

- súlyosan szenvcde. Különös választmány van kinevezve e’ kötelezések 
teljesítésére foganatos eszköz-ajánlás végett ’s munkálkodási következ
ményéről nem sokára tudósitandom Önöket. A’ statusjövedelem beszedése 
’s használása jövő évre Önök határzatát várja. Mind ez bírt engem Önö
ket az alaptörvényben meghatározott nap előtti összehívásra.“ —

$ p a n y o l o r s z á g .
(Posták kimaradása. Maroto nem veszté el Carlos kegyét. Catalo- 

niaí visszatorlások.) A’ madridi posta három napig késett el, mit Van 
Halen, Cabrera ’sBorso di Carminati legújabb mozgalminak kell tulajdo
nítani. Ha Espartero kevesebbet gondolna a’ madridi politikával, ’s a’ 
helyett valamivel többet a’liadi fordulatokkal, úgy most rut hínárba jut
hatna a’ carlosi fővezér. Az aldeai vonalon megtámodák a' carlosiak Es- 
partero csapatinak egy részét, ’s megzavarák; közelebbi körülmények 
még hiányzanak. Maroto összejövete a’ trónkövetelővel kedvező volt 
reá nézve , mert habár nem nyer is tökéletes győzelmet személyes el
lenségin , de mégis tetemesül csökkenté káros befolyásukat, ’s parancs
nokságát megtartandja, kivevőn, ha csatát találna veszteni, melly eset
ben Tejeiro ’s Larraga bizonyosan meg fognák őt buktatni.—Munagorri 
O’Donnell eltávolittatásából hasznot vél húzhatni, mert a’ helyére lépett Es- 
peleta tábornokkal inkább boldogulhatand. Meer b. valamennyi catalo 
niai főkapitányhoz körparancsot intéze, mellyben felszólítja őket \ilella 
carlosparti guerillafő azonnali agyon lövetésére, mihelyt hatalmokba keri- 
tendlietik őt. Ugyanazon sorsra kárhoztató egyszersmind rablócsapatja 
minden tagját alkotmányos hatalomba jutás esetén. Először felszólitá 
Meer a’ cataloniai carlospárti főparancsnokot Yilella megbüntetésére, s 
csak akkor hirdetteté ki az érintett parancsot, miután a’ rendelt időre 
nem érkezők válasz igazságos követelésire.

(Spanyolok Afrikában.) Oran dec. 13iki levelek szerint Mers-el 
Kebir erősség előtt egy spanyol hajó vete horgonyt, mellyen 12 tiszt, 

22 altiszt ’s katona és 2 némber találkozék. E’ hajó Uldecenából jőve 
ortosa mellett ’s a’ katonák az ottani alkotmányos őrség tagjai. Valló- 

másik szerint fölzendülének ők, parancsnok]okát megölök, két hajót 
hatalmokba kentének ’s a’ legénységet fölvételükre kényszerítők. Szán- 
dékjok volt Valencia közelében ismét partra lépni,’s ez az egyik hajók
nak alkalmasint sikerült is, de bezzeg a’ másik spanyol haj óktul üldöz- 
tetvén Oranba volt kénytelen menekedni. A’ szökevények egyiké
nek neve Quintana, ’s a’ trónkövetelő parancsával mentegeti tettét, se
gélyt kérvén egyszersmind az orani franczia hatóságtól Valenciába visz- 
szajuthatásra. Úgy látszik azonban, hogy a’ franczia tábornok a’ párisi 
kormány tudta ’s megegyezte nélkül semmi elhatárzó lépést nem fog tenni 
e’ dologban.

F r a n c z i a o r s z á g - .
(Kamrai ülések. Válaszfolirat vitatása.) Dec. 26ikán a’ pairkam- 

rában a’ válasz-fölirat vitatása volt napirenden. Az inditványzott fölira
tot Portalis olvasó föl. A’ kamra szerencsét kiván abban magának az or
szág jelen állapotához, melly legszilárdabb módon kezeskedik a’ nyil
ványos nyugalmért. ,,Mi,igy hangzik továbbá a’ folirat, bizalommal várjuk a’ 
belga-hollandi ügy kifej lését, meglevőn győződve, miszerint ő felsége 
kormánya nem mulaszt el semmit is, mit Franzciaország méltósága, egy 
baráti érzelmű nemzet érdeke ’s az adott szó szentsége megkíván. Bel
gium függetlensége , általányosan megismértetve a’ nagy európai család 
által, újabb kezességül szolgáland a’ világbéke fontartására. — Fel
ség! Az ausztriai sergek római birodalomba nyomulta jelül szolgált An
cona katonai elfoglalására. E’tett megszűnése amazok visszavonultátólfíig- 
ge. A’ szentszékkel 1832diki aprilben kötött szerződés határozó ezt. 
E’szerződés teljesült is. Katonáink elhagyók a’ római birodalmat, ’s ez 
utóbbi szabadon maradt minden idegen befolyástól. — A’ Spanyolországot 
elnyomó szerencsétlenség, mellyet folyvást magosbra emel az egymás 
’s az emberiség ellen elkövetett kölcsönös kegyetlen vérengzés, minden 
évben mélyebb szomorúságot gerjeszt keblünkben. Fájdalmas azon gon
dolat , miszerint még most sem gyaníthatni, mikor leend már vége e’ 
kegyetlen polgárháborúnak , melly folyvást legyőzhetetlen gátul szolgál a’ 
spanyol nemzetnek szabad’s alkotmányos királyság kormánya alatt valódi 
boldogságban létezhetésre. Midőn fölseged folytonosan részesíti a’spanyol 
alkotmányos királynét azon segélyben , miről a’ fönálló szerződések ke
zeskednek, Francziaország kiyánatinak ’s igazságos várakozásinak fog 
megfelelni. — Fölségeddel egyiránt liizelgünk magunknak azon remény- 
nycl, miszerint már nagyon is sokáig tartott villongásaik Mexieoval'saz 
argentin! respublieával végűkhez közeliinek. Francziaország becsülete 
tisztelet-szerzést parancsolt a’ népjogi elveknek, ’s félre értett jogszc-



rűséget parancsolt a’ népjogi elveknek , ’s féli-e értett jogszerűségét kö- 
vetelésmknek kardéllel kelle támogatnunk. Mi meg vagyunk győződve, 
hogy hajóhadunk jelenléte biztositni fogja az óhajtott síikért, ’s a’ fran- 
czia kereskedés föllelendi azon távul partvidéken a’ jogszerüleg követel
hető biztosságot.“ Ezután az Algírt tárgyazó helyekre válaszol a’ fölirat,
’s végre a’ párisi gróf születése iránti örömét ’s reményit fejezi ki, zár
szavai pedig ezek:,,Mivel intézvényik szabad ’s rendes mozgalmit nem 
háborítja semmi, ’s nemis fenyegeti azt félbenszakasztással, tehát azon 
egyezség is rendületlenül állami, melly erőnket képezi. Az ingadozások, 
mint természetes következményi a’ hatalom-fölosztásnak, az erő öszhang- 
zását zavarni nem fogják; fönálland ez továbbra is, világos tanúságul, 
hogy az alkotmányszerü királyságokban a’ szabadság koránsem zárja ki 
az állhatatosságot, melly mellőzhetlen föltéte a’ birodalom hatalmának.“ 
A’ válászfölirat után azonnal vitatásához kezdőnek, Montalembert gr. 
hevesül pártoló Belgium ügyét, ’s többi köztigy nyilatkozék : „Mondják, 
miszerint a’ szerződések törvényi a’ nemzeteknek: de e’ törvényhozás 
mellett egyszersmind a’ diplomatia ármányit látjuk. Mi volt a’ 24 czikkft 
szerződés ezé Íja ? Belgium létezésének biztosítása. Jól van, vegyék csak 
Önök a’ földképet ’s vizsgálják meg: képesé Belgium élni’s magát meg
erősíteni, ha azon tartományoktul megfosztják, miket azon szerződés 
Hollandiának kíván átadatni ? Nem jótékony szerződés ez Belgiumra néz
ve , hanem romlás csirája’s végtelen lánczolata. Én nem támadom meg 
a’ jelen ministerséget: olly jó ez, mint akármellyikmás, sőt talán még 
jobb annál, melly most készülőben van; de azért csakugyan kívánom, 
hogy Francziaország ne engedjen minden kérdésben a’ külföldnek, ’s ne 
bocsássa át egyszerre önkénynek Anconát ’s Belgiumot, inig Anglia 
mindenfelé nagyobbítja hatalmát; Francziaország nem tűrhet el illy bá
násmódot, ha annyira nem sülyedt már, mit méltóságáról föltenni nem aka
rok.“ A’ ministerelnök válosza igy hangzók: ,,A’ szónok mondd Önöknek, 
hogy a’ szerződés végrehajtatása körülményektől függ, hogy az illy szer
ződés fönállhatott ugyan Belgium ’s Hollandia közt, de utóbbi esemé
nyek által meg van semmítve. Uraim , a’ politika kétféle; az egyik 
csak hatalmat ismér ’s minden sugallatát az erősb jogaiból meríti ; 
a’ másik müveit nemzeteknél van divatban ’s az aláirott szerződések tel
jesítését parancsolja. Ez utóbbi Francziaországnak politikája, ’s mi kö
vetni fogjuk azt. Mit kívánnak Önöktől ? Egy szerződés megsem- 
mittetését, melly Belgium hatalmának alapja, mivel ennek köszönheti 
fölvételét a’ nagy európai családba. ’S veszik Önök észre, hogy épen 
Belgiumnak fekvők leginkább érdekében azon szerződés aláírása,’s liógy 
a’ hollandi király csak mintegy kényszerítve irá azt alá. Utóbb már nem 
akart e’ szerződésre visszatérni Belgium. Minő uj körülmények okozák 
ezt? Én egyet sem tudok. Az alkudozások néhány kikötött pont iránt füg
gőben maradónak ugyan; de soha nem volt szó az elfogadott pontok 
feldöntetésérül. Ünnepélyesen megerősített szerződést nem bonthatni föl 
a’ pártok kölcsönös megegyezése nélkül. Csupán az előttünk fekvő belga 
kérdés ad mostani tanácskozásiaknak főfontosságot, mert egyszersmind 
háború’s béke kérdését foglalja magában, mit mindenkor szem előtt kel
lene tartani.“ Újabban szóhoz jutván Montalembert g r., lényegileg igy 
nyilatkozék: „Leopold király, kardjára támaszkodva, pénzt ajánl kárpót
lásul ; de a’ kérdéses tartományokat csak erőszak által engedendi elve
tetni. Az ellenkező párt orangista körrel akarja körül övezni Belgiumot 
ésszéllyel daraboltatni, hogy mindig boszut legyen magában forralni kény
telen. Ellenben Belgium a’ két tartomány erejének sokkal jobban meg
felelő pénzmennyiséget ajánl kárpótlásul azon 300 ezer alattvaló helyett, 
kik Hollandiára nézve csak bosszú-élesztősül szolgálnának. Anglia le- 
monda Belgiumról, de Anglia ’s Belgium közt nem léteznek olly szoros 
viszonyok, mellyek Francziaországot elvekre ’s nyelvre nézve Belgium 
hoz csatolják. Anglia szerződésre lépett Ausztriával ’s Törökországgal, 
mig Irlandban ’s Canadában vészteljes lángok lobogtanak, ’s egyszers
mind a’ perzsa ’s aráb tengeröbölben erős állomásba helyezkedék; szó
val cselekvőleg viselő magát, holott Francziaország Ancona elhagyásá
nál egyebet nem tett. Francziaország egész jelen politikája e’szóban ösz- 
pontosul: „Hátrálás.“ 183 lben még bírt befolyással, de azóta minden
felől hátrálni volt kénytelen. Ha az orangista zászlót ismét föltüzik Fran
cziaország határszélin, honnan azt 1830ban laszakiták, úgy nyíltan ki
mondom , harmadik restauratión megyünk keresztül. Azon lapályok, 
mellyeken Bővüléstől Waterlooig már annyiszor dőlt el Francziaország 
sorsa, mindig vetélytársink hatalmában valának. Anglia a’ílandriaiköz
társaság idejében birá azokat; utóbb pedig Spanyolország ’s aztán Ausz
tria, legújabban pedig Hollandia. Most valahára barátink kezeiben van
nak , ’s ezért emelkedik több oldalról harag ’s panasz Belgium ellen.“ 
Mólé gr. következőleg törekvők visszautasítani a’ ministerség ellen föl
hozott vádakat: „Az elmondott tett dotgokbul kiviláglik, miszerint Bel
gium 1834ig soha nem szűnt meg létezése alapjának tekinteni a’ 24 
czikkü szerződést. Mondja bárki hátrálásnak az adott szóhoz ragaszko
dást ’s lealaesonyításnak a’ böcsületes bánásmódot, én azért folyvást 
mondani fogom, hogy Francziaország az adott szóhoz ragaszkodást te
kinti politikája fő alapjának. Mondják, hogy Anglia Belgiumra nézve 
elvált tőlünk , mivel mi más tárgyban hasonlag viselők magunkat iránta. 
Anglia mindig hű frigyesünk, ki ellenkezőt mond, az nem ismeri tettlegi 
politikánkat. A’ belga-hollandi kérdés főfontosságu, ’s ismétlem, háború 
’s béke közt határozand Európában.“ —

N é m e t o r s z á g .
Koblenz j dem lökán: Már tizennégy nap óta legnagyobb mun

kásság uralkodik az itteni katonai kormányzóságnál; a’ keleti tartomá
nyokból számos csapat vdrátik; Aachen, Trier, Köln ’s Bonn őrségei 
megerősittetnek; a’ belga határoknál haladék nélkül egy sereg vonatik

össze. — Becker lelkész elleni vizsgálatokat öt tagbul álló biztosság foly
tatja, közöttük egy pap is van. Dec. lökén Kölnben azon hir terjenge, 
miszerint Beckert ideiglen kibocsátják töndöczéből, azonban e’ hír va
lóságárul nem kezeskedhetni. — Kölnben igen sok vevőre talál egy kép 
melly a’ szentatyát a’ poseni ’s kölni érsek között állítja elő; Dunin ér
sek háta mögött szikla emelkedik templommal, melly következő aláírás
sal van ellátva: ,,E’ sziklán épitendein templomomat, ’s a’ pokol kapuji 
sem képesek azt földönteni.“ A’ kép szabadon árultatikminden boltban.

(A’ dármstadtr ü li a’ hannoverai alkotmány eltörlesztése ellen nyi
latkoznak. Osnabrückben ellenzési követet fogatott el a’ kormány.) Darm- 
stadti követkamrai dec. 17ki ülésben 21 szóval 20 ellen elfogadók azon 
indítványt, miszerint a’ nagyhg kormánya kéressék meg , hogy az 1837 
nov. lsejii riyiltlevél következtében elförlesztett hannoverai alkotmánynak 
ismét életbe léptetése mellett sükeres rendszabályokat foganatosítson. — 
Hannoverai dec. 14ki hir szerint komoly tudósítások keringnek Osna- 
briickből, hol leghűbben ’s buzgóbban ragaszkodnak az alaptörvényhez. 
Tömlöczöztetésekrül igen kering a’ h ír , ’s többi közt Buddenberg jogta
nárt ’s ellenzési követet befogaták. A’ király testőrkapitánya néhány nap 
előtt ment el Hannoverábul Osnabriickbe, melly küldetéstől legkisebb 
jót sem reményiének; a’ kapitány ugyanis az osriabrücki tanács ellen 
vizsgálattétel végett küldetett ide, mert a’ tanács felszólitá a’ berlini jo
gászkart áz adófizetés iránt a’ jövő évre. Azon kérdésre : mitakart a’ ta
nács a’ jogászkar javaslatával, egyszerűn oda nyilatkozék, miszerint azt 
a’ kabinetnek szándékozók benyújtani; arra pedig: „vájjon az újév után 
az adók beszedését meg akaró é tagadni vagy nem“ a’ tanács épen nem 
válaszoló. Hannovera városban igen kiváncsion várják a’ közelebbi hí
reket Osnabrtickbőí j főleg a' tömlöczöztetésekrül. — Becker ’sBinte- 
Fnn lelkészeknek elfogatása Bajnamellékin nagy ingerültségei okoz; mind 
e’ mellett is valami törvénytelen kicsapöngásoktul nem igen tarthatni, 
mert tudja e’ nép a’ törvényt becsülni. — Berlinben általányosan hiszik, 
hogy a’ franczia követkamra válasza a’ trónbeszédre a’ belga kérdést il
letőleg bármilly elhatárzottan nyilatkozék a’ belga birtokeldaraboltatás 
ellen, mégis a’ londoni tanács nem állaiid el határzatátul, itt ugyanis tö
kéletesen hiszik, hogy a’ londoni tanács a’ 24 czikk értelmében határzá 
el a’ birtokeldaraboltatást, azaz JJmburg ’s Luxemburg okvetetleniil Hol
landiához csatoltatnak vissza.

(Dunin érsek körlevelet bocsáta ki a’ megye esperesihez. A’belga 
határoknál nem vonatik össze porosz sereg. A’ német szövetség február 
közepén kezdi üléseit.) Poseni lelkészek állítják, miszerint Dunin érsek 
e’ napokban (dec. lükén) körlevelet bocsátott v. bocsátand ki megyéje 
minden esperesihez, mellyben egyrészről szoros ragaszkodásra inti azo
kat rendeletéi iránt, másrészről azonban mindannak elkerülésit ajánlja, 
mi népizgást szülhetne, ’s innen beszédeikben a’ legnagyobb mérsékel 
teszi kötelességükké. Az érsek szorosan ragaszkodik ugyan ügyéhez, de 
étiül minden idegennemüt el akar szakasztani, nehogy időelőt'ti buzgalom 
alattvalóji résziről az ügynek inkább ártalmára mind hasznára legyen. — 
A’ frankfurti főpostalap biztos forrás után alaptalannak állítja azon hirt, 
melly szerint a’ rajnamelléki őrségek megszaporittatnak ’s a’ belga hatá
roknál porosz sereg vonatik össze. — Binterim lelkész elleni ítéletről 
a’ kath. lapok nem a’ legnagyobb szelídséggel szólnak; a’ würzburgi lap 
többi között azt mondja: „Csalatkozik, kigondoló, hogy érdemes Bin- 
terim lelkész elitéltetése által a’ katholicusok ellenei nyerni fognak; ez 
uj diadal, mellyet a’ kath. egyház ünnepel. így aratott az egyház győ
zelmet az elnyomatás minden korában; a’ vallás melletti vértanuk vol
tak azok, kik az egyházat nagygyá ’s dicsővé alakítók. Az Ítélet Binte- 
rini lelkészt két évi fogságon kívül hivatalábul is letevő; de hivatala egy
házi küldetés, ’s a’ papi rend szentségét nem érheti el a’polgári ítélet.“ — 
A’ németszövetség hihetőleg február közepén kezdendi uj lag üléseit. 

H o l l a n d i a .
Jour. de la Háye a’ Handelsblad közleményit valósítja, miszerint 

Anglia csakugyan komoly jegyzéket intéze Belgiumhoz a’ harezra készü
lés miatt. — A’ kőzstatusok 2dik kamrája 1839dik febr. 27keíg elha
lasztó üléseit.

G ö r ö g o r s z á g .
(Az elfogott rablók.) Athene, dec. 12kén: A’ kormány áz ország 

némelly kerületiben a1 folytonos garázdálkodások miatt rögtüntörvényszé- 
ket állita. — Múlt napokban érdekes nézőjátéknak valónk tanuji, há
rom, szamárra kötött, vérző rablót ugyanis egy csoport paraszt hajtott 
a’ fővárosba; e’ rablókat a’ váróstul két mérföldnyire fogók, a’ klepli- 
ták, számra négyen, 17 paraszt ellen dühösen védők magokat több óráig, 
végre hárman foglyul esőnek, a’ negyediket pedig agyonütök. Városba 
menetük nagy festői kézre lett volita érdemes. — Most itt franczia biztos 
tartózkodik a’ görög vesztegintéZetekkel megismerkedés végett, mert a’ 
franczia kormány czélja körülményekhez képest a’ görögország-elleni 
vesztegintézeteknek lehetőségig szelidébbitése, hogy ez áltál a* könnyebb 
közlekedés helyreállittassék. -  A’ portugál királyné a’ görög királyrié- 
nák Krisztus-rend diszjelit küldő meg. Hir szerint az Özvegy angol király- 
ilé Máltábul egyenesen Athénébe utazandó.

T ö r ö k o r s z á g .
Konstantinápolyi levelek Perzsiábul azori hirt közük, miszerint Hag- 

gi klian perzsa ministert; kiázángol hírnököt föntartóztatá és sürgönyét 
föltöreté, Angliaérti elégtétel végett,• hivatalábul letevők. Hussein khan, 
a’ perzsa shah rendkívüli londoni követje, ki rég időtől fogva Konstanti
nápolyban mulatott; Triesztbe utazott,’s innen Becsen ’s Parison keresz
tül rendeltetési helyére folytatandja útját. Két perzsa hg, hihetőleg szám
űzött, érkezők Konstantinápolyba, ezek is Becsen kérésztől Londonba 
szándékoznak utazni. —
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(Melbourne v.íí.i. r̂t a‘ Spanyolország iránti föl iratra.) A' már cni- 
litrtí fö lírást a’ spanyol polgárháború megszüntetése iránt dec. Didikén 
íivujtá be a’ londoni city küldöttsége a’ ministerelnöknek. Melbourne l. 
bizonyossá teve a’ küldöttséget , miszerint ő íols. kormánya mint eddig, 
u"y ezentúl is, mindent cl fog követni, mi hatalmát túl nein haladja, 
azon emberiség elleni vérengzések megszüntetésire , mik ellen olly igaz
ságosan kel ki a’benyújtott fölirat. Egyébiránt valameddig az egyik rész, 
miid kiirtó rendszabályt, folytatja e’ harcznt, mindaddig elkerülhetlen ön
védelemnek kell tekinteni másrészről a’visszatorlást. Igen félhető , hogy 
Anglia egyedül nem fogja megszüntethetni az ügyek e’ mostani állapot
a i, ha pedig együttmuukálás végett idegen hatalmakhoz fordulna, alkal
masint azt nyerné válaszul, hogy azok nem bírnak befolyással a’ trón- 
követelőre. Azonban, mit a’ kormány eszközleni képes, azt bizonyosan 
nem fogja elmulasztani. — ügy látszik, mintha az angol kormány ’s nép 
ez óhajtása már teljesülni készülne; mert az ausztriai császár őfelsége 
szelidebb bánásmódra szólító föl a’ trónkövetelőt, illy hatalmas szózat 
pedig nem szokott süker nélkül elhangzani a’ pusztában! Hihetőleg La
jos Fiilöp sem mulasztandja el megtenni e’ tekintetben a' szükséges lépése
ket, ’s csupán azt csudálhatni, hogy mindeddig hallgatott, holott már 
rég kellett volna szólnia.

(Londoni radical gyűlés. Az angol dolgozók és szegények.) 
Dec. 2()ikán nagy gyűlést tartónak Londonban a’ radicalok a’ kereske
dési téren, hol ismét O’ Connor volt a’ vezérszónok. Először is a’ mi- 
nisterség, ’s whigek ellen kelt ki rendkívüli szigorral, de egyszersmind olly 
pórias durvasággal minden nevet ruházván valamennyi ellenségire, mi Ily 
csupán köznép száján szokott megfordulni borozás közt; mulatságos volt 
azonban minden esetre azon mód, mellyel ()’ Connellt neveltségessé tö
rekvők tenni, annak minden modorját hasonlithatlan hűséggel utánozván. 
Az izgató ’s ministeri lapok azon állítását, mintha ő erőszakoskodásra 
unszolná a’ népet, rágalomnak nyilatkoztató, mondván, miszerint ő is 
mindent erkölcsi eszközökkel óhajt megnyerni; de szükségesnek tartja, 
hogy bizonyos emberek előtt a’ végső eszköz is mindenkor fenyegetőz
ve mutatkozzék. Ezután a’ londoni szegények hanyagsága ellen panasz- 
kodék, mivel azok megelégülvén a’ gazdagok asztaliról hulló morzsák
kal, mikhez szatócskodás vagy más alacsony szolgálattét által jutnak, az 
elnyomott nép jogainak helyre állításáról nem gondolkoznak; ’s csak tu
lajdon személyes jóllétüket törekszenek föntartani. O’Connor után Lovett 
lépe szószékre, ’s mérséket ajánlott az ingerült népnek. Különösen Ste
phens ellen kelt k i, mivel annak beszédei csupán ártalmas hatást gya
korolhatnak a’ népügyre; azután pedig az uj szegényi törvény mel
lett buzga; de a’ hallgatók zajgva kényték őt hallgatásra, ’s O’Connor 
hosszasan czáfolá szavait, többi közt igy nyilatkozván: „Nem akarok 
kezeskedni Stephens minden szaváért, de annyit csakugyan mondhatok, 
hogy Stephens emberileg gondolkozó férfi ’s valódi népbarát. Én béke 
embere vagyok; de inkább vörös kabátot öltök ’s harezsíkra szállók a’ 
jó ügy mellett, hogy sem látnom kelljen, mikép szakaszfják el egymás
tól a’ nőt ’s férjet aggkorukban ’s mint zárják gyalázatos foghelyekbe 
az ifjakat. Én ezelőtt túlzó tory valók; de miután átláttam a’ toryk, 
whigek ’s radicalok nagy részének undokságit, nyíltan kimondom, hogy 
nézetim respublicai elvekhez közelidnek.“ A’ gyűlés csöndesen oszlott el. 
— Most, midőn olly általányos forrongás uralkodik az angol szegényebb 
osztály közt, nem lesz érdektelen röviden előadni a’ dolgozók és szegé
nyek helyzetét Angliában. A’ nem-birtokosak száma igen nagyra növek
vők’s rendkívül veszélyes kezd lenni. Az uj szegényi törvény mélyre
ható, ’s ugyanazért kemény és szigorú. A’ dolgozok osztálya a’ szegé
nyek nyilványos gyáinolittatásában nyugdíj-intézetet lát, mellyből aggkor 
vagy szerencsétlenségi esetben segélyt huzatul; az uj törvény súlyát nem 
érzi ’s mégis retteg tőle. Ez utóbbi osztály most politikailag létegesité 
magát,’s olly alapelveket állít a föl, mellyek valósítása az egész hatalmat a’ 
nép kezeibe szolgáltatná ’s Angliából respublicát alkotna. \S ezen elve
ket, minő például: az általányos szavazásjog’ ’s a’ t. egyedüli eszközül 
állíták föl a’ szegénységnek szükség-elhárításra ’s kenyérszerzésre. E’ 
két osztály egyesülése veszélyszülő leendne. Az ál talányos népszellem 
mindazonáltal gátolni fogja a’ legvégső veszély bekövetkezését, níert 
minden angol mélyen tiszteli a’ törvényszerűséget. A’ szó szabad An
gliában, ’s azért közte ’s a’ gondolat közt nincs korlát; de a’ szó’s tett 
között a’ törvények tömege tornyosul föl. Ki csak csekély belátással bil
is, nem reményűiét üdvöt azon teltből, melly azokat, kik a’ társaságon 
meg akarják magukat torlani v. bősz ülni, fék nélkül bocsátja szabadon 
arra. Bristolban kitűnt , mit akarnak ’s mit keresnek. Más oldalról azon
ban a’ jogokat szint úgy nevezhetni birtoknak, mint bármi mást, ’s épen 
azért, mivel az angol nép csakugyan bir jogokkal, tehát nem koczkáz- 
tatja könnyelmiileg azokat nyilványos törvényszegés vagy lázadás által. 
Máris kiilönböztetés történt az erkölcsi erejű’s testi erejű férfiak közt. ()’ 
Connor, Stephens ’s Gastier már tulajdon pártjukban is találtak ellenzés
re ; de ez még semmi különös nyereség. Sőt ellenkezőleg, ez által az 
utóbbiak csupán hallgatni kényszerülnek, ’s rendbe hozván magukat az 
erkölcsi erőt segítendik ; melly szintolly félelmes, minta’ testi, mihelyt 
milli ók gyakorolják azt. De már kicsapongások is történtek , gyújtogatá
sak s gyár-erőmüvek összeromboltatása. Nem húzhatna é a’ kormány 
illy eseményekből hasznot'{ Nem büntethetné és semmithetné e meg mind 
a’ két pártot, mellynek czélja végre csakugyan csupán egy leend ? A' 
ministerség csak a’ katonai törvényt hirdethetné ki ’s a’ személyes sza
badságot függeszthetné fö l, ’s ezt tulajdon felelősségére kellene tennie, 
vagy tüstint összehínia a’ parliamentet. Illy rendszabályok egyébiráni

csak helyzetisükerüek,’s ígymulekonyak, és keveset használhatók, mert 
gyökerestül nem irthatják ki a’ roszat. A’ törvény maga is ellenzi a’ 
ministerség minden komoly rendszabályit. A’ hatóságoknak kellene illy 
esetben fellépni szilárd elszántsággal; de ezek majd egészen függetle
nek, s csupán e’ hatóságok gyávasága tévé lehetővé a’ bristoli szomo
rú kicsapongást. A’ személyes szabadság és számos egyéb törvényszerű 
kedvezmény foganatosán ótalmazza a’ most veszélyessé válni kezdő sze
gény osztályt a’ kormányhatalom ellen. Mit kelle tehát tenni? E’ szem
pontba! tűnik ki a’ szegényi törvény fontossága, mert ez volt az első sü- 
keriilt próba, melly a’ szegényt a’ törvények köréből kiragadja ’s a’kor
mány közvetlen befolyása alá helyzi. Az egész törvény Chadwick eszmé
je volt. E’ törvény még mások alkotását kívánja, hogy foganatos lehes
sen , ’s ezzel foglalatos most Chadwick. Törvényt készít ugyanis, melly 
a központi rendőrséget az egész országra terjesztendi ki. Alig érkezék 
az ashtoni gyár fölégetésének híre Londonba’s ő azonnal oda siete adat
gyűjtés végett törvényjavaslata tökélyesbitésire. Illy kicsapongások, 
párosultan a’ kenyérár emelkedésivel, alkalmasint lecsilapitandják az 
érintett törvény ellenzőit, ’s igy az nem sokára életbe fog léphetni. Ez 
áthághatatlan korlátot vonna a’szegénység’s izgatok között. Eddig a’kor
mányt az osztályok sokasága biztosító; de ezek fő pontja sokat vesz
tett erejéből, mert a’ nemesség nem az már, a’mi volt. Olaszország 
Anglia Capuája, ott pulmltak el főurai, kik onnan csak rövid időre’s 
csupán sürgető dolog esetén térnek a’ tőlük elég balgán megvetett hazá
ba vissza. A’ protestáns egyház minden tekintetét elveszté , mert vissza
vonult a’ nép közül ’s tizedgyüjtővé aljasait. E’ vallást Viliik Henrik pa
rancsából számlázottnak mondhatni csak, vagy váltó levélnek az alatt
valók zsebeire. Más oldalon ellenben a’ kereskedőség tetemesül emelke
dők. Hasznos isméreteket ’s valódi tudományokat lelhetni mar a’ tőzsér- 
csarnokokban ’s egyes kereskedő-házakban ; Grote görög literaturából 
adhatna leczkéket bánnelly tud. egyetemen, az ifjú Lloyd pedig egyik 
legnagyobb nemzeti gazdája jelen korunknak. 30 év előtt nem igen le- 
hete radicalokat látni a’ tőzsér-csarnokban.’smost ollyan radicalok is ül
nek ott, kiknek atyjaik túlzó toryk valónak, ’s a’ fiatal radicalok nem 
vesztének, hanem még inkább nagyobbra terjeszték vállolatikat.’S a’ 
toryk már most conservativeknek nevezik magukat, a’ whigek pedig a’ 
javító törvényt többé változtatni nem akarják, mi szinte igen közel hozta 
őket a' conservativekhez. Ebből egyesülési ministerség fog alakulni, 
mert külön egyik párt sem tarthatja főn magát, hanem vagy egyesülni, 
vagy pedig a’ térmezőt a’radicaloknak átengedni leendnek kénytelenek. 
A’ nép csöndes mindenkor, inig jól érzi magát kormányozhatni; de mi
helyt ezt nem tapasztalja, azonnal kezeibe keríti a’ hatalmat, hogy töi- 
vényszerüleg orvosolhassa bajait. Most respublicát akar a* nép, köteles
sége tehát a’ kormánynak, hatalmát ugyan föutartani, de minden sé
relmet gyökeresén orvosiam-, mert csupán ez ohajtatja a’ néppel a’ ion- 
álló rendszer megbuktatását. Bölcs intézkedés a’ fönebbi módszerint még 
mindent lecsilapithat; azon egytül azonban mégis félhetni, hogy azidő már 
rövid a’ bajokat orvosiam, mit a" nép nagyon sürget, itt tehát némely
ikek úgy vélekednek , hogy háború adhatna a’ népnek addig más üdvösb 
irányt, mig a’ kormány, háború idején úgyis nagyobb erőt fejthetvén 
ki, időt nyerhet a’ köz óhajtásokat lehetőségig’s legczélszerübben létesí
teni. Orvosiam pedig csakugyan tartozik a’kormány minden áron a’bajt, 
mert midőn a" szegénység miatt valaki elveszti polgári jogait, szükség, 
hogy a’ szegénység okai kevésbittessenek. E’ fontos tárgynak a’ most 
folyó évben minden esetre jobbra vagy balrahatárzottan elkeli dőlnie.— 

(Durham terve Britt-Ejszakamerika iránt.) Canadából érke
zett hirek szerint Durham gr. következő tervet szándékozik parliament 
elibe terjeszteni az éjszakamemerikai angol gyarmatok kormányzata 
iránt: ,,1) E’ név „Canada44, mellyel ferde kormányzat, pártszenvedé
lyek ’s pártharezok legbensőbb kapcsolatban állanak, megszűnik, ’s a’ 
két tartomány ismét a’ régi: Quebec, Montreal, Kingston ’s Toronto 
kerületekre leend fölosztva,mellyekUj-Braunschweig,Uj-Skótzia,Eduard hg 
szigetekkel ’s Cj-foundlanddal egyesülten szövetségi birodalmat képezend- 
nck Britt-Ejszakamerika nevezet alatt. E' Britf-Ejszakamerikának külön 
statustitoknoka’s minisfersége leend Downingstreetben, kormányzója pe 
dig alkirály lesz, mint jelenleg Irland ban , csakhogy kormányrendsze
re szövetségi természeténél fogva ma jd egészen független lesz az anya
országtól. 2) Minden tartományban külön törvényhozóság intézendi a' 
helyzeti ügyeket, ’s az egész birodalom hatóságokra lesz fölosztva a’ 
szomszéd szabad tartományok szokása szerint, mellyek számára tisztvi
selőket a’ nép válosztand. Ugyana’ nép nevezi ki minden hatósági ke
rületben a’ nevelési biztosokat’s tanítókat, kik külön iskola-ügyelők alatt 
állanak, ezek pedig superintendens alatt, ki főbírói ranggal bír ’s rósz 
magaviselet miatt eltávolítható. Ezzel a’ népnevelést szabadon szándék 
tartani minden felekezeti szellemtől. A’ papság megtartja régi jesuita-jó- 
szágit, ’s minden iskolai alapítványi jószág összesíttetni fog, melly ösz- 
szes tömegből aztán az illető népesség szerint nyerendik osztalékjokat az 
iskolai kerületek. Minden iskolai kerület törvényesen tartozik az oszta
lékhoz hasonló mennyiséget összegyűjteni keblében, ’s igy aztán 
Britt-Ejszakamerikában minden gyermek ingyen nyerond oktatást. 3) 
Minden tartomány három vagy több képviselőt küld a’ londoni parlin- 
mentbe. Britt-Ejszakamerika ’s Anglia közt legnagyobb kiterjedésben 
fog divatozni a’gőzhajózás ;’s a’ gyarmat belföldi közlekedését, Halilaxtól 
Sandwichig , vasutak ’s a’ hajózás tökélyesbitése emelendik.44 E’ tervet 
már alkalmasint régen dolgozó ki Durham, mert róla már többszörvala 
szó ’s a’ ministen lapok mindig ellene nyilatkozónak. Most azonban el
lenvetés nélkül közli azt a’ M. Chronicle. —

izerkciizll Ilelmeczy. — Hjouitatja Trttttner«Háa*ülyl. úri thtizn ű ri.
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Ö es. ’s ap. kir. felsége az arany gyapjas-rend m. é. dec. 30kán tar

tott káptalanában F r i d r i k cs.k. főhget az érintett rend vitézévé hirdetni j 
s Z e i l in g e r  Szigfrid dognácskai hutapróbálót szászkai ideigl. huta
mesterré nevezni méltóztatott.—A’ m. kir. udv. kamra H o rv á th  Sán
dor keblebeli fogalmazó gyakornokot oraviczai ügyvédi hivatali Írnokká; 
K iss  Károly keblebeli tiszt, fogalmazót valóságos fogalmazóvá, Wi- 
s c h á n Ján. kiadóhivatali járulnokot ugyanott írnokká ’s helyébe T o r s c h  
Ferencz gyakornokot; továbbá G ro s in g e r  János zimonyi 30adi 3dik 
áruvizsgálót 2ikká; helyébe G s c h w e  n d t n e r Antal raktárnokot; 
G a u s te r  György budai 30adi gyakornokot zimonyi raktárnokká ; M o 1- 
n á r  Miklós ligeti oOadost ujmezei 30adossá; helyébe W a g n e r  Áü-= 
tál lichten vvörthi oOadost, ’s G r a s s in g e r  József bécsi magyar-erdé
lyi 30ad-kezelő hivatali gyakornokot a’ 30adi kiadó hivatalnál ideigl. Ír
nokká alkalmazá. Kam. tud.

Ig a z í tá s .  Múlt számunk elején a’ 2dik serban e’ szókat: „Al- 
tersberger Józsefnek“ ’s a’ t. igy kérjük igazittatni: „Áltersbergéf Ja
kab kir. ügyigazgatósági ügyviselőnek“ ’s a’ t.

B u d a p e s t i  n a p ló . Hazánk’s a’ szomszéd Erdély lapjai újévi 
folyama első számai Szionén kívül már megjelentek. Belirányuk most is 
a’ régi, ’s külsejükre nézve ugyanazok, csupán az Athenaeum a’ Figyel- 
mezővel együtt, uj év óta fiumei veimen jelenik meg, ’s igy már most 
külsőre nézve is megfelel minden várakozásnak. Újév óta egy német na
pilapot ad ki Heckenast könyvárus Saphir Zsigmond ur szerkesztése alatt. 
Az első számok elhunyt Kölcseynk „Vadászlak“ czimü elbeszélését köz
li k darabos fordításban ’s Vörösmarty és Eötvös József b. verseiből  ̂ egy 
egy darabot. Nemzeti literaturánk ezismértetése dicséretes.—A’ magy. jsajtó 
legújabb jeleneti közülleginkább kitűnik Zsoldos Ignácz „Életpálya“ (295
I. Nyomatott Pápán a’ ref. főiskola bötüivei, Szilády Károly költségén) 
czimü munkája,mellynek igen csinos’s meglepő diszű kiállításáért valóban 
dicséretre méltó a’ nevezett könyvnyomó intézet. — Mai Értesítőnkhöz van 
csatolva Ivanovics orvos tr évi jelentése Lowusächvi 6>°öO')lu,llKiíI<ia~ 
ról, mellyre fontossága miatt ezennel figyelmeztetjük t. Olvasóinkat.—
I I .  reggelén a’többnapig tartott lágy idő után olly kemény fagy állott-be,hogy 
a’ két város közti közlekedést tetemesül nehezíti a’ rendkívül megszaporodott 
jég.—Nemzeti színpadunkon f. hó 5én,,Pártdüh“ került színpadra Zieglertül 
Megyeri szokott jelességgel adá Cocke szerepét,’s Fáncsyés Bartha mél
tón állottak mellette, csupán Komlóssyné zavará az előadást helytelen 
szavalásával. E’ naptól kezdve fűtik színházunkat; fiikán „Garabonezás 
diák“ Szerdahelyit zajos tapsokkal üdvözlé a’közönség a’czimszerepben; 
7kén „Őrültek háza Dij ónban4- szinj. 3 felv.; Egressy (Eberherd) jele
sül játszók úgy szinte Fáncsy is (Duflois) ’s áltáljában az egész előadást 
sükerültnek mondhatni ; 8káu „Leégett ház“ vigj. 1. felv. ’s „Gyámság“ 
vigj. 2 felv. Szerdahelyi ’s Megyeri a’ szó teljes értelmében jelesül mű
ködének ; 9kére „Fra Diavolo“ vala hirdetve ; azonban e’ helyett egé
szen váratlanul Szerdahelyi jutalomjátékaul bérszünettel a’ „Bájital44 ada
ték. Néző számos vala ugyan; de minden esetre még sokkal több leende, 
ha a’ jutalomjáték szokás szerint előre hirdettetik vala. Szerdahelyit (Dul
camara) , szűnni nem akaró tapssal fogadá a’ közönség, mit e’ jeles mű
vészünk csakugyan meg is érdemlett, mert e’ szerep többszöri adatása 
után iső mindig annyi életet, annyi meglepő uj fordulatot tud abba önteni, 
hogy az egészet mindig újnak tekinthetni ; Schodelné (Adnia) ritka báj
jal énekle, ’s midőn a’ 2ik felvonási lakoma közben békülésre nyujtá 
kezét Szerdahelyinek közönségünk egyik legkedveltebb kegyenezének, 
(poharat kocczantván a’ másikkal) harsogva tört ki a’ közönség tetszése ’s 
öröme , mert mindenki szívből örvende azon sajnos meghasonlás meg
szűntének, melly nem rég véletlenül támadott intézetünk e’két jeles tag
ja  közt. A’ sajkadalt ismételni kellett e’ kedvelt müvészpárnak az utolsó 
előtti dallal együtt; az előbbit ismétléskor olaszul éneklék, annak meg
mutatására, hogy a’ lágy olasz hangok szépsége koránsem haladja meg 
nemzeti nyelvünk kellemeit. Szerdahelyi két koszorúval tisztelteték meg 
’s a’ bájteljes Adinával együtt többször kihivatásban részesült. Az egész 
előadás igen jól sikerűit. Erkel haladást tanusíta tiszta éneklésben , s 
ma Conti hangja sem volt annyira fátyolzott, mint egyébkor, lüdikén 
„Korszellem44 vigj. 4 felv. jőve színpadra.

Szathmár megye Kölcsey Ferencznek halálát, következő tartalmit 
levélben jelenté azon megyéknek, hol az elhunyt tbiró vala: „Nagymélt ’stb. 
Midőn e’ levelünk küldetése helyére eljutand, minden bizonnyal Ngtok 
már tudni fogják, miképen nagy és igaz fényű hazánkfia Kölcsey Ferencz 
f. e. aug. 24kén Csekében, rokoni karjaiban, rövid szenvedés után meg- 
hala. Azonban, mivel Ngtok e’ mi nagy és való koszorúkat való érdemek
kel nyert hazánkfiát kebelekhez csatolni kívánván, táblabiráik sorai közzé 
számlálták, ’s e’ megtiszteltetést hivatalos levelükben buzgó örömmel tud
tunkra adni siettek, mi sem tartjuk feleslegnek, fájdalmaik közepeit is 
tudtuladni e’ férfiú elhunytét, kit nekünk Ngtok egyedül a* haza egészére 
függesztett tekintet miatt nem irigyeltek; nem tartjuk feleslegnek elmon

dani : miképen mai közgyűlésünkben elhatároztuk, hogy e’ nagy férfiú 
mellképe tanácskozási teremünkben, parányi ugyan, de szives jutalmaz- 
tatására az érdemnek ’s buzdítására a’jelen és jövő kornak felfüggesztés '» 
sék. Mit és kit vesztettünk el? Ngtok tudni fogják. Mi tudjuk, hogy a’ 
teremtő lélek fentartja magát műveiben, mellyekenaz örök életet keresz- 
túlfúvalta; tudjuk, hogy Kölcsey Ferencz neve a’ késő századok után is 
ragyogni fog, ’s emlékezetét maga az örökkévalóság mindenkoron őrzi; 
de az a’ nagy szív égi kebelben megszűnt dobogni; az a’ geniusajak, 
mellyrtek hatalma mondhatatlan vala,elnémult;az a’ toll, melly teremtő 
lélek sugallásit jegyzé, megtompulva van; ’s minden veszteség, a’ pó- 
tolhatatíanság gondolatával egy kapcsolatban, égető nagyságban nehéz- 
kedik kebleinkre. Es e’ veszteségünket elmondjukNgtoknäk, nem azért, 
hogy fájdalmaikat megosszuk: hisz a’ fájdalom , mellybe egyenkínt és 
egészben süllyedtünk, tömérdekségében megoszthatatlan; sem azért, hogy 
vigasztalást kérjünk:hisz azt Ngtok velünk egyformán nem találnak; ha
nem elmondjuk azért, hogy az atyafiság kötelességét teljesítsük. Melly 
után óhajtunk Ngtoknak hosszú életet; óhajtunk e’Hazának virágzó jö
vendőt, mellynek szép korában kidőlt nagyaink után ne a’ veszteség pó- 
tolhatatlanságát érezzük, hanem nyomdokaikba hágó unokák által vigasz- 
taltatva, emlékeket állítsunk elő, mellyekre a’ hazafiui hűség megszen
telt könyei hulljanak. Kik egyébiránt ’stb. Költ Nagy-Károlyban 1838. 
September 10 ’s k. napjain tartott közgyűlésünkből. Ezen tudósítást saj
nos megilletődéssel vevék Békés megye RBdei, az elhunyt érdemeinek elis
meréséül nyíltan kijelentvén , miképen kimultát hazai és nemzeti veszte
ségnek tartják, ’s ns Szatlnnár megyének e’ csapás szülte fájdalmában 
osztakoznak.

P é c s rő l  jan. Íjén: Valamint a’ közjóllét előmozdítása ’s lakostársink 
fölsegéllése tekintetébül, múlt évben több gyár alakult itt, p. o. a) posztó
gyár, mellyet orahoviczai és görcsönyi Mihálovics Imre tbiró ur állított fel 
’s melly jóságára nézve szép sikerrel biztat; b) a’ ezukorgyár , mit Holmayer 
ur külországokban szerzett bővebb tapasztalási után már elkészíttetett, de a’
ezukorrépa hiánya miatt most az első évben nem használhatott, végre a’ se- l y c i u t e n „z., t„7o . .Ui-i Uj.—  JZ.i Äi£
haladására múlt év dec. 12kén a’ nemesség ’s előbbkelők odajárultokkal, 
tartatott gyülekezetben nemzeti egyesület (casino) alakult, mellynek ezélja 
az élet kellemeit díszes és csinos körben, viszonyos mulattatás ’s illedelmes 
társalkodás által éldelni. Jelen alkalommal Mihálovics Imre u r , ki csügged- 
hetlen fáradozási mellett több segedelmet vala szives ajánlani, elnöknek ké
retvén , ámbár azt elfogadni nem akarta, utoljára még is a’ több rendű ké
résnek engedett. Ez egyesületet ulmási ’s gödrei Siskovics József kir. tan. 
szeretett első alispánunk, gróf Niczlcy György és számos összegyűlt tag bú
torok megszerzése végett majd 1001) framenő szabad ajánlatokkal segéllék 
elő. Az egyesület eddig 150 tagbul á l l , kik is , hogy a’ társalgás minden 
kellemit kényelmesebben élvezhessék, egy alkalmas házat bérelvén ki 6 
esztendőre, ott egy legújabb Ízlésű kert, valamint arena fölállításáról is gon
dolkoznak. Aubár Pécs nagyobb része kövezve vagyon , ’s hegyoldalanti 
fekvése miatt tiszta utczáji vannak: mindazáltal éjjelenkint a’ sok kőpad és 
támasz miatt az ember bátorságosan nem mehet a’ nélkül , hogy beléjök ne 
ütközzék; e’ kellemetlenségek elmellőzése, leginkább pedig a’ közbátorság 
végett, számos pécsi lakos ajánlást tevén, a’ város piaczát ’s két főbb utczáit 
f. e. januárjátul fogva kivilágosittatni fogják.

B a l e s e t e k .  Multhó lökén a’ bányászok L á p o s b ányár t  (Bajuczán) 
szokás szerint korán reggel bánya-munkájokhoz kezdvén, a’ lövések csat
tantára egy roppant szikladarab, huzamos esőzés által az azt tartó földrétegek 
fe bízta miatt, leszakadt, ’s két alant dolgozó bányászt oda temetett; egyiket, 
a’ szó értelmében lapossá zúzta, másiknak pedig csak feje maradt épen. ló 
kén a’ bányászkovács , éjjel távolabb lakó fia házától lakja felé ballagván , 
az istompok hidjárol az alatt folyó sáros patakba tántorodván a’ mélységbe 
zuhant, honnan nem tudván kivergődni , másnap a’ keményen kezébe szorí
tott lámpással halva lelek. A’ szerencséi lennek 7 árvája maradt.—• Nov. ISán 
a’ rendkivül magáradott patak az istornpokban tetemes károkat okozott, az 
azokhoz tartozó fákat meszszire sodorván árjával. A’ tisztek kezet fogva 
alattvalóikkal három egész napig dolgoztak azok megszabadításán. —• Egy 
n. bányai kamrai huszár havipénzekkel Borsára küldetvén nov. 30ikán Suga- 
tag mellett a’ megáradt folyamba fűlt. Feleségét az ura nélkül haza nyargalt 
ló nyerítése ’s kapálása a’ kapu előtt értesítő a’ történhetett baleset felől.
__ S z e re  da h e ly  dec. 13kán: Egy itteni oláh lakos nőstül az estve unal-
mit elcsacsogni a’ szomszédba menvén, honn maradott 9 —10 éves leányká
tok azalatt egy szabadon tartogatott pálinkás korsóból annyit ivott, hogy 
szüléji haza érkéz tűkkor a’ gyermeket az ágyon eldőlve eszméletlen ’s ke
mény láztól meglepve találták. A ’ szülék e’ véletlen változás okát csak ak
kor "tudták meg , midőn a’ gyermek szájából kitoluló kékes lángokat észre
vették. A ’ szerencsétlen egy pár óra alatt halál áldozatja lön. E. II.

in c r i k a.
(Az éjszakamerikai congressusnyitó beszéd némi részletei.) A’statusok 

belállapotját illetőleg következőleg nyilatkozék Van Buren : „Bár az ara
tás nem mindenütt felelt meg reményűiknek, mégis egészben a' földész 
szorgalma gazdagon meg van jutalmazva, az ipar minden ága hatalmasul 
halad előre; nagy birodalmunk minden éghajlati alatt általányos egész
séguralkodik; a’ kűlbékét misem látszik zavarni, hóim sem gyöngíti sem
mimosta’ testvéri és családi kötelékek erejét, mellyek egyedül képesek 
egyesületünknek maradandósagot es síikért igéi ni, melly eddig, veszély 
idejében kötve, minden nemzeti ügyünk változásinál becsülettel tartako-
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ark fon. E* jelen evvel .szövetséges intézvényink első félszázadát éljük; 
tnl, es rendszerünk „ melly, minden mástul eltörve, olly reg időtől fog- 
vást a’ népfelsőségnek megismert, gyakorlati ’s korlátlan hatáskört esz
közle, tapasztalás által már tökéletesen meg van próbálva.44 Itt dicsérete 
következik az éjszakamerikai respublicának, ’s mint nevezetesbeket em
lítjük: „Azon alkotvány, mellyet atyáink tervezének, állandó kormány- 
rendszerré alakult, melly nemcsak azon nagy elveket, mellyeken nyug
szik, foglalja magában’s védi, hanem csudálatos módon az egyesek sze
rencséjét ’s a’ magányos érdeket is előmozdítja. Noha változásnak’s tö
kéletes megsemmitésnek volt alávetve, ha szükség úgy kívánná, alapja 
mégis tökéletes bölcseség ’s a’ közvélemény iránta elannyira állandó , 
hogy változatlanul maradt, kivevőn némelly apróságokat, mik az egész
hez mérve nem nagy fontosságúak. Tökéletesen kielégítőnek mutatkazék 
az nemzeti állapotunkat illető eseményeknél. Kiállottunk egy félelmes kül- 
háborut; összeütközéseket a’ hazai ’s némi tekintetben vetélkedő felső
ségek között; szomszéd tartományok belzavariba avatkozás próbálatit, 
veszélyes befolyásokat, mellyek az emelkedő jóllét idejében mutatkozá- 
nak, az összehalmozott kincsek által keletkezett respnblica-elleni czél- 
zatokat ’s mind ezt kiálltuk 's pedig a’ legnagyobb szerencsével. Egy bi
rodalomban sincs annyira elterjedve a’ népnevelés. Belbéke sehol sem 
uralkodik olly terjedtségben és soha még társasági közlekedés szoros kö
teléke nem kapcsolt össze annyi egyetértéssel olly tág földtért. Nálunk 
egyesült először minden vallásfelekezet; ’s a’ t.44 A* küliigyet illetőleg 
Canadárul többi közt igy nyilatkozók az elnök: ..Keménylém, hogy a’ 
törvények iránti tisztelet, a’ helnyugalom 's csend becsülése, melly az 
egyesült statusok polgárit mindenkor bélyegzé, visszatartóztat mindenkit 
más hatalom birtokiban bármilly nemű zendülés-előmozditástól, mellyel 
békében élünk ’s a’ barátságos viszonyokat főn is akarjuk tartani. Mély 
sajónnal kell azonban ellenkezőt jelentnem. Hivatalos és más források- 
bul tudomásomra jutott, miszerint több egyesült statusbeli polgár ösz- 
szeszövetkezék határúikból Canadába ellenséges becsapás és zendülés
eit) inozdi tás végett, az egyesült statusok törvényit ennyire megsértve, 
polgári kötelességökriil pedig nyíltan megfeledkezve. E’ tudósitás rész
letben valósult is azon berohanás által, mellyet egyesült statusokbeli pol
gárok összeszövetkezve canadaiakkal ’s másokkal vittenek véghez,’s pol
gártársaik vagyonát erőszakosan kizsarolva, a’ can ad ai nép’s hatóságok 
elleni hadimunkálatok előmozdítására fordítók. A’ szomszéd tartomány 
rende ’s nyugalmának illy vétkes megtámodtatása , mint várni lehete, ká
ros következményű volt e' merészletbe bocsátkozó elcsábított vagy elká- 
lmlt emberekre nézve, valamint káros azokra is, kik javáért azt véghez 
vinni szándékozónak.44 Továbbá: „Hogy az egyesült statusok népét az 
olly szabad politikai intézvények, mellyek övéhez hasonlók, érdeklik, az 
természetes, ’s ha polgártársaik mindannak, kik jó hittel hasonló intéz-
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nekik vétkiil nem tulajdoníthatni ’s illy értelembeli szabad vélemény-ki
fejezést kormányunk nem gátolhat, ’s nem is akar gátolni: de vájjon az 
egyesült statusok érdeke’s becsülete megengedi é,hogy illyes harezban 
tettleges részt vegyen? ez olly kérdés, mellynek elhatárzása alkotmá
nyunk szerint a’ congressusra van bizva. Ha polgárink e’ határzást tör- 
vényszerütlen hadimunkálataik által megzavarni vagy előlegezni bátor
kodnak, ez a’ jelen törvények szerint vétkes tett. Hasonnemü törvény- 
áthágások czélja még ezenfelül a’ kiilháboru nyomorainak előidézése ál- 
talányosan a’ polgárokra ’s az ország hősége ’s őszinteségének gyűlöle
tes gyanusittatása. Mint illyenek rögtöni ’s határzott elnyomatásukat sür
getik. Bizalommal, miben nem csalatkozandom , számolok polgártársak 
őszinte ’s óltalányos egyiittmunkálkodásikra e’ tárgyban. Eddi-' is a’ fön- 
áUó törvények hiven hajtattak véghez ’s jövőre is végrehajtatnak. Váj
jon elegendők é ezek a’ canadai határoknál történendőknek elejét venni? 
errül a’ congressus határozzon.44 Az angol lapok e’ nyilatkozással nin
csenek megelégülve; Van Buren jóakaratjában nem kétkednek ugyan , 
de a’ kormányt gyöngének tartják illy lázadási vállolatok megbiintetési- 
re. — (Folytatjuk.)

(Az éjszakamerikai követházban a’ kormánypárt első győzelme. Har- 
risburgi zajongás. Martin-Garcia sziget elfoglaltatása francziák által va
lósul.) A’ congressus előzményekkel foglalkozik; a’ követházban az el
s'! erőpróbáláskor a’ két párt között, a’kormánypárté lön a’ győzelem cse
kély többséggel. A* követházi clerk-választásnál a’ kormánypártit 106 
szóval választók meg 104 ellen. — Adams szóbahoztára Stevenson lon- 
don-éjszakamerikai követnek azon levelezése, mellyben 0 ’Connellt meg
feddi az egyesült statusokbeli nép meggyaláztatása miatt a’ rabszolgakeres
kedés tekintetéből , 140 szóval 57 ellen jóváhagyaték.— Philadelphiai 
dec. 7ki levél szerint Harrisburgban, Pennsylvania statusban , hol a’ ta
nács’s követház szokta üléseit tartani, zajongás történt. A’pórnép több 
tanács ’s követházi képviselőt halállal fenyegető , az ottani statushnjó- 
gyárt pedig ostromlani készült. A’ választás köriilti ármánykodások, hol 
mindkét párt több törvénytelenséget követett el, voltak a’ zajongás szü
lőokai. — Montevideoi oct. 13ki hir szerint csakugyan valósul Martin- 
Garcia elfoglaltatása a’francziák által, e’ sziget Uruguay torkolatánál fek
szik; a’ harcz csak 25 perczig tartott. A’ 300 ostromló franczia közül 
csak 3 sebesült meg, a’ sziget őrsége 350 főnyi volt. A’montevideoi ki
kötőben is vérengzésre került a’ dolog; egy respublieai tiszt ugyanis 
franczia hajóra lődöztete; a’franczia consul két óra alatt vagy útlevelét 
kéré kiadatni, vagy pedig a’ lődöztetést parancsoló két tisztnek halálra 
»{éltetését sürgető, kik elitéitetésíik után a’ franczia hajóvezér kezébe 
adassanak. A’kormány első félelmében mindennek teljesítését igére*: az 
elítélés azonban ’s a’ kiadatás még nem történt meg. —

S p a n y o l o r s z á g f .
(Van Halén agyon löveti a’ 200 ehestei foglyot. Elegy.) Cabrera 

nov. 24kén következő végzését tudató Van Halen christinói tábornokkal: 
,,A’ háborúban ezentúl kegyelmet nem kap senki; ha megtudom ; hogy 
Önök újabb gyilkosságot követnek el foglyaikon, úgy a’ hatalmamban 
levők közül a’ legveszélyesbeket mind égylábig halomra fogom lövetni.44 
Van Halen ez iratra, hosszú bevezetés után ezt válaszoló: „Parancsot 
adék mind azon foglyok agyon Kivetésére, kika’ ehestei csatában hatal
munkba kérőiének. Ha Ön agyon löveti a’ hatalmában levő foglyokat $ 
tudja meg, hogy 10 ezer ember életén fogok boszut állani.44 Dec. 15én 
a’ tartalékosztállyal Valenciából Murviedroba ment Van Halen; 16kán 
reggel szemlére állító ki csapatit, beszédet intéze hozzájok, ’s a’ehestei 
csatában elfogott carlosiakat, kiknek a’ derék Borso tábornok életük 
meghagyását igéré , agyon löveté. Ez uj áldozatok legiszonyúbb kegyet
lenségnek tevék ki a’ carlosiak hatalmába jutott alkotmányosakat. Van 
Halén minden esetre nagyon hibázott ’s legalább be kellett volna várnia: 
teljesíti é Cabrera levelében kimondott fenyegetését? Visszatolásra szük
ség esetén még mindig elég ideje maradt volna. — Valenciából nyug
talanító hirek érkezének a’ fővárosba. Dec. 11 kén, Lopez tábornok ismét 
ott terme katonáival a’ végzett katonai séta után. Van Halen és Borso 
tábornokok másnap érkezének Valenciába csapatikkal, ’s épen jókor, 
mert különben talán komolyabbszerü zavar támadhatott volna ottan. Az 
említett napon ugyanis azon hir kezde szállongni a’ városban, hogy Lo
pez tábornokot megfosztó rangjától a’ kormány,’s ez állítás következté
ben zajosan kezde csoportozni a’ nép az utezákon ’s Lopez Valenciában 
maradását kiváná. Ez utóbbi másnap fölszólitást intéze a’ néphez, kö
szönvén bizalmát ’s nyugalomra intvén azt. 14ikén Borso Liriába indult 
egy osztállyal ’s másnap Van Halen is elhagyó Valenciát és Murviedroba 
vonult a’ fönebb említett kegyetlenség végbehajtására. A’ rendvisszaál- 
litásra semmit sem tőn Van Halen Valenciában, sőt Lopez tábornokot 
bontatlanul hagyá ott teljes gyakorlatában hatalmának , ámbár a’kormány 
megfosztó őt attól. Szomorú fogalmat nyújt a’ madridi kormány hatal
máról ’s helyzetéről azon tettdolog , miszerint zúgolódás nélkül kényte
len elnézni , mikép daczolnak tekintetével Valenciában ’s Arragoniában 
az ott állomásozó tábornokok, legkorlátlanabb kényuraságot gyakorol
ván mindenek fölött! — Cordova tábornok parancsot kapott Osunában
megjelenésre, Narvaeznek pedig Sanlucar tüzeték ki ideigl. tartózkodó 
si helyül. — A* carlosiak Keynoso ezredest hét sebesült alkotmányos 
katonával együtt legiszonyúbb kegyetlenséggel gyilkolák meg. — Az 
angol követ mindenkép szüntetni törekszik e’ vérengzéseket, de süker 
nélkül. Az ész szava nyom nélkül hangzik el a’ szenvedélyéül)a spanyol 
földön. — Espartero nem fogadé el a‘ testőrségi főparancsnokságot, ha
nem V a ld e s  galicziai főkapitányra rnháztatá azt. Mindenki csodálja
jilCi oCKieiCi.

A n g 1 i a.
(Folytonos radical gyűlések. Stephens börtönben. A’ buckíngham 

palotai kéményseprő szabadon bocsátva.) A’ dolgozók gyűlési az utóbbi 
időben a’ tilalmazó kir. parancs daczárasem szűntek meg, sőt.mint lát
szik , naponkint veszélyesb alakot kezdenek ölteni. New-Castleben ka
lácson napján 80 ezer ember gyűlt össze, melly alkalomkor a’ „Iliber- 
niai társulat44 letörlé zászlajárul O’ Connell nevét, mivel ez rég árulóvá 
lett a dolgozók ügyén. E’ gyűlésen következő feliratú zászlók lobogó
nak: „Szabadságot, vagy vérrel részegítem nyilaimat ’s kardomat hús
sal hizlalom!—Kinek kardja nincsen, adja el öltönyét, ’s vásároljon árá
ból fegyvert! — Sátoriéba, o Izrael! — Ki rabló ki Canadát’s ki ége- 
té le a’ templomokat a’ holtak csontjaival együtt? A’ gyalázatos whi- 
gek!4, — O’Connor, Stephens ’s még néhány an ismét szokott modoru 
beszédeket tartanak a’ nemzeti gyűlés, általányos szavazásjog ’s egyéb 
radical kivánatok ügyében. A" gyűlést politikai thee-estély követé , melly 
alkalomkor szokott áldomások harsogának. A’kormány azonban már so
kaim látszik e’ kicsapongásokat ’s komolyan szándékozik a’ mindig fe
nyegetőbb zajgók főnökei ellen föllépni. Stephens lelkészt ugyanis , ki 
még O’ Connort ’s Gastiert is meghaladó korlátlan kifejezéseikben, kü
lönösen a’ leighi radical gyűlésben , dec. 2Tikén elfogató Ashton-under- 
Line mellett az országúton a’ megyei békehíré ’s erős őrizet alatt Man
chesterbe viteté, hol azonnal törvényes vallatás alá fog vétetni. A’ vá
rosi radicalok azonnal nagy falragaszok által gyűlést hirdefének még 
ugyanazon estére. — Dec. 28ikán reggel tömve volt kiváncsiakkal a’ 
Westminister! törvényszéki terein, mivel köztudomásra juta, hogy a bu- 
ekingham palotai kis kéményseprőre ki fog mondatni az ítélet. Edwin 
Jones (különben Edward Cotton) 12 évii arról volt vádolva, hogy egy 
kardot ’s három nadrágot lopott a’ palotában, mit Bodkin ügyvéd taga
dott, mivel a’ fin e’ tárgyakat csupán egyik szobákul a*másikba vivé,’s 
igy szólt a’ vádlott mellett: „Midőn a’ foglyot felíödözék, egész öltöze
te kormos vala, ’s több ágyon látható maradványok mutatkozának fekete 
öltönyü gentleman látogatásától. (Kaczaj.) Más szobákban a’kárpitokon 
látszottak illy látogatás jelei. Midőn a’ fiút elfogák, azon vallomással lepé 
meg az embereket, hogy ő a’palotában szülétek ’s 12 év óta él ott egész 
kényelemmel. (Kaczaj.) Utóbb ez időt 12 hónapra módosító ’s még azon 
mesével állott elő, hogy minden titkos tanácson jelen volt a’ királyné 
széke mögött. Most kiviláglott, miszerint ez állítólagos kéményseprő fiú 
boltinas Griffiths urnái. Az esküdtszék tehát e’ kérdést köteles nyomoz
ni: lopás, vagy csupán kíváncsiság végett ment é a’ palotába e vád
lott ?44 Mőst a’ tntmvaHatás következők. A’ palota éji kapusa igy nyilatko
zók: „Dec. 14ikén reggeli 3 órakor egy kéményseprőhöz hasonlító fin 
dugó ajtómba fejét. Kenjem tőle : mellyik kéményt akarja.söpreni, de 
ő válasz helyett elfutott. En követem őt ’s végre elfogatom az őr áltál. A



főkapus ajtaja előtt egy kard ’s néhány ruhadarab hevert. Egy rendőr 
szolga utóbb két tentatartót vett el a’ fiútól.44 Bodkin: „A’ királyné tu
lajdona e’ két tentatartó ?** Tanú: „Igen.44 Prendergast (ügyvéd)», egy 
rósz tentatartót emelvén föl: ,,E’ nyomom eszköz a’ királynéé ? (Ka- 
czaj.) Nem látá Ön tegnap Bodkin urat is a’ palotábanV4* Tanú: „Nem 
uram!44 Prendergast: „En e’ kérdéssel épen nem akarom vádolni báró* 
tómat, mintha ő is lopás végett ment volna a’ palotába , hanem azt hiszem > 
hogy őt is kíváncsiság vezérlé oda.44 (Kaczaj.) Stone rendőr, mint má
sodik tanú, többi közt ezeket monda: „Blume szobájában egy edényke 
haj kenőcsöt taiálék, mellyet, mint látszék , kormos kezekkel használt 
valaki. A’ fiú haja szinte csöpöge illatos kenőcstől. (Kaczaj.) Midőn őt 
megragailám, hegykén állitá, hogy ő igen jól ismeri a’ királynét ’s minis
tereit.44 Egy másik tanú néhány apró pénzdarabot lelt a’ fin zsebében , 
mellyet az Blume inastól tulajdonított el. Blume : „Egy arany is volt a’ 
pénz között, de én egykor tűzbe dobám azt, ’s aztán batka lett belőle. 
(Kaczaj.) Egyébiránt nem akarom állítani, hogy csakugyan enyimvolt 
a’ talált pénz.44 Ezután ismét Prendergast szála ’s az egész dolgot csak 
tréfának akará tekintetni, mivel, mint mondá, a’ jószivő királyné bizo
nyosan örömest megbocsátaná a’ fiú kíváncsiságának. ,,A’ fiú , igy szála 
többi közt Prendergast, alkalmasint a’ palotába suhant, ’s mint gyer
mekek szoktak, mindent kíváncsian érinte , mi kezeibe juta. Kis véden- 
czem alkalmasint az „Ezer egy éji44 regéket olvasgatá, ’s feje megtelt 
a sok fényességgel ’s drága tárgyakkal. Játszótársi többször hallak tőle, 
miszerint ő akármi módon nem sokára a’ k. palotába jutáiul. 0 az inas 
ágyába bútt ’s kardját elvivé, mert alkalmasint kir. ágybanképzelé ma
g á t’s azt hívé, hogy kir. kard billeg oldalán. Hasonló képzelgésből 
használó alkalmasint a’ hajkenőcsöt is.(Kaczaj.) Midőn felfödöztetve látá 
magát a’ fiú, természetesen folytatni akará a’játékot, ’s azért mondá, 
hogy ő a’ kir. palotában növekedék ’s mindig hallá a' királyné ’s minis
terei tanácskozásit. Mondják , hogy Melbourne 1. sokat tartózkodik a’kir. 
palotában; de a’ mi fiúnk, saját számolása szerint még hosszasb ideig 
mulata ott. (Kaczaj.) Ha e’ tréfát valami főbb rangú fiú viszi véghez, 
úgy bizonyosan törvényszék elibe sem került volna ezen egész bohóság. 
Kár volt olly nagy feneket keríteni e’ mulatságos eseménynek, melly 
néhány nap óta Canadát, Indiát’s Törökországot is egészen elfeledteté a’ 
hazai politikával együtt ’s csupán e’ kérdést hangoztató folyvást minden 
ajakról: „Nem hallott Ön semmi újat a’ palotai fiúrólV44 (Kaczaj.) Az 
esküdtszék rövid tanakodás után kimondó a’ „nem vétkes-44t, ’s rövid 
feddéssel szabadon bocsátó a’ kis foglyot.

(Egy népbarát nyilványos irata a’ királynéhoz.) Néhány hét előtt 
e’ czim alatt röpirat jelent meg Londonban, melly annyira megnyerd a’ 
köz figyelmet, hogy nem lesz érdektelen azt rövid kivonatban közleni; 
annyival is inkább, mivel szerzőjének Brougham lordot hiszi a' közvé
lemény. A’ röpirat eleje igy hangzik: „Asszonyom! En Önben megis- 
mérem legfelsőbb asszonyomat.En tapasztalás korban előhaladt férfi vagyok.
Én főt hajtok Ön, a’ 18 évű leányka előtt (a’ girl of 18), kit egész 
Európában minden család még gyermeknek tekintene, kinek még mon
dani lehetne, mit kelljen tennie, ’s mit nem, kinek véleménybe 
nem figyelne senki, ’s kinek ítéletét még pipereczikkek iránt sem 
hallgatnák meg mindenkor. En mégis mély .alázattal jelenek meg Ön 
előtt, gondosan iparkodva elveimnek Ön kegyét ’s nézetim javalását 
megnyerhetni. Leülék levélírás végett, ’s e’ levélnek első czélja Öntől 
olvastatni. Megismerem, miszerint Önnek megegyezése vagy ellenkezése 
elveimmel 24 millió ember sorsát döntendi el. Atlépék valamennyi har- 
czoson, ’s tanácsoson, kik Ön trónját környezik, át a’főpapokon, kik 
oltárinál szolgálnak ’s a’ bírókon , kik Ön nevében igazságot szolgáltat
nak ki a’ népnek, véleményimet, hosszú politikai pálya vizsgálatinak 
következményit, ’s politikai ügyekbeni nem csekély jártasság gyümölcsit, 
mellyek fél század alatt lőnek tulajdonún, egy hajadon lábaihoz terjesz
tem; ki még alig haladá meg a’ nagykorúságot ’s majd mind azon tárgy
ban járatlan, mik nemzetek sorsa kormányzójában megkívántainak. Nem 
tiszteletteljes bánásmód ez? Nem elég böesülését tünteti ki ez Ön hely
zetének, vagy mint udvaronczi akarják, személyének? A’ királyság, 
még soha nem volt olly komoly próba-időszakban, mint most. Igen, a’ 
királysági elvet uj ’s kemény próba fenyegeti az Ön személyében. Azon 
őskor óta , mellyben a családapák pátriárkái uralkodását főnökek zsar
noksága váltó föl, kik vad erőszakkal tárták fon magukat a’ trónon , 
mostig soha nem fenyegeté annyi veszély a’ királyságot, mint e’ pilla
natban. Mivél alkotmányunk vegyes királyság, tehát kérdem : főuraságot 
jelent é ez, vagy néphatalmat, vagy pedig főúri népuraságot, melly
ben csak nép ’s nemesség vezeti a’ kormányt? Vagy talán olly un kor
mányunk , mellyben a’ fejdelem, nép ’s főurak egyenlőn gyakorolják 
hatalmokat? Más szókkal: végrehajthatni é minden alkotmányszerükor
mányrendszabályt csupán a’ király nevének a’ két parliamenti ház 
végzési elibe tételével? Választhat e a’ király szabadon ministerek 
’s rendszabályok közt ? E’ kérdés töbször hangzék már, de választ ritkán 
lehete reá hallani. Néhány elméleti republicanust kivevén , legújabb idő
ben többnyire azt válaszolók e’ kérdésre , hogy a’ király csakugyan lé
nyeges és valódi tekintettel bir.44 Itt azon megjegyzés következik, mi
szerint a királyné, mielőtt még Sarolta hgnő túlélésén kívül egyebet 
tett volna, igen népszerű vala, minden ok nélkül, mig most szinte ok 
nélkül, koránsem birja olly nagy mértékben a’ nép kegyét és szerete- 
tét. Ebből azt következteti a’ röpirat írója, hogy a' királysági intéz- 
vényre szigorú vizsgálat várakozik. „Féléké a’ kimenettől? Vélem é 
meggyőződésemnél fogva, melly szerint királysági rendszer a’respublicai- 
nál iidvösb Angliára nézve , hogy a’ királyság megbukhatik? Nem ha
bozás nélkül válaszolok nemmel e’ kérdésre. A’ nemzet általányosan vé
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ve királyság melleit buzog , ’s a' respublicai párt nem alkot többséget, 
birtok-rang- ’s isméretekre nézve pedig tetemes kisebbségben van. Mind 
e’ mellett azonban nem titkolhatom, miszerint a’ mostani fordulat e’ re
mény ein daczára is igen kedvező zajos véleményeket kifejteni ’s túlzó 
elveket terjeszteni. Azokat, kik Önt környezik, nem tekintem védfal
nak alkotmányunk megtámodási ellen, a’ tiszta respublicai tanokban nagy 
kifej lést vévé k észre; a’ nép örömest látja a’ királyi fényt, de számit- 
gatja is ennek költségit. Más oldalról pedig nem történik semmi a’ kö
zelgő vihar elhárítására ’s a’ trónnak népszerű támaszokkal ellátására. 
Az, elválasztó vonal a’ kormányzatban részesek ’s abból kizárattak közt 
mindinkább szélesül. Nem győzhetem meg magamat arról, hogy az adó
zás tennészetesbbé tehetné ez elválasztó vonalt. Veszélyes a' nemzetet 
arra figyelmeztetni, hogy szavazattal csupán azért nem bir, mivel va
gyona nincsen. Asszonyom, ha Anglia alkotmánya most is azI8o2iki- 
hez hasonlítna, úgy egészen máskép állnának országos ügyeink. Azon 
napokban alig volt még megismérve a' képviseleti rendszer, ’s az alsó
házi tagok valosztatásakor igen csekély szerepet játszók a’népvélemény. 
A’ régi angol alkotmányt a' mostani tory ellenzés a’ ministerek nagyobb 
részivel együtt föLilmulhatlan remeknek tartó. Ök összesen minden va
lódi ellenzés nyílt roszalóji valónak , csak azon egy különséggei , hogy 
Wellington ’s az egész tory párt nyíltan kimondó, mikép egészen min
den változtatás nélkül a’réginél szándékozik maradni, miglen Melbourne 
’s pártja elég ravaszul nyujta valamit, hogy a’ nép összes kivánatit ki
kerülhesse. Mind a’ két párt dagadni látá a’ folyamot; egy rész bátran 
szegülni mert a’ hullámok ellen, 's el lön sodratva, mig a’ másik meg
hajolva az első zúdulás előtt kikerülő a’ veszélyt. A’ kikötőbe jutottak 
keresztül vivék az 1832iki nagy parliamenti javítást. Az alkotmány ré
gi épületét leroinbolák’s csak az anyagokat használók az uj épületre. Ön 
még gyermekszobában (nursery) vala, midőn Anglia e’ nagy változáson 
keresztül ment. A’ kensingtoni udvaronezak szerencsét kívántának ak
kor Ön édes anyjának, hogy e’ változás Önnek trónra jutása előtt tör
tént. A’ javítás ellenségi előtt csak egy ut maradt nyitva , t. i. minden 
változtatást ellenzeni. Nem csekély föladás volt ugyan azon elv mellett 
harczolni, miszerint a' népnek nincsen joga (örvényhozásban részesülés 
re ’s befolyásra azon adók szabályzatába, mellyeket fizetni köteles; de 
mégis sulyosb az, mi most On ministerire várakozik. Ok a’ fö Heg várba 
bocsátók a" népet’s most az egész sereg ellen kell küzdeniük ; ők meg- 
engedék azon állítást, hogy az alsó-ház tökéletesen köteles képviselni 
a’ népet, ’s most a’ nép nagyobb részét nem akarják választás joggal 
fölruházni. Ez azon sikamlós pálya, melly en Ön minister! állnak. Ök 
javitók’s ellenkeznek majd minden javítással; népbarátok,’s ellenségei a’ 
népjogoknak; ellenségei a’ fő nemességnek , melly szívből gyűlöli őket, 
’s mégis harczsikon állnak érette a’ tömegek ellenében; mint férfiak: 
gy öngék: mint párt: gúny tárgyai; mint kormányzók : olly mélyre stilyed- 
tek a’ közvéleményben, hogy Addington idejében sem volt annyira meg
vetve a' végrehajtó hatalom, mint most. Csak egy oldalról remén vihet - 
nek segélyt’s épen oda nem fordulnak, hanem folyvást orvosolhatla- 
nabbá teszik a’ szakadást. Ez a’mostani ministerek helyzete, kiket Ön bi
zalmával ruháza föl, vagy kikben folyton bízott, mivel trónra léptekor 
már polczon leié őket. Mielőtt azon elkerülhetlen következményeket 
fejtegetnők, mellyek a’ miuisterek tetteiből szármozandók, egv pillana
tig meg kell állapodnunk, mivel itt ő fölsége van érdekelve. Ők Ön mi
nisterei, ’s Önnek tetszik őket folyvást megtartani trónja körül. Önt 
úgy környezik ők ’s nővéreik , mikép még soha nem vala szokás An
gliában. Downing-Street ’s Whitehall már többé nem szolgálnak lakhe
lyül az országos hivatalviselőknek, hanem egy palotában tartózkodnak 
azok a’ fölséggel. A’ király i kegy ez uj ’s helytelen nyilványitása az or
szágos ügyekre nézve káros befolyású, 's csupán a'ministerekre kedve
ző, kika’dologgal igen keveset gondolván, folyvásti közeliét által csak 
azt akarják megmutatni az országnak, hogy Önnek bizalmában mindig 
ugyanazon polczot szerencsések bírhatni. '8 mindenki láthatja, hogy 
illy helyzetben azon sok ember nem járulhat a' ministerekhez, mikép 
annak rendesen történni kellene. A’ sétálásokat 's lakmározásokat kive
vén, minden országos ügyet levelezéssel végeznek a' ministerek, mint
ha külföldön laknának ’s onnan intéznék a' haza dolgait. Ön egészen mi
nisterire bizá magát, pedig az egész felső-ház határzottan ellenük sze
gül, ’s az alsóban is csökken már befolyásuk.
‘ (A’ bostoni orosz consul elfogatása.) Ujyorki lapok különös ese

ményt közlenek. Kitchen Bostonban lakó orosz consult ugyanis, midőn 
Montrealban gyermekeit akarná meglátogatni, az alsó-canadai hatósá
gok elfogák, csupán azon gyanúból, mintha ő egyike lett volna azon 
moszka ügyvivőknek, kik pénzzel ’s nógatással az utóbbi zendület al 
kalmakor fegyverragadásra unszolák a canadaiakat. A’ consul ellen bi
zonyító tanuleveleket jobbadán bizonyos Frattelin b. állita elő. Montreal- 
bul nov. 28ikáról igy írja le az eseményt egy ottani levelező: Kitchen 
consul mult héten ide jött gyermekiért,kik egy itteni nevelő intézetben tar
tózkodónak. Hétfőn reggel vala távozni szándéka a’ családnak , de va
sárnap este, mig Kitchen ’s neje látogatáson valónak, Che i b  őr
nagy a’ főügyvéd parancsára körülvevő Kitchen lakját ellátva bör- 
tön-parancscsal, mint orosz kém ellen használandóval. A’ ház meg- 
motoztatása után Kitchen minden irományit ’s egész pogyászát zár alá ve
tők. Ezután felkeresők Kitchen urat ’s a’ kihallgató-terembe vezeték, 
hol már Colborne reá .várakozók. A" consul beléptekor először is úti 
ládáját pillantó meg ’s az asztalon magányos levelei egy részét feltöröt
ten. Colborne udvarilag bánt vele, ’s miután több kérdést intéze hozzá 
személye ’s munkálkodási iránt, azonnal szabadon bocsátó ő t, megjegyez
vén , hogy a’ főügyvédtől felvilágitó iratot fog kapni. Kitchen egy egész
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napig várakozek, de az igéit levél elmaradt. Este figyelmeztete a’ fő
ügyvédet, ’s másnap csakugyan meg is kapá az ígért levelet, mellyel 
azonnal elhagyd Montreali.44

( Gabnatörvény elleni gyűlés. Elegy.) A’ manchesteri kereskedési 
kamra nagyszámmal gyűlt üszve dec. 20kán tanácskozás végett a’ gab
natörvény ellen. A’ gyűlés érzelmei olly határzottan nyilatkozónak, hogy 
az igazgatók által, Wood parliament követ elnöksége alatt szerkesztett 
’s az alsóházhoz terjeszteni szándéklott föliratot, jnint gyöngét,a’ Cabden al
derman által inditványozottal cserélék föl, melly a’ kézművesek azon meg
győződését, miszerint a’ most fönálló gabnatörvényt mulhatlanul szük
ség eltörleni, igen határozott hangon jelenti ki. Beszédében többi közt 
azt is fejtegeté Cabden, miszerint az Angliában nemértés miatt annyira 
gyalázott német vámegyesület eredetileg nem bir semmi káros befolyás
sal az angol kereskedési érdekekre , hanem ezt csupán Angliának ke
reskedéssel ellenkező rendszere által nyeré. Egy igen értelmes berlini 
férfi szerinte igy szóla hozzá: „Küldjétek hozzánk egy okos férfit keres
kedő népetek képviselőjéül, ’s mi minden nehézség nélkül nagy kiterje
désű kereskedésbe fogunk veletek bocsátkozni; de ha önző földművelőt 
küldetek hozzánk, úgy bizonyosan nem sokra mehetünk egymással, 
mert mi is földművelők vagyunk és szeretjük saját érdekinket.4* — Man
chester város a’ koronától nyert testületi szabadsága következtében Pot
ter Tamást mayorrá választá meg , mint ki már számos alkalomkor tön
teté ki buzgó részvétét a’ közjó előmozdítása iránt. Most is tettleg tanu- 
sitá a’ derék férfi , minnyíre ragaszkodik a’ város szabadsági föntartásá- 
hoz, mert megválasztatása után azonnal ezer font sterlinget irt alá kár
pótlási alapul azon esetre, ha a’ toryk dühös ellenzése kiadásokat okoz
na a’ testületnek. E’ szép példa olly nagy hatású vala, hogy még ugyan
azon nap 20 ezer font sterlingre emelkedék az aláirott mennyiség. — 
Graham J. glasgovvi tud. egyetemi lordrectort polgári joggal ruházá föl 
az ottani községtanács, de csak 17 szóval 14 ellen. — A Newcastle mel
letti kőszénbányában dec. fogytán légdurranat által 11 munkás veszté 
életét. Ugyanazon bányában nem rég egyszerre 101 ember lön áldozat
ja illy légdurranatnak. — Az egész országban jobbadán csak a’ testü
letek ellen táinodandó vitákról beszélnek a’ politikai férfiak. — Felső- 
Canadában ismét uj zendülési mozgalmak mutatkozáuak, ’s hir szerint 
csata is támadott a’ zendülők 's királypártiak közt, mellyben az utóbbiak 
részire hajlott a’ győzelem. —

(Az indiai főkormányzó nyilatkozványa.) Auckland 1., indiai főkor
mányzó, következő nyilatkozványban fejté ki okait, mellyek következti- 
ben hadszállitványt indíta meg a’perzsa határszélek felé: „Az igen tisz
tes indiai főkormányzó a’ legf. tanács helybenhagytával britt hadsereg 
összevonatását határozd el az Induson átküldetés végett, ü  lordsaga te
hát illőnek tartja okait nyilványitani, mellyek őt e'fontos rendszabályra 
birák. Köztudomású, miszerint 1832ben a’ britt kormány által több fő
nökkel kötött szerződések Indus folyam megnyitására czélzának a' keres
kedésnek, mi a’ kereskedést könnyítendő vala ’s a’britt nemzetnek Kü- 
zép-Azsiában azon befolyást megszerzendő, melly természetes következ
ménye szokott lenni a’ kölcsönös kedvező közlekedésnek. Afghanistan 
uralkodóinak e’ czélra tökéletes megnyeretésök végett 1836ban Burnes 
kapitány küldetésének czélja csupán kereskedés-tárgyazó vala. Mig azonban 
Burnes kapitány rendeltetési helye felé utazók, rögtön tudósítást kapott 
a’ főkormányzó, miszerint Dost Mohammed khan, a’ kabuli fejdelem, 
minden ok nélkül megtámadó az angolokkal baráti viszonyban álló llund- 
zsit Singh maharadzsát. Előre látható volt, hogy a’ maharadzsa azonnal 
véresen boszulandja meg e’ váratlan megrohanást, mi tartós hadi lángot 
vala élesztendő, ’s hatalmasul gátlandó Anglia minden üdvös szándékit 
békeföntartásra ’s előmozdítására a’ kereskedésnek. Illy szánatos követ
kezményt elkerülni óhajtván, pótlékfölhatalmazástkülde Burnes után a’ 
főkormányzó, melly szerint alkura lépheteDost Mohameddel a’ maharad
zsával! egyezkedés vegett béke utján. A’maharadzsa azonnal késznek nyi
latkozók az ellenségeskedést ideiglen fölfüggeszteni. Utóbb tudtára esék 
a’ főkormányzónak, mikép Heratot perzsa hadsereg ostromolja ’s egész 
Afghanistanban mindenütt csel ’s ármány munkás Perzsia hatalmát’s be
folyását egészen az Indusig, sőt az azon túl fekvő tartományokban is te
hetségig terjeszteni, ’s hogy a’perzsa udvar azon tiszteket, kik az angol 
felség nevében jelentek meg perzsa földön , nemcsak mindenféle sérelem 
’s méltatlansággal illeté, hanem nyilványosan is kitünteté előttük, mi
szerint szándéka ’s tervei homlokegyenest ütköznek Angliával kötött 
szerződésibe. Miután Burnes sok időt elfecsérle Kabulban, végre kitűnt, 
hogy Dost Mohammed olly korlátlan követelésiben, miszerint a’ főkor
mányzó azok megnyerésére semmi módon nem nyujthata segédkezet. 
Dost Mohammed olly terjeszkedési vágyat mutatott, melly kétségkül meg 
vala renditendő India nyugalmát, ’s minden habozás nélkül egyenesen 
kimondó, hogy tervei véghezvitelére kész bármelly idegen hatalmat meg
hint hirodalmába. Végre leplezetlenül pártoló a’ perzsák Afghanistan iránti 
terveit, ámbár azok minden tekintetben annyira veszélyesek valónak az 
angol hatalomra nézve. Burnes síikor nélkül volt elhagyni kénytelen a’ 
kabuli udvart. A’ britt kormány tehát meg lehete győződve , miszerint 
békeidőn nem eszközölhetni többé csöndet a’ háborgó főnökök közt, ’« 
hogy határit mindaddig nem látandja biztosítva, mig Kabulban Dost Mo
hammed uralkodik, kinek minden gondolatja az angol hatalom ’s befo
lyás csökkentését óhajtó. A’ főkormányzó szükségesnek tartja itta’ visz- 
szatérést Herat ostromára ’s a’ perzsák magukviseletére. lleratot számos 
hónap óta ostromolja a’ perzsa hadsereg. ( Auckland 1. nem tudó még 
akkor, hogy a’ perzsa schah Herat süker nélküli megrohanta után had- 
sergeslül eltávozék falai alul.) Ez ostrom kegyetlen ’s nem menthető ha

talmaskodás , mellyet az angol kormány ismételt ellenmondási sem va
lónak megszüntetni képesek. Az ostromlottak igazságos ügyökhez méltó 
vitézséggel harczolának *s a' főkormányzó örömest reményű, miszerint 
hősi elszántságuk mindaddig szerencsésen kiállandja ez ostromot, mig 
segély érkezhetik számukra Britt-lndiábol. Ezalatt Perzsia egyéb az angol 
érdekekkel ellenkező szándéki mindinkább, világosságra kezdének jutni. 
Legújabban hivatalos sürgöny által értesült a’ főkormányzó azon várat
lan eseményről, miszerint M’ Niel, ő fölsége követe, nyilványosan meg- 
szüntete minden hivatalos közlekedést a’ perzsa udvarral, miután látó , 
hogy minden előterjesztésit foganat nélkül hagyó az ellenséges indulatu 
shah. Mivel Anglia a’ perzsa fegyverek előnyomulását Afghanystanban 
úgy kénytelen tekinteni, mintha saját birtokát szállották volna meg el
lenséges hatalmak, tehát hivatalosan tudató eziránti nézetét a’perzsa fej
delemmel. A’ kandahari fej de Írnek Dost Mohammed testvéri, szinte a’ 
perzsa politikához ragaszkodnak, noha jól tudják, mennyire ellenkezik 
az Anglia érdekivei. E’ hgek a’ Herat elleni vállolatban is nyilványosan 
a’ perzsákat segiték. Az ügyek e’ fordulata olly rendszabályokhoz nyú
lásra kényté a’ főkormányzót, mellyek képesek hathatósan gátolni az 
angol birtokra veszélyes ’s mindinkább terjedő idegen befolyást. Először 
fs Zsudzsa-ul-Mulk shah igényire ’s helyzetére fordító szemeit, mint 
olly férfira, ki birtokában volta’ hatalomnak’s őszintén támogató az an
gol kormány minden vállolatit az idegen befolyás és megtámodás ellen , 
miután pedig birodalma bitor kezekre juta, tisztes menedékre talált az 
angol birodalomban. Az Afghanistanban megfordult angol tisztek azon 
állítással nyugtaták meg mindenkor a’ britt kormányt, miszerint a’ Ba- 
rukzy-főnökek, egymásközti egyenetlenségek ’s népszerütlenségö k miatt 
nem alkalmasak föllépni Anglia szövetségesiképen. A’ britt kormány 
azonban mindig tiszteié függetlenségöket, mig az angol intézvényeket ’s 
érdeket nem sérték meg. Most e’ főnökök magukviselete más politikát 
teszen szükségessé. A’ keleti angol birtok biztosítása szövetségest kíván 
nyugaton, kinek saját érdeke kívánja a’ békeföntartást; de a’ nevezett 
főnökök egészen máskép gondolkoznak ’s készek mindent elkövetni Per
zsia hatalma nagyobbitására. Komoly ’s hosszas meggondolás után szük
ségesnek látja ő lordsága Zsudzsah-ul-Mulk ügyét magáévá tenni, mi
vel e’ fejdelem legnagyobb népszerűséggel bir Afghanistanban. Jónak ta
lálta továbbá a’főkormányzó llundzsit-Singhet e’ vállolatban részesülésre 
fölszólítani, mivel a’ maharadzsa mindenkor tettleg szokta támogatni An
glia érdekeit.E’ fölszólitás után hármas szövetség létesült a’ főkormányzó, 
maharadzsa (lumdzsit-Singh) és Zsudzsah-ul-Mulk közt, mellynek kö- 
vetkeztiben a’ maharadzsa biztosítást nyertlbirtokai épségben megtartatá- 
sa iránt, ki is ezért a’ letett fejdelmet atyai trónjára segíteni köteleze 
magát. A’ három szövetséges különösen barátinak vagy ellenséginek te
kinti egymás barátit és ellenségit. Herat birtoka biztosíttatni fog mostani 
tulajdonosának. Zsudzsah-ul-Mulk saját sergivel nyomuland Afghanis- 
tanba, ’s idegen hatalmak ellen angol csapatok védendik őt. Minden ön
ként bóduló főnök legkiterjedtebb közbocsánatban részesül, ha eddig 
még olly veszélyes ellensége volt is Angliának.44 —

F r a n c z i a o r s z á g .

(Pairkamrai viták.) Miután dec. 26díkán még több szónok hallata 
magát Belgium ügyében , az egyházi viták kendének szőnyegre, mikre 
leginkább Montlosier temetése szolgált alkalmid, melly a’ kormányt is 
fólingerlé, ’s a’ titkos tanácsot azon nyilatkozatra birá, hogy a’ vallá
sos temetés megtagadtatása a’ clennonti püspök résziről hatalmávali visz- 
szaélésnek tekintendő. Másnap a’ krakói, schvveizi és anconai kérdések 
szolgáltak vitatási tárgyul, ’s 28kán is szőnyegen maradtak. E’ fontos 
kérdésekről számos szónok hallató magát különböző értelemben , ’s a’ 
fölirati vitának még sem szakadt vége, noha mindeddig ebben nem tör
tént semmi lényeges változás. Legzajosb volt a’ belga-hollandi kérdés 
vitatása, ’s legkitűnőbb Montalembert gróf ellenzése, melly az egész 
országban élénk viszhangra talált. Híre já r, miszerint a’ Parisban tar
tózkodó belga követkamrai tagok parancsot kapának Paris elhagyására 
24 óra alatt. E’ parancs minden esetre későn jö tt, mert a' küldöttek ed
dig már elég bőven közölhetők nézetiket a’ franczia kamrai tagokkal.

(A’ pairkamrában a’ válaszfölirat módosítás nélkül elfogadva. Gis- 
quet pőre. Elegy.) A’ decemb. 28ki ülés vége felé Cousin tanácskozásra 
gyűlését óhajtó a’ négyes szövetségnek , mire Mólé gr. következő neve
zetes megjegyzést tőn : „Nem látom szükségesnek az illy tanácskozást. 
Mi sükerü lehetne az illy tanácskozás, midőn el vagyunk határozva sem 
embert sem pénzt nem fordítani ez ügyre? Egykor szükséges leendhet 
ugyan az illy tanácskozás, de most teljességgel nem az.44 (Tetszés.) 29kén 
rövid ’s érdektelen vitatás után az egész válaszföliratot módosítás nélkül 
fogadó el a’ pairkamra. A’ követkamrai választmány még nem olvasó 
fed válaszfölirati indítványát. — A’ Messager Gisquet hosszú levelét 
közli, melly közelebb világítja föl viszonyít Nieul asszonysággal, 's pő
rében hatalmas bizonyítványul szolgáimul.— Palmellahgnő, a’ voltpor- 
tngáli minister neje, néhány hét előtt nyom nélkül ’s egészen váratlanul 
tűnvén el Parisból, folyvást fogyhatatlan tárgyul szolgál a’ közbeszéd
nek. lS36ban férje Maria de Sampayo y Noronha nevű í) éves gazdag leány 
kát összeeskütteté fiával Lissabonban. A fiatal leányka Parisban tartózko
dók a’ hgnővel, ki most, miután a’gyermek rokoni megsemmisiltették 
a’ házasságot, eltűnt vele Parisból, hogy fiának a’ gazdag örökséget 
biztosíthassa. A’ rendőrség vissza akaró őt ugyan tartóztatni, de a' hgnő 
már elhagyó a’ boulognei kikötőt, midőn a tilalmazó parancs oda érke-» 
zék. — Laffittet kocsistul lovai elragadok dec. 26dikán, ’s a'nagy férfi 
életét csak néhány elszánt dolgozó bátorsága menté meg. —
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változások a’ kir. hadseregnél; ’s a' t.) Spanyolország (eortesviták az ország jelen helyzetéiül; ’s a* t.) Anglia (a- M. Chronicle Belgiumról; 
elegy; izgatás a’ gabnatörvények ellen; az ausztriai tilalmazó rendszer megszünend; Dupin hadnyilatkozata a’ ministerség ellen; Setif elfoglal- 
tatása a francziák áltál; az Afrikába érkezett spanyolok sorsa;’s a’ t.) Olasz és Németország. Gabonaár. Dunavizállás;

HI a g y a r o r s z á g és E r d é J y.
() es. ’s ap. kir. íolsége m. é. nov. l Tiki hatarzatában a’ bécsi cs. 

kir. teréziai lovag akadémiánál V en ez el Gusztáv jog- ’s bülcselkedé- 
si tanárt magyar történet és statistika, bánya- és statusjog tanítóvá ne
vezni méltóztatott. — A’ m. kir. Helytartó-tanács í*. é. jan. 2ikán N a g y  
István halála következtében H e r e z e g  h János kassai polg. alapitv. fiók 
pénztári ellenőrt pénztárnokká, helyébe B e r z e v i c z y  Miksa lőcsei 
polg. alap. fiókpéuztári ellenőrt, ’s az utóbbi helyére K e m p h f  Károly 
polg. alap. főpénztári igazgatósági Sikjárulnokot, végre a’ főpénztár-igaz
gatóságnál 3ikj áruin okká T e u t s c h  József 4ik járulnokot, ’s utolsó
vá D on la n  szky  József ugyanottani napdi'jnokot alkalmazá. — A’in. 
k. ud. Kincstár bemutatása alá tartozó, ’s 160 v. ftból álló, öt r. segede- 
lemdij (stipendium) f. 183% iskolaévre megürült, amilyeket csak m. k. 
kincstári szolgálatban volt vagy levő sóházi, hanninczadi, gazdasági, 
bányászi, postai tisztek fiai v. árvái nyerhetnek el, kik. a’nemzeti iskolákból 
már kiléptek, ’s m. 1S37ís iskolaévben, jó erkölcsük mellett a’ tudományok- 
bankitiinőelőmenetelttettek. A’ megnyerhetés iránti folyamodásokat a’ m. 
k. Kincstárhoz legfölebb f. é. febr. utolsó napjáig szükség benyújtani, el
látva az ifjakat illető eredeti iskolai és a’ szülék’ szolgálatidejét ’s gyer
mekeik’ számát tanúsító hiteles bizonyítványokkal. — Segedelmezésiil 
a’ vízkárvallottak számára: Becsből Májlátli Antal gr. m. kir. udv. al- 
kanczellár ő nmtsága utján , Mechetti Péter müárus’ gyűjteménye 30 f. 
az alsó ausztriai kormányszék 33 ft. 31% kr. Becker N. János apát ’s 
esztergomi kanonok a’pesti szerencsétleneknek tüzi-fára 100 ft. Sassin cs. 
k. uradalom 100 ft. Az érd. kir. kormányszék 1968 ft, 17% kr. melly 
summához Medgyes szék és város 310 ft. 18 kr., Kővár’ vidéke 120 fr. 
54% kr., Szász-Sebes szék 216 f. 33 kr., Belső Szóin ok-megye 1315 ft. 
4 kr., Kolozsvár város 5 f. 28 kr. adakozott. Továbbá e’ végre érkezett: 
a’ szigeti tímárezéhtül 27f. 12 kr., Torna megyébül 420 f. 11. kr., Csa- 
nád megyébül 104 f. 45% kr., Tolna megyébül 706 f. 35'% kr., ’s Bor
sod megyébül 343 f. 24 kr. mind pgőben.

(Pesti vizkereszti vásár. Magyar nyugpénzintézet). A ’ vidéken meg
maradt gyapjút az úgynevezett újévi vagy vízkereszti vásárra ez évben is 
szokás szerint fölszálliták Pesti-e. Cseh- ’s Morvaországból és Bécslüil szá
mos vevő jelent meg ez úttal is fővárosunkban. Összesen mintegy hat ezer 
mázsa mindennemű gyapjú kelt el, melly mennyiség felét, kizárólag linóm 
’s közönséges nyári nyirésbül állót, az iglaui gyapjukereskedők vásárlók ósz- 
sze. A ’ többi elkelt, gyapjú jobbadán közép- finom egy- ’s kétnyiretu téli 
termékből állott. Az ár (1—2 két forintnyi emelkedést vagy csökkenést ki
vevőn) egészen a’ mult Leopold vásárkor megállapodott uralkodók. A ’kelet 
meglehetősen kielégítő az eladók várakozásit. Egyébiránt még szép mennyi
ség maradt a’ jövő martziusi vásárra ollyas kezek közt, mellyek nem igen 
félnek árhanyatlástól. Bécsi nagykereskedők még most is folyvást szerződni 
törekszenek linóm egynyiretü gyapjúra, ’s tetemes előlegezéseket tesznek a’ 
jövő nyirésre, valamint tavaly cselekvők , de azon egy kulönséggel, hogy ez 
úttal nem csupán a’ legiinomabbra, hanem a’ középiinomra nézve is készek 
szerződésre lépni , sőt még az ennél valamennyire aljasbat sem vetik meg. 
Lebenyeges fagygyu igen j ó ik é i t ,’s úgy szinte a’ repezeolaj, és viasz is. Az 
utak jósága leszállitá a’ magas tengelyfuvar bért. — A ’ legf. helybenhagyást 
nyert magyar nyugpénz-intézet f. hó 6kán tartó Lovász András m. kir. hely
tartósági tanácsos és kanczellária-igazgató elnöklete alatt szokott félévi ülé
sét ; ’s az alapszabályok értelműién következő vázlatot közöl az intézet tag
jaival annak munkálatiról a’ múlt 183Sik év 2ik felében ’s pénzalapja mostani 
állapotjárói: az 183Sdiki jun. fogytáig beírva volt 1115 intézeti tag összes 
befizetett tőkealapja tett . . . . . .  299,394 ft. 13 kr.
mit hat uj t a g ....................................................................  1,754 „ — „
szaporíta; ha mindazáltal az összes . . . .  301,148 ,, 13 ,,
mennyiségből 10 tag halála, 6 nyugalmaztatása , 7 ki
lépte , 5 kirekesztetese, ’s igy összesen 28 tag kima
radta következtiben . . . . . . .  7,998 ,, 22 ,,
innen lerovatik , marad 1838ki dec. végével 
’s az intézeti tagok száma jelenleg l()93ra megy. A ’ 
tartalék-tőke ellenben, melly múlt évi június végén 
ment, e’ félév folytában 10 elhunyt, hat nyugalma
zott ’s a’ kizárt ’s kilépett több tag kimaradta követ
keztiben . . . . . . . . .
szaporult; növelő még e’ mennyiséget: az évenkénti 
járadékok alapszabály szerint lerótt ’s gyümölcsözte- 
tett egy harmada . 
házassági illeték lefizetése .
az intézeti küldöttség legf. helybenhagyást nyert ha- 
tárzata következtiben megkezdett eladása a’ kincstá
ri tőkék egy részének 45,304 ft. 30 kr., ’s a’ neve
zett mennyiség böcsét meghaladott eladási fölösleg . 
végre a’ hat pCtnyi kamatok
részint az egész böcsü . . 45,304 ft. 30 kr.
részint a’ . . . .  26,736 ,, 2% ,,

293,149 „ 51 55

f 69,246 „ 27112  55

5 7‘>3 10 55

4,939 „ 37 55

t* „ — 55

26,731 „ 2% „

fölöslegnek, ’s igy összesen . 72,040 „ 32% ,,
az eddigi kincstári kamatokon felül, az intézeti szűk. 
ségek fódözése után megmaradt ’s az alaptőkéhez csa
tolandó 529 ,, 6% „

fölösleg. ’8 igy a’ tartaléktőke 1838ik dec. végén . 407,180 ,, 23% „ 
birt. Mind a’ két tőke az 1838iki 2ik fél évben kö~

f
h

vetkezőleg gyümölcsözött: 750 ft. — kr. 2 pcttel 7 ft. 30 kr.
a’ még hátralevő) . 75, 459, ,  1 % „ 2 % „ 943 „ 14

55 5 5 Ot) 1 1 ^ 34 2*v  ̂ 25 16.516 „ 33
a’ kincstári tőkék eladatá- 
sából nyert 72,040 32% „ 6 ., 2,161 .. 13 ,,
a’ 6 petnyi 1 fölöslegbül 
nyert . . . ; 
1839ki jan. Íjétül fogván

529 i, 6% csak jövő
szá-

/íiittatni, összesen jött ■. 700,330 14% ; . 19,658 „ 30
1082 első osztályú tag járadéka i 2 ftjávai 12,984 ft. — kr.
11 másod ,, tage 6 forintjával . 66 „ — ,,
e’ félévre tehát . . . . .  13,050 ,, —
vagy is a’ tartaléktőkéhez gyiimölcsözés
végett csatolt . . . . .  4,350 ,, —
harmadrész lerovása után . . . . .  i 
e’ félévi jövedelemhez csatolandók még :
a) Az 1838ki június végével kimutatott fölösleg
b) Eladott alapszabályi könyvecskékből . . *
c) Befizetett késkedési kamatok. , . . .
d) Nyugpénzbül közidőben az intézet javára háramlott
e) Azon járadékokbul, mellyek e’ félév alatt meghalt;, 
nyugalmazott, kilépett, vagy kizárt ’s többé számadásba 
nem jövő tagoktul lerovattak, a’ tőkésítő harmadrész le
vonása után

8,700 fi. — kr.

1,828 725 1 55

385 55 55

317 „ 24 55

457 55 ‘8% 55

98 „ — „

ö sszesen  tehát a’ m últ fé lév i jöved elem  te tt , , 3 1 ,4 4 4  „  15%  „
A ’ k isza b o tt nyu gd íjak  e llenben m egk iv ánnak éven k in t , kü lön ösen

3 tagn á l, 5 ö z v eg y n é l, — árvánál 4 0 0  ft. — k rval 3 ,2 0 0  f t . — k.
— ,5 1 55 — 55 3 50  ,,  — 55 3 50  ,,  — 55

2 455 ^ 55 — 55 30 0  „  — 55 1 ,8 0 0  „  — 55

1 ,, 7 55 — 55 2 5 0  „  — 55 2 ,0 0 0  „  — 55

23 5 , 48 55 —• 55 20 0  „  — 55 1 4 ,2 0 0  „  — 55
2 55 * 55 — 55 175 „  — 55 35 6  „  — 55

11 „  102 55 — 55 150  „  — 55 1 6 ,9 5 0  „  — 55

5 55 1 55 — 55 125 „  - 55 75 0  „  — 5'5

12 , ,  150 55 — 55 100  „  - 55 1 6 ,2 0 0  „  — 55

1 5,  7 55 4 55 75 „  - 55 9 0 0  „  — 55

— 5,  5 55 3 55 50 „ 55 4 0 0  , ,  — 55

— • 55 55 14 55 37  „  30 55 525 — 55

— 55 55 34 55 25 ,, 55 850  „  — 55

összesen  60 „  33 0 55 55 55 55 55 5 8 ,4 7 5  „  — 55

a ’ k e z e lé s i k ö ltség ek k íván n ak • * • 2 ,0 0 0  „  — 55

Összesen tehát . . . . . . . .  60,475 „ — ,,
melly egész évi költségből az lS38iki első félévre esik
ö s s z e s e n ..............................................................................  30,237 ft. 30 kr.
ide járul az 1838ki jun. fogytáig fizetett némelly közha
táridői nyugdíj fejében pótlékul fizetendő . . . 348 ,, 19
’s a’ kizárt tagoktul be nem szedhető . . . 171 ,, 54 „
az összes félévi költség tehát 
mellynek összehasonlítása után a’

. 30,757 „ 43

. 31,444 „ 32% 55

bevétellel pénztárfölösleg tűnik ki 183Siki dec. végé
vel. — (Vége k ö v . ) ..........................................................  686 ft. 32% kr.

(Aszszonyegycsület.) A ’ pesti jótékony aszszonyegyesület pénztára ré
szére f. 1839 évi január 6kán adott álorczás bál összesen 2355 ezüst ftot 
40 kr. hozott, — melly summából levonván a’ 621 pengő ftra és 2 kra me
nő költségeket, maradott az egyesületi pénztárnak tiszta haszon 1734 pgő 
ft. 38 kr. Örömmel vesszük észre, hogy e’ jótékony asszonyegyesületi bálok 
évről évre szebbek’s jövedelmesbek. Az 1838ik évi csak 1230 pengő finyi 26 
kinyi tiszta hasznot hozott, ’s tehát 504pengő frtal 12ral kevesebbet, mint 
a/, idei.

A ’ h. G a z d a s á g  i-E g y e s ü l e t’ választottsága a’ t. olvasó közönség
nek „Gazdasági Tudósítások“ czimű folyóirata iránt mindinkább növekedő 
részvétét azzal óhajtván viszonozni, miszerint szíves pártolói a’ megjelenen
dő füzeteket minél olcsóbb áron ,’s minél könnyebben megszerezhessék , ezek
re nézve folyó 1839 évi é előfizetést rendelt megnyitni. Az érintett czimű fo
lyóiratból jelen évben 4 fűzet fog megjelenni, a füzetek mindegyike az 
előfizetők’ számához képest 6—S ívnyi vastagságú leendvén; ’s ámbár a’ 
szerkesztőség magát bizonyos időhöz nem köti , azonban iparkodni fog, 
hogy minden pesti vásárra megjelenhessék egy füzet. Tárgyai ezentúl is gaz
dasági , ’s ezzel rokon tárgyú értekezések’s közlemények lesznek ; jelesen: 
É r t e k e z ő  r é s z é b e n  közöltetni fognak: 1.) mezőgazdaság’ külön ágai
ba (u.m. földészetbe, állattenyésztés , kert - bormívelés, kereskedési - füvek’ 
termesztésébe) ’s vele rokon tudományokba (névszerint gazdasági technoló
giába) vágó tárgyakról! eredeti és fordított értekezések; 2.) honi külföldi 
jolesb gazdaságok’ történeti ’s részletes leírása, virágzásuk’ vagy hanyatlá
suk’ okaival világítva. É r t e s í t ő  r é s z é b e n :  1.) Hivatalos jelentések , 
a’ h. Gazdasági-Egyesület’ ’s keletkezendő fiók-egyesületek munkálkodásiról 
’s azoknak sikeréről. 2.) Nem hivatalos, azaz olly tárgyú tudósítások, mely- 
lyek a’ Gazdasági-Egyesület’ köréből nem keletkezendnek ugyan , de a’ me
zőgazdasággal rokonak, mint a' Borismértető és Gyapjutár-Egyesület’ mun
kálati, kereskedési viszonyok, ’s hasonló újdonságok. 3.) Gazdasági litera- 
tura czimű részében: a) bel és külföldön megjelent gazdasági könyvek ’s 
elmeszülemények’ megismertetése, kritikája, czáfolatok ’s vísz.onczáfolatok 
(mellyek azonban, valamint az egésznek többi tárgyai is , az illendőség’ ha
tári közt minden személyeskedés’ kizártával lesznek szerkesztve.) b) Kül
földi gazdasági - Egyesületek’ ’s intézetek’ munkálatinak eredménye, c) Ju
talomkérdések , d) felszólítások, e) uj könyvek czím - lajstroma; __ vége
zetül különféle hirdetmények. Az illető czikkelyek szinte mint eddig egy ál-
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landó biztosság’ figyelése alatt, az egyesület’ titoknoka áltál szerkesztve ’s 
szükséghez képest kőmetszetű rajzokkal is lesznek világosítva. Ara ezen 
eo-ész évi folyamatnak előfizetés’ utján finom velín papiroson csak 2 ft pen- 
gőhen ’s noha ez a’ megjelenendő ivek’ számához mérve magaban is cse
kély ár még csekélyebbé fog válni azáltal, ha az előfizetők’ szamához ké
nest a’ füzetek szinte vastagodni, vagy számítva gyarapodni lógnak, ’s en
nélfogva, minthogy az Egyesületnek a’ nyerekedés teljességgel nem ezéjja, 
az érintett 2 ftért még e’ folyó évben 30 sőt 40 ivet is adhatunk. —- Előfi
zethetni helyben alulirtnál (lakása: óváros , . zÖldfa-utcza 373. számú ház) 
vao-y h>genberger József’ könyvkereskedésében (Ferencziek piaczán); —  
egyebütt inai naptól fogva előfizetések’ gyűjtésére minden hazafi felhatalmaz
o k  , sőt kéretik is , olly hozzátétellel, hogy ebbeli szives szándékukat 
alulirtnak bérmentesen előleg jelentsék , mihezképest nekik az aláírási ív , 
’s később az illető nyugtatványok is megküldethessenek, ki öt példányra kül- 
dend a’ s z e r k  e s z t ő s é g b e  z előfizetéseket, egy példánynyal ingyen fog 
megtiszteltetni. — Fél ’s évnegyedre nem fogadtatik el az előfizetés. A’ tű
zetek’ szétküldözése még most csak privát alkalommal, azonban gyors sze
kéren is eszközölhető ; — melly utóbbi esetben borítékért ’s yitelber fejébe 
példányonként 10 p. kr. járul az előfizetési díjhoz. P est, január 14kén 1S30. 
Kacskovics Lajos s.k. gazd. egyesületi titoknok, mint a’ gazdasági Tudósí
tások’ szerkesztője.

KÜLÖNFÉLE : Nyomt. jegyzék szerint a’zágrábi irgalmas szerzetes
i g  a’ most múlt év folytában 757 beteget részesíte orvosi segélyben, 
melly tetemes mennyiségből csak 66 halt meg, ’s ezek nagyobb részét 
is részint halva, részint haldokolva vívók az intézetbe. A’ most folyó 
iskolai évben a’ zágrábi tudományos kerület összesen 1501 tanulót szá
mít, ezek közül a’ zágrábi akadémiánál 180 tartózkodik , az ogulini és 
szegniai bölcselkedési intézetekben 25, a’ zágrábi főiskolában 270 , a’ 
károly városi iskolában 161, Eszéken 310, Pozsegán 327, Varasdon 
328, ’s Fűimében 100. — Szolnokon az újév másod napján Katona Ro
zália Kersmáyer Józef sarukészítő nője három ép ’s életerővel teljes fi- 
magzatot szült minden veszély nélkül, Gáspár, Menyhért, ’s Boldizsár 
nevet kapottá’ hármas kisded szentegyházunk polgárivá avattatásakor, az 
anya a’ körülményekhez képest eléggé egészséges. Bár találkoznék itte
ni gazdagabbinkközül olly nemes keblű, ki a’ szegénységgel küzdő szü
lék tápla-’s nevelésbeni terhét csak egy elvállalásával is könnyitnélMásutt a’ 
városi elöljáróság szokott illy rendkívüli esetben segéd kezet nyújtani. — 
Szegzárd, jan. 9kén : Január 7kén végső elgyengülésben elhunyt itt 
az iskolai alapítványhoz tartozó szegzárdi uradalom nyugalmazott tiszt
tartója ns Pózner Bernát. A’ boldogult még 1738. nov. lsőjén Pápán 
született*’« a’ tiszttartó hivatalt Szegzárdon 1791 ben kezdvén ’s 1831ben 
végezvén, miután azt győri sz. Mártonban és Versenden is viselte, nyuga
lomra lépeth Egy századot meghaladt életét mint példás házastárs, atya 
és nagyatya, úgy töltötte, hogy mind elöljáróji, mind tiszttársai, és 
alattosi szeretetét és tiszteletét megérdemlette. A’ százados vándor végső 
elgyengülése mellett is olly vidor eszmeletü vala, hogy halála előtt má
sod éjjel megszomjazván, bort kért adatni magának’s poharát a’fejde
lem, a’ ns vármegye, az uradalmi tisztség és nemesség egészségéért elkö- 
szöntötte. Béke pihentesse !—Jan. 2 lén (hétfőn) Bartha Ján. jutalmául elő
ször adatik, bérletszünéssel Ro n t ó  P á l  uj nagy tüneményes bohózat 
énekkel és tánczczal 3 szakaszban gr. Gvadányi József után, irta 
Szigligeti, — muzsikáját szerzetté Them Károly — az uj diszitvényeket 
festék Otto és Engert színházunk festóji, a’ tánezot betanította ’s ren
dezi Kolozsánszky színházunk tánezmestere.

(Változások a’ cs. kir. hadseregnél,) A ’ vezérőrnagyi tábori ügyvédek 
közül: Bitterlich Ferencz a’ csehországi, ’s Jarolym János, az erdélyi fő
hadi kormányszéknél katonai fölebbviteli törvényszéki tanácsosakká lettek ; 
helyűkbe tábornokkan ügyvédekből előléptettek: Petrovich Ferenc/,, a’ma- 
gyarországi főhadikormáncszéknél ugyanott; ’s Peszler Ferencz , a’ tenge
részeti főkormányszéktiil az erdélyi főhadikormányszékhez ; kapitányi ügy
védekből tábornokkariakká: Braunrasch Bernát, Langenau b. 49 sz. gyal. 
ezr. a’ magyarországi főhadikormányszékhez, ’s Czech János Venczel őrke- 
rülefi ügyvéd a’ lombard-velénczei királyság főhadi kormányszékéhez; továb
bá Stusche Ferencz Károly vezérőrnagyi ügyvéd a’ magyarországi főhadikor- 
mányszéktül a’ csehországihoz, ’s Ochri Ferencz József tábornokkari ügy
véd a’ lombard-velenczei királyságba! a’ tengerészeti főparancsnoksághoz he- 
lyeztetének át. — Pálffy János Károly gr. 2dik ezredes Geramb b. 4 sz. hu- 
szárezr. a’ szardiniaj 5 sz. huszárezred parancsnoka lett; előléptettek, alez
redesekből ezredesekké: Memjevvein György a’ tábornokkari szállásmesteri 
hivataltól, ugyanott; Bibra Károly b., Savoyen 5 sz. vasasezr. az ezredben; 
Seidl János, Bianchi b. 63 sz. gy. ezr. Bertoletti b. 15 sz. gy. ezr.; Rosz- 
bach Henrik , a’ császárvadász ezr. az ezredben ; Richer Lőrinc/,, sardiniai 
5 sz. huszáré/,r. az ezredben ’s hivatala megtartásával a’ parmai udvarnál; 
Ott inger Ferencz, sardiniai király 5 sz. huszárezr. császár 1 sz. huszárezr.; 
Krucsay Antal, a’ bródi gyal. határőrezr. a’ 3dik őrzászlóalj parancsnokává; 
őrnagyokból alezredesekké: Aulich József, a’ tábornoki szállásmesteri kar
nál, ugyanott; Tschiderer Pál ,  a’ császárvadász ezr., Götz Kercsztély, Ber
toletti b. 15 sz. gy. ezr., Parrot Jakab, Fridiik Vilmos porosz király 10sz. 
huszárezr., főhadikormányszéki segéd Galíciában , hivatala megtartásával, 
mindaz, ezredben: Glotz, Henrik, Geramb b. 4 sz. huszárezr. sardiniai király
5 sz. huszárezr.; Kiss Fineszt, sardiniai 5 sz. huszárezr. wiirtembergi király
6 sz. huszárezr.; Falkenhayn János gr., wíirtembergi király 6 sz. huszárezr. 
János főiig 1 sz. vasasezr.: Susan János , Hessen-Homburghg 19sz. try. ezr., 
főhadikormányszéki segéd Tótországbaa a’ németbánsági 12 sz. gy. határőrezr.; 
Huber Pálb.innsbrucki helyparancsnok hivatala megtartásával; kapitányok
ba! őrnagyokká : Wratislaw János gr. a’ tábornoki főszállásmesteri karnál, 
ugyanott; Heintzel József, császár 1 sz. gy. ezr., Nassau hg 29 sz. gy. ezr.* 
Bartels Ferencz, Bertoletti b. 15 sz. gy. ezr. Watletb. 41 sz. gy. ezr.; Suolo- 
movich Auguszt a’ Ildik vadász zászlóaljtól az első 10 sz. bánsági gy. ha
tárőrezr.: Tulbacsch Mihály, az, első 16 sz. oláh gy. határőrezr. az ezredben* 
Macho Flórián, Ĵ e iningen gr. 31 sz. gy. ezr. ’s Peyassinovich Péter a’ 2ik 
11 sz. bánsági gy. határőrezr., az oláh-bánsági 13 sz. gy. határőrezr.; Clnniel- 
nicky Jssoricz, a’ csász,árvadász,ez,r., Janakovics József, Geramb b. 4 sz. hu
szárezr., mind az ezredben; Milloschevitsch Illés, az oláhbánsági 13 sz,.gy. 
határőrezr., czetlini várparancsnokká; Ilirschmann Ferencz, nyugalmazott 
alezredes, ezredesi czimet nyert;— Nyugalmaz,tatfak , alezredesekből: 11a- 
csich Péter, a’ német bánsági 12 sz. gy. határőrezr., ezredesi ranggal’s nyug
díjjal; Rampel József, a’ 3dik őrzászlóalj parancsnoka, ezredesi ranggal; Her

mes Joakiin, Koudelka b. 40 sz. gy. ezr.; őrnagyokbul: Áron Ferencz,az 
első 16 sz. oláhbánsági gy. határőrezr., ’s Mikessich Mihály, a’ gradiskai 
8 sz. gy. határőrezr., alezredesi ranggal ’s nyugdíjjal; Lyuboevich Márk, 
czettini várparancsnok, alezredesi ranggal: kapitányokbul: Beechio János, 
Trapp b. 25 sz. gy. ezr.; Vukassovich Mózes, Leiningen gr. 31 sz. gy.ezr.; 
Mather Károly, Kinsky gr. 47 sz. gy. ezr.; Pizzagaíli József, Ceccopieri 
gr. 23 sz. gy. ezr.; Irschig Karoly, Nassau hg 29 sz. gy. ezr.; Eggenberger 
Ferenc/, Rothkirch gr. 12 sz. gy. ezr.; Veritc Móricz, a’ németbansági 12 
sz. gy. határőrezr.; Drassenovich György, határkormányzósági kapitány a’ 
2 sz. ottochani gy. határőrezr.; Zadubszky Antal, Schwarzenberg hg 2 sz. 
dzsidás ezr.; Neumann József, császár 4 sz. dzsidásezr.; Novák József, ’s 
Henrik József, mind őrnagyi ranggal. Külrendeket’s azok viselhetésére sza
badságot kaptak: Hammerslein Vilmos altábornagy a’ svéd kir. kardrend kö
zépkeresztjét ; Niesner József, ezredese a’ szász kir. 3 sz. vasasezrednek, a’ 
szász kir. polg. érdemrend középkeresztjét; Eynatten Auguszt b ., a’ szász 
kir. 3 sz. vasasezr. alezredes , és Hardegg Ignác/, gr. lovassági vezér tábori 
segéde, ’s Lövenfeld József b. alezredes ugyanott, a’szász kir. polg. érdem
rend kiskeresztjet; ^ichy-b erraris Manó gr., császár 1 sz. huszárezr. őrnagy, 
a’ kir. szardíniái sz. Móricz-’s Lázárrend kiskeresztjét; D’ Ellevaux Ferenc/,, 
nyugalmazott kapitány, a’ szász-weimari nhgségi sólyomrend kiskeresztjét.— 

S p a n y o l o r s z á g .
(Cortesviták az ország jelen állapotjáról. Perez de Castro a’ minis- 

térségét elfogadja.) Madrid, dec. 21kén: ,,Arguelles csupán azért tá- 
modá meg a’ cortes színe előtt azon rendeléseket, mellyek Cadiz , Ma
laga ’s Barcelona varasokat ostromzár alá helyzék, hogy a’rend ’s mér- 
sék pártolóit zavarba hozhassa, egyszersmind ismért fogalminak a’korlát
lan szabadságról fényes diadalt szerezhessen. A’ vitázat vége keserű bün
tetéséül szolgált. O azon elvet törekvékótalmazni, miszerint a’spanyol népet 
könnyen kormányozhatni az 183 7ki alkotmány bötüértelme szerint; egészen 
akaratja ellen azonban csupán az sült ki e’ vitatásból, hogy a’ haza mos
tani borzasztó helyzetében csupán katonai zsarnoksággal kormányozhat
ni azt, különben fejetlenségnek jutand martalékul az egész ország. Föl- 
lengősdiek ’s mérsékpártiak egyenlőn mégismerék ez állítás valóságát, 
részint szóval, részint pedig tettel. A’ mérsékpártiak Cadiz , Malaga’s 
Barcelona városokat helyzék ostromállapotba, a’ föllengősdiek pedig 
egész Aragóniát, Valenciát és Murciát. E’ rendszabályok következmé
nyi mindazáltal különbözők valának. Cadiz, Malaga ’s Barcelonában el- 
nyomák a’ fejetlenséget ’s tiszteletet szerzőnek a’törvénynek, mig Ara
góniában ’s Valenciában fejetlenség, orgyilkosság, sarczolás és a’leg- 
véresb rettegtető rendszer állíttaték föl támaszául Izabella alkotmányos 
trónjának. ’8 épen ez okbul csupán Cadiz, Malaga ’s Barcelona álla
potára hivatkozék beszédiben Arguelles, ’s dec. 19dikén három óráig 
beszélt az ottani főkapitányok által állítása szerint elkövetett zsarnoksá
gokról. Azon gyilkosságokat ’s féktelen korlátlankodásokat, miket az 
ottani nép elkövete , ’s miknek ostromállapotba helyzés lön szükséges 
következménye, említésre sem találta méltóknak. A" londoni községtanács 
ellen is kíméletlenül harsogtatá szavát, mivel az Palmerston lordhoz me
részle folyamodni a’ spanyolországi vérengzések megszüntetése iránt. 
„Gyalázat reánk nézve, mondá emeltebb hangon, hogy külföldiek olly 
színben merészek bennünket kitüntetni, mintha kegyetlenséggel a’ bedui
neket is meghaladnék ! London város azon fölszólitása kétszínű, ’s én 
tartalma iránti ellenmondásra szólítom föl a’ kormányt.“ A’ jogminister Ar- 
guelles zajos megtámodásira azt válaszold, hogy a’ kormány rövid de 
alapos megfontolás után az ostromállapotot inegszüutetendi az érintett 
városokban. Megjegyzendő itt, miszerint a’ cadizi, maiagai és barcelo
nai követek határzottan az ostromállapot további meghagyatása mel
lett nyilatkozónak. Ez által fölingerülve ’s egyszersmind ministerségbül 
ki marad tát megboszulni akarólag, dühösen támodá meg szószékről a’ 
ministerséget Olozaga ’s az elnök kénytelen volt föloszlatni az ülést na
gyobb zavar-elkerülés végett. Noha már sötét volt, mégis látni lehete, 
hogy több követ ököllel törekvők egymást meggyőzni állítása valóságá
ról. Dec. 2Okán bevégzé ugyan hosszú beszédét Olozaga, de szavai ha
tás nélkül hangzónak el. O, ki 1836ban olly zendtileti törvényszékek 
fölállittatását inditványozá, mellyek 24 óra alatt mindenkit halálra Ítélhes
senek, most zsarnoki rendszabályoknak nevezi a’ néhány városban föl
állíttatni kellett rendki vilii törvénykezési ’s kormányzati módot. Miután 
Lopez még hosszú ’s dagályos beszéddel vedé a’fejetlenséget, a’ cortes 
egyhangúlag bevégzettnek nyilatkoztató az ez iránti vitázatot Ma azon
ban mindent föláldozó bátorsággal vonó le a’ fátyolt Martinez de la Ro
sa azon alakoskodásról, melly szemeink előtt folyvást rejtendő vala a’ 
szabadság palástja alatt Aragóniában ’s Valenciában uralkodó rettegte
tő rendszert. „Egyetlen férfi, igy szóla többi közt, egyetlen szóval nyolez 
tartományt helyze ostromállapotba. Miért nem terjesztők ki Arguelles, 
Lopez ’s a’ többi urak e’ férfira is vádjaikat?“ Ezután előadó Valencia 
történetit oct. 23ikaóta , ’s bebizonyitá, miszerint az ottani junták , visz- 
szatorlások ’s egyéb korlátlankodások koránsem a’ néptől szármozának , 
hanem néhány férfinak tulajdonitandók, kik föllengősdiség űrügye 
alatt személyes szenvedélyiket elégiték ki ’s tulajdon erszényüket tölték 
meg a’ közös zavarban. Ez állításit megdönthetien bizonyítványokkal ta
núsító a’ szónok, ’s igy nyilatkozók: „A" visszatorló junta nem ellen
séges foglyokat Ítélt el, hanem előbb megtöltő a’ börtönöket, mégpedig 
nem vétkesekkel, hanem azok áldatlan rokonival, ’s ezeken töltő magá
nyos boszuját. Liriában egy 72 évii tisztes öreget lövettek agyon, mivel 
fia carlospárti csapatban szolgál. I gyanez időben gyilkosak ‘s rablók 
biintetetlenül maradónak. Egy minden törvényszéktől halálra Ítélt gyilkost 
csapatvezérré neveze ki a’ mozgalmi junta sarezok beszedésire. 8 miért 
nem hangzik panaszé’ bánásmód ellen? Mert a’ zsarnokság lulesapó ár
jai minden panaszt elfojtanak.“ L’ szavai után Van Halén tábornokra 
tért át Martinez de la Rosa, sajnosnak mondván , hogy eddig e* tábornok 
nem tőn semmit ez állapot megváltoztatására, ’s egjiszermind említvén,



miszerint Aragóniából független’ tartományt szándékozik alkotni tulajdon 
cortesszela mozgalmi párt. Ez utóbbi állítása az Eco de Aragon követke
ző' czikkén alapszik: „Aragónia , Valencia ’s Murcia régi ’s hatalmas 
birodalmak szövetsége, melly már csakugyan fönáll, legszebb követ
kezményeket gyanittat velünk, ’s talán nincsen már távul azon idő, 
mellyben szerencsét fogunk magunknak kívánhatni, hogy tisztes törvé- 
nyinket a’ fenyitő hajótörésből megmenthettük.“ A’ hadminister nagy nyo- 
madékkal nyilványitá, miszerint a’ kormány mindent el fog követni a’tar
tományok megnyugtatására, mit annál könnyebben eszközölhetend, mi
vel bátor hadsereg ’s jóakaratu cortes segitendik elő minden üdvös szán- 
dékit. E’ szókat zajos tetszéssel fogadá a’ cortes. Mendizabal mindig 
méltó maradván magához, oda nyilatkozók, miszerint Martinez de la 
llosa jobban teendett, ha Cabrera kegyetlenségit föstötte volna le inkább, 
mert ez szerinte minden rendszabályt jogosít. E’ vitatkozások több napot 
ragadának el a cortestül haszontalanul, ’s a’ nemzet Inában várakozik 
sorsa enyhitésire. Eissabonbul Madridba érkezett gyors hírnök azon 
örvendetes hírt hozá, hogy Perez de Castro kész elfogadni a’ külminis- 
terségi tárczát ’s elnöki széket a’ ministeri tanácsban. Az eddigi londo
ni spanyol követ, d. Manuel de Aguilar, ki darab idő óta folyvást Mad
ridban tartózkodók , Castro helyett Lissabonba menend követül. Hír sze
rint Campuzano ajánlkozók e’ hivatalra; de d. Miguel ügyében tett szol
gálati most már nem igen ajánlhatják öt. Négy árukocsi, melly Parisból 
divatczikkeket szdllíta, hatalmokba került a’ earlosiaknak , kik azonnal 
föloszták egymás közt a’ zsákmányt.

A n  g: i i a.
(Izgatás a’ gabnatörvény ellen. Stephens szabad. Asszonyeladás.) 

Bebizonyításául a’ ministeri lapok buzgásának a’ gabnatörvény ellen, nem 
érdektelen a’ M. Chronicle e’ tárgy iránti következő czikkének közlése: 
„Azon állítás, miszerint a’ mostani gabnatörvény fÖntartása érdekében 
fekszik valamelly dolgozó osztálynak, kézzel fogható tévedés. Az élel
miszerek előállitója szintúgy törekszik olcsón adhatni termesztményit, 
mint a’ gyál tulajdonos bármi áruczikkét. A’ termesztő osztálynak egyet
len ellensége a’ földbirtokosak aristokratiája (squirearchie). Ez ellenség el
len kell tehát küzdeniük, ’s véleményünk szerint itt az idő az egyedáru- 
sak sükeres legyőzhetésére. A’ különnemű iparágokra fordított vagyon 
iszonyú mennyiségre rúg Angliában. Ha a’ földesurak pénzüket emlege
tik , melly jószágukban fekszik, azt hasonlatba sem hozhatni azon kincsek
k e l, mellyek a’ gyártulajdonosak vagyonát alkotják. Föltevén, hogy a’ 
feisoházban minden lord 8 ezer font sterlingnyi évjövedelemmel bir, úgy 
ez harmadfélmillióra sem terjed évenkint. Ennyi jövedelemmel bizonyo
san csupán azon urak is bírnak, kik dec. 2Okán a’ manchesteri keres
kedési kamrában összegyűltek. Tehát csupán azért áldozassanak föl az 
ország legnagyobb érdekei, mivel egyik vagy másik földesur annyira 
adósságba van merülve, hogy jövedelmei legkisebb csökkentése is egé
szen hitelezőji körmei közé juttatja őt, ’s mivel egy másik annyifelé kény
telen osztani vagyonát, hogy annak minden újabb apálya által orvosol
hattál) bajba kerüld Ez olly kérdés, melly kivül fekszik minden politi
kai pártfelekezetességen. Mi nem azért támogatjuk a’ministereket a’ toryk 
ellen, mintha minden tettüket javalnók, hanem mivel súlyos helyzetük 
tekintetéből sokat elnézünk nekik, ’s mivel meg vagyunk győződve , 
hogy számtalan rósz fogna háramlani az országra, ha azokat juttatnék 
kormányra, k ik a ’ ministereket gátiák több jót cselekedni, mint való
ban eszközlének. De mi azért nem vagyunk szolgái v. pártolóji a’ minis- 
terségnek. Mi nem azért buzgunk a’ gabnatörvény megszüntetéséért, mi
vel várjuk, hogy a’ ministerek indítványbahozandják azt; hanem mivel 
egy mindent meghaladó érdek, a’ nemzet érdeke, sürgetőleg parancsol
ja  e’ rendszabály életbe léptetését. A’ ministerek emberek ’s mint föld- 
birtokosak természetesen inkább szítnak a’földesurakhoz, mint a’néphez. 
De mint okos íérfiak, kik a’ korjelekben olvasni tudnak, alkalmasint 
nem hagyandják méltány nélkül a’dolgozó osztályok mozgalmit, mellyek 
szertébb s inkább terjedeznek az országban. Tanácsunk ez: parliament- 
nyitásig egyetlen napot sem kell használatlanul elszalasztani, olly izga
tás létesítésére, melly a’ főnemesség okosságához szólván , arra bírhassa 
a ministereket, hogy önként indítványozzák a’ gabnatörvény eltörlesz- 
tését. Emlékezzünk azok jelszavára, kik a’ júliusi zendületet gerjesztők: 
„Aide-toi, le ciel t’aidera.“ Támasszuk keréknek vállainkat. Egy angol 
tőkepénzes sem forditandja vagyonát merész vállalatokra, mig a’ kül
földi gyártó négyszerié többet nyer, mint ő; ’s nyugtalanító jele korunk
nak, hogy számos angol gyártulajdonos külföldön kamatoztatja pénzét’s 
ügyességét.“ A’ Standard egészen ördöginek nevezi a’ ministeri lap e’ 
nézetét. Stephens elfogatásáról hasonlag nyilatkozik a’ tory sajtó, ’s ha
bár helyesli is a’ gyújtogatásra unszolónak elfogatását, egyszersmind 
véli, hogy a’ gabnatörvény ügyében izgató whigek is hasonló büntetés
re méltók. A’ Times hallgat a’ gabnatörvényrül ’s O’ Connell ellen rö- 
pitgeti tompult nyilait. A’ napszámosak közt annyira emelkedők már az 
ínség, bogy burgonyával is alig lakhatnak jó l, ’s italuk kenyérhajjal 
föstött viz. Néhány földesur valamennyire fölemelő a’ napszámosi mun
kabért a’ gabna-drágaság miatt. — Dec. 29kén kezességre szabadon bo
csátók Stephenst; de a’ port csakugyan megkezdik ellene. —• Az asz- 
szonyeladás mindinkább terjed Angliában , ’s nem rég Komstoneben egy 
shillingért adá el nejét egy gentleman. —

( A’ M. Chronicle Belgiumról. Elegy.) A’ ministeri M. Chronicle 
következő jegyzeteket közöl a’ belga-hollandi ügy helyzetérül: „Bel
gium nem csekély aggályra szolgál alkalmid; ha azonban a’ nagy hatal
mak egy akaratuak, mint minőknek csakugyan teljes joggal állíthatni 
azokat a’ Belgium ’s Hollandia közti szerződési föltétek iránt, úgy Bel
gium résziről Őrültséggel határos minden ellenzés, elannyira, hogy illy
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ellenzésről józanul nem is gondolkodhatni. Valamennyi nagyhatalom fön- 
tartani szándékozik a’ szerződési föltéteket, ’s hír szerint íebr. elején 
szándékjok megtenni a’ szükséges nyilatkozást a’két háborgó léinek. Ré 
szünkről azon hiedelem uralkodik , miszerint Belgiumnak nem igen lehet 
oka elégületlenségre a’ teljesítendő feltétek miatt. A’ hollandi király ma
kacssága lényeges hasznú volt Belgiumra nézve. Mi Luxemburgot ’s Linv- 
burgot illeti, melly két tartományról teljességgel nem akar lemondani 
Belgium , az e’ részben engedélyre egyátaljában nem tarthat számot. Lu 
xemburg ugyanis a’ német szövetség egy részét alkotja, ’s a’ németal
földi király e’ tartományt nem mint hollandi vagy belga király birá , ha
nem mint a’ német szövetség egyik tagja. Hasonló joggal követelhetné 
Holstein elválasztatását a’ szövetségtől a’ dán nemzet, mivel azon tarto
mány is huzamos idő óta ugyanazon uralkodónak hódol, valamint Luxem
burg Belgiumnak. ’S e’ szerint IVik Vilmos halála után Hannovera meg- 
tarthatását épen annyi joggal követelhető vala Anglia. A’ hannoverai 
nép megegyezése, mellyet talán könnyen meg lehetett volna nyerni, 
épennem változtatja meg e’ dolgot, mert a’ többi, német szövetségi 
tartomány jogai fölül haladják Hannovera vagy Luxemburg igényeit ’s 
ezek hathatósan szegülhetnek minden eldaraboltatás ellen. E’ nézetek 
annyira megegyezők az igazsággal, hogy a’ legtulzóbb lranczia szabad- 
elmüek sem fogjak az európai béke megzavartatását óhajtani, csupán 
azért, mivel a’ németszövetség nem akar lemondani egyik tartományajog- 
szerü birtokáról. Luxemburg, ismételve mondjuk, nem tartozék soha 
Belgiumhoz, ’s bármikép óhajtanának is engedni Belgium kivánatinak a’ 
nagy hatalmak, még sem nyújthatnak neki kedvezményeket a’ német 
szövetség rovására. Reményijük tehát, hogy a’ parliament! többség nem 
térend el azon ösvényről, mellyet az igazság ’s józan értelem szabnak 
elibe.“ — Capua hg ’s hgnő pompás szállást bérlettek Belgrave-square- 
ben, ’s emberbaráti szép érzelmiket adakozásokkal tüntetik ki a kerü
leti jóltevő intézetek előmozdítására. — Lady Morgan hires írónőt an
nyira elhagyd szemfénye, hogy az írásról egészen le keile mondania.
— Southey Robert, koszorús költő (szül. 1774ben) mint mondják, ma
gánál 20 évvel fiatalabb írónővel szándékozik jövő nyáron házasságra.
— A’ dublini lordmayor tudató az ottani testülettel, miszerint nagysze
rű rendszabályok vannak készülőben az irlandi protestánsokra nézve, ’s 
előterjesztését igéré az e’ tárgybani hivatalos levelezésnek, a’conserva- 
tiv párt főnökei között.

F r a n c z l a o r s z á g ' .
(Újévi üdvözletek.) Jan. Íjén szokott pompával fogadá el a’ trón

teremben a’ külön testületek üdvezlő kivánatit Lajos Fülöp. Délután 4 
órakor a’ diplomata-kar is megjelent, mellynek nevében Apponyi gróf 
következő beszédet tarta: ,,A’ diplomata-kar szerencsés az újév követ
keztében bódulatát ’s kivánatit fejezni ki fölséged előtt. Azon egyetér
tés, melly múlt évben a’ külön kormányok között uralkodók , kezességül 
szolgálhat, hogy az még tovább is Összefűzve tartandja azokat, ’s biztosí
tásául az európai jóllétnek ’s békeföntartásnak. E’javakhoz, miket 1 ranczia- 
ország Önnek fáradozási által nyert vala, ’s mellyek következménye 
minden bizalmunkat megerősítő, az isteni gondviselés egy hg születését 
csatlá, ki olly remények ’s óhajtások tárgya, mellyek teljesítését távul 
jövendő eszközlendi. Ezen fölséged szivére nézve annyi szerencsés törté
net őszinte kivánatinkat vonja maga után, ’s kérjük fölségedet, mél- 
tóztassék megengedni, magas személye ’s családja iránti tiszteletteljes 
óhajtásaikat is nyilványitnunk.“ —Lajos Fülöp: „Köszönőma’ diplomata
kar kivánatit, miket Ön annak nevében kifej eze. Örömmel ismérem meg 
Önnel azon szerencsét, mellyel a’ gondviselés fáradozásimat megáldó, 
Francziaország számára a’ nyugalom ’s béke - megszerzésben , mellyet 
e’ pillanatban élvez. Azon bizalmat táplálom, miszerint a’ most megnyílt év 
nem kevésbbé leend kedvező az elmúltaknál a’ kormányok kölcsönös egyet
értésére az általányos béke megerősítése ’s a’ nemzetek megóvása ügyében 
azon szerencsétlenségtől, mellyben ezelőtt annyira szenvedőnek. Igen kö
szönöm azon szerenesekivánatot, mellyet unokám születése miatt nyil- 
ványíta Ön,’s igen meg vagyok hatva a’ személyem ’s családom iránt kimon
dott érzeményektül.“ — Dupin követkamrai elnök igy üdvözlő a’ királyt: 
„Fölség ! A’ követkamra, mindig Ilii ragaszkodása mellett maradván, ezen
nelmegnyitja azon kivánatit, mikkel a’király’s családja minden tagjai bol
dogsága iránt mindenkor viselteték. Nagy örömmel láttuk növekedni e’bol- 
dogságot a’ trónörökösfimagza*a születése által. A’ párisi grófot értem, 
kit Önnek buzgalma’s annyira vitéz, és részrehajlatlan édesatyja példá
ja  azon alkotmányos intézvények tisztelésére fog nevelni, mellyek ki
küzdése annyi áldozatiba került Francziaországnak s mellyek őszinte főn- 
tartása nélkül, minden országos hatalom résziről, a’ nyilványosszabad- 
ságot, mellyet ótalmazni szent hivatásunk ; és a’ trón biztosságát, melly 
körül szeretettel gyülénk össze, tartósan soha nem alapíthatni meg.“ 
Lajos Fülöp válosza ez : „Igen meg vagyok hatva azon kivánatoktul, 
miket Ön a’ követkamra nevében előmbe terjeszte. A’ követkamra tud
ja, milly örömmel fogadóm mindenkor érzelmei nyilványitásáí, ’s együtt 
munkálását és segítségét Francziaország szabadsága ’s boldogsága fön- 
tartására. Az országos hatalmak Összetartása az , melly erejöket ké > 
pezi ’s a’ királyok ’s nemzetek ereje kölcsönös bizalomban alapszik. E 
bizalom szólíta engem trónra, ’s egész éltem tanúsítja, milly szerencsét 
helyzek föntartásában. Unokám ez érzelmekben fog neveltetni; tanulni 
fogja ő atyjától ’s tőlem, miszerint első kötelessége: minden ember jo 
gait tisztelni, ’s legfőbb érdeke: azon üdvös bizalmat oltani a nemzet
be, hogy a’ nyilványos szabadságoknak valódi biztosítékot csupán al
kotmányos trón nyújthat, ’s hogy csupán ez tarthatja fon Francziaország 
kül-és belboldogságát, ’s azon kedvezmények élvezését, mellyek, mint 
Önök elnöke mondja, annyi áldozataikba kerültek. Most élvezni lógjuk
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az áldozatok gyümölcseit i egyesített iparkodásínkat oda szükség Irányoz
nunk, hogy biztosíthassuk magunknak javainkat, ’s e’ czélt el fogjuk ér
ni azon minden nemű akadályok daczára is, mikkel ösvényünkön talál- 
kozandunk. Erre biztosítékul a’ nemzet bizalmát bírom ’s Önök segélyét 
és ragaszkodását. Szerencsésnek tartom magamat Önöknek egész bizal- 
momat nyilványithatnom, ’s hogy illy nagyszámmal láthatom Önöket.“ 

N é m e t o r s z á g : .
(A’ porosz kormány nyilatkozványa a’ kölni érseki ’s kath* egy

házi ügyben.) A’ múlt év utolsó napjain közle a’ porosz statuslap bőnyi- 
latícozványt a’ pörös egyházi ügyről. Kezdeteim igy hangzik: ,,A ’ kir. 
kormány meggyőződhetek a’pápai ez évisept. 13iki beszéd által, meny
nyire idegen még a’ római udvar a’ barátságos ’s kibékitő egyezkedések 
utján azon tévék elhárításától, mellyek a’ kath. püspököknek a’ status fe- 
éhez vonatkozó viszonyiban nem rég keletkeztek. A’ német fordításban 

(A alatt) idemellékelt oklevél, mellyet a’ szentszék nemcsak minden 
római idegen követtel közle hivatalosan, hanem egyúttal n agysiet ve buz- 
gott a’ külföldi lapokban is szétterjesztetni, az újabb esetekről, mely- 
lyek az 1837 dec. 1 Oki pápai beszéd által idéztettek elő a’ poseni ’s gne- 
seni érsekségekben, olly adatokat és vádakat foglal magában, mellyek 
részint helytelen, az ország törvényes alkotmánya tudását figyelemre 
nem méltató, tettdolgok előadásán, részint, szándékos elhallgatása mel
lett az ottani érsek iránt mutatott kir.lágySág’s béketürésnek,azon nyilványos 
törekvésen alapulnak, hogy az egyházi hatalmat, az uralkodó jogaival 
össze nem férhetőleg, kiterjesszék. E’ pápai újabb beszéd megjelente 
óta elég idő volt engedve a’ közvéleménynek a’ szentszék vádjai ’sezek 
fontossága felől itélethozásra. A’ kir. kormány mindeddig jónak látá e’ 
fontos ügyben nyilványos czáífal föl nem lépni, mert kilátása volt azok
nak más utoni elhárítására, miért is bánásmódjában újólag kitüntetett 
mérséke miatt egyedül csak kedvező ítéletet nyerhet. Mivel azonban ki
látása nem valósult, most kétségtelen jogának önérzetében ’s érzemé- 
nyei tisztaságában annál szabadabban nyilatkozhatik azon eseményekről, 
mellyek a’ római udvarnak uj okul szolgáltak a’ status és egyház közti 
ellenséges megszakadás élénkítésire. A’ (B alatti) mellékletben foglalt 
balviszonyok okleveles előadása, mellyek a’ poseni és gneseni érsek 
törvénytelen bánásmódja által keletkeztek, eléggé meggyőzheti a’ mér- 
sék, béke ’s polgári rend barátit’s mindazt, ki előtt az igazság szózata 
nyitva áll, hogy a’ kir. bánásmód azon főpap iránt, kinek makacskodása 
vétkes tulságig tévelyge, majd esüggeteg ingatagságot niutata, ’s tör- 
vény-és alkotmányszerü, az uralkodónak felségjogaiból származó hatóság 
határin túl nem csaponga, hogy a’ méltatlan dacz ellenébe kímélő lágy
ságot, engedetlenség ’s merészlet ellenébe pedig csak béketürést állita föl, 
a’ makacs tévelygést csak egész kímélettel igazitá útba ’s hogy nem vá
dolhatni a’ kormányt, mintha a’ papságnak törvény és szokás adta ha
táskörét korlátozni, az egyházat megdönteni ’s a’ birodalom kath. nép
ségét egyházi egysége központjától elszakítani szándékozott volna — ezek 
a’ pápai beszédnek olly vádjai, miket szenvedélyes nyelv hevültsége 
sem képes menteni. A’ római udvarnak abban érintett elvei további fej
tegetése ’s megczáfolása fölösleg munka lenne. Ha egyszer a’ szentatya 
ezen elvek gyakorlati alkalmazását megpróbálandja, ha azon alapokat 
szándékozik megdönteni, mellyeken századok óta nyugszik a’béke ’s egyet
értés a’ status és egyház között, akkor az illető kormányok egyesült jo
ga és egyesült ereje fog ellenállani. Távol hasonlók aggodalmitól, a’ 
kir. kormány biztosan reményli, hogy nincs messze azon idő, mellyben 
a kath. egyház főpásztorát békülés ’s bölcseség szózatául nyerendi meg. 
Nem akarja’s nem tudja hinni, hogy a’ római udvar elhatárzott lenne 
a’ német statusok drágán szerzett jogaiktul megismerését ’s méltánylását 
megtagadni, miket e’ statusoknak joguk van követelni; nem akarja, nem 
tudja hinni, hogy elhallgatva megengedje történni, vagy épen helyesel
je , miszerint az egyházi ügyekben alárendelt püspökök ’s lelkészek az 
oltáron meghasonlási szövétneket gyújtsanak, az alattvalókat lázadásra 
ingereljék, a’ törvényeket kigúnyolják, az uralkodónak esküd engedel
mességüket megtagadják ’s hasonló utakon saját egyházok romlását, mi igy 
előbbutóbb megtörténendhető, idézzék elő. Mennyire kész a’ kir. kormány 
a' római udvar bölcseségében ’s tapasztalatiban bízni, mennyire hajló 
mindenkor kezet nyújtani bármi békés egyezkedéshez, valóban ollyany- 
nyira sajnálja , hogy eddig nem sikerült vádjai alaptalanságáról, követe
lései méltányosságáról a római udvart meggyőzni, mind e’ mellett is 
soha nem mondhat le ollyjogrul, melly a’ kath. egyház papságára nézve 
az uralkodói felsóseget illeti. Távol van ’s mindig távol leszen ellensé
ges czélzattal viseltetni olly egyház iránt, mellynek hitét tiszteli, sza
badságát megismeri ’s ólalmazza, inig e’ szabadság félreértett terjesztése 
által a’ status törvényi ’s intézvényi nem veszélyeztetnek. Lélekismére- 
tosen hivatkozhatik a’ kormány a’ múlt idő megvesztegethetlen tanúsá
gára. Valamint sajnálja a’ tévékét, mellyek a’ rend jótékony alakját 
veszélyeztetik , miben az egyház is állása ’s virágzása oszlopát találja ; úgy 
czélzatinak balmagyarázata, érzeményinek gyanúsítása, bánásmódjának 
elrutitása miatt származott méltányos boszuságában sem fog az eddigi mér- 
séki pályárul lelépni; igazsággal szelídséget párositand, a’ tévelygők 
iránt kímélettel fog viseltetni, a’ bűnbánóknak megkegyelmezem! ’s csak 
az ellenállásban daczolókkal fogja a’ törvények szigorúságát ’s .felsősé
gi hatalmát éreztetni. Az alattvalók szerencséjével foglalkodó békesér- 
zetii kir. kormány a’ jelen tévék közt sem hagyott egy eszközt is próbá
kat lanul, melly a’ status becsületével, jóllétével \  függetlenségével 
Öszhangzik, szóval, mindent elkövete, a’ római udvarral békés és barát
ságos viszonyba léphetésre. Midőn ügye igazságában rendületlenül bízva, 
azt isteni gondviselés segélye által a’ kath. egyházi ügyekben békés és
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törvényszerű állapot föntartása ’s helyreálíitásá körűit! komoly munká
lati következményiről biztosnak véli magát, emlékezteti e’ status kath; 
alattvalóit, névszerint az uj ’s visszafoglalt tartományok lakosit, azon 
jótéteményekre, mellyekkel az uralkodó fáradhatlan jóakaratja ’s ke
gyelme viselteték egyházok iránt; emlékezteti továbbá egyházok haj
dani, az idő vészei által elhanyagolt ’s mostam, a’ keresztyén kor
mány áldási által előidézett állapotja közti különbségre. Annál inkább 
egész bizalommal épit kath. alattvalóji hűségére’s hálájára, kik t. i. el 
nem fogúivá ’s meg nem csalatva téves, vagy elcsavart lettdolgokort 
alapuló vádak által, uralkodójok atyai érzelmire ’s érett határzati- 
ra bízzák mély hódulással az uralkodó balviszonyok eldöntetését és igaz
ság-’s békeszeretetében bízva, nyugottan vára adják el a’ barátságos vi
szonyok helyre állíttatását.“ — A’ fölebbi oklevélre következik a’ po
rosz statuslapban a’ legutolsó pápai beszéd , mit már olvasóink rég ismer
nek, ezt a’ poseni ’s gneseni érsekkeli viszály előadatása követi, melly
ben nyilványittatik, miszerint ellene törvénykezés útja hagyatott nyitva. 
Az egészet pedig következő nyilatkozvány rekeszti: ,,A’ poseni ’s gne
seni érsekségbeli események mellett az idei sept. lOki utolsó pápai be
széd még az 1838 april. öki kabineti rendeletben is panaszra lel alkal
mat. A’kir. kormány ez által felszólittatva érzi magát olly lettdolgok fel vi
lági tására , mellyeket béke ’s békítési szellemben, legörömestebb feledé- 
kenységnek adna át. Az európai keresztyén statusokban azon, felsőségi 
jogbul származó , intézkedés divatoz , miszerint a’ kath. papság ’s a’ró
mai szék közli közlekedéseknél a’kormány közbej árulása kivántatikmeg. 
Minthogy a pápának idegen statusban semmi joga nincs a’ törvényhozás
nál, az ország kormánya törvényhozó hatalma által határozza meg: vájjon 
valamelly pápai rendelet foganatba vétessék-e vagy ne?valamint a’ lel
készek közlekedési ’s tudósitásinál Rómával közbenjárókig lép föl. Csak 
Belgiumban tett az 1831 ki alkotmány némileg ellenkező rendelést. ET 
pontbul indulva ki eddig a’ szentszék ’s a’ porosz kath. egyház papsága 
közti közlekedés egyedül a’ kir. kormány közbejárultával történt, liáné
ba meg is tagadta egyes esetekben közbejárulását , ezt a’ fölebb érintett 
czél szigorúbb ’s következékesb végrehajtása okozá. Ugyanez áll a’ pá
pai beszédben érintett esetről is , mellyben törvényszerüleg elmellüzé a’ 
kormány néinelly tanítók hódulási oklevelet, melly az 1835. sept. 2fiki, 
Hermes irományit illető, pápai beszéd következőben keletkezék, Ro
mába átszállítani. Illy Személyes hódulási oklevelet a’ pápai szék senki
től nem követelt; ’s a’ kir. kormány annál haj ló bbnak érzé magát ez ok
levelet Romába nem szállítani, mert, az 1835. sept. 26ki pápai beszéd 
létezését hivatalosan nem tudva, nem akará ismét föléleszteni azon 
kérdésről» vitázatot, mellyet már a’ római udvar is bevégzettnek szeret
ne tekinteni. A’ legújabb időkig nem volt a’ kir. kormánynak oka panasz
ra a’ rómávali közlekedés iránti fenálló törvényes redszabályok megsér- 
tetése miatt; sőt az ország papságának azon nyilatkozvánnyal köteles, 
miszerint czélja tisztaságát méltányoló ’s az illető rendszabályokat min
dig megtartá. A’ régi rend ezen állapotját rögtön, eddig hallatlan’s az el
méket mélyen felingerlő tettdolgok zavarák meg. Ez évi mart. vége felé 
ugyanis a’ porosz rajnamelléki tartományokban az akkori brüsseli pápai ügy
viselő , Spinelli, neve aláirtával papi nyílatkozványt terjesztgetének tit
kon részint nyomtatványban részint írásban, mellyben az Hüsgennek kölni 
káptalanhelyettessé válosztatását egyházjogilag törvényszerütlennek 
nyilványitá ’s az általa közrebocsátott böjti parancsot megsemmité, ’s 
határozá, miszerint a’ hívők azon böjti engedvénynek vegyék hasznát, 
mellyet a’ fogoly érsek múlt évben bocsáta ki. Az oklevél valósága 
bebizonyult Spinelli vallomásibul. Vájjon a’ szentszék felhatalmazá - e 
őt erre , minta’ nyilatkozványban állittatik, nem tudhatni bizonnyal. Mi
vel azonban félni leliete , hogy Spinelli biztatgatási, a’ pápai meghatal
mazást illetőleg, hitelt találnának nyerni a’ kath. népnél’s mivel egy illy 
lépést több szokta követni’s a’tartományokban komoly következményeket 
szülhetnének; a’ király ő fels. ez évi april örül parancsot bocsáta k i, melly 
,,a’ külország! egyházi felsőségek“ rendeleti ellen egyházi ’s vallási tár
gyakban , a’ fenálló törvények ’s intézvények szellemében illő rendsza
bályokat parancsolt foganatosíttatni. Később a’ római udvar is ünnepélye
sen roszalá Spinelli bánásmódját az erre tett sérelem következtében. Az 
april öki kir. parancs azonban annálinkább fog teljes erőben fenálla- 
ni , mert a’ pápa a’ poseni ’s gneseni érseknek törvényszerűden ’s bün
tetés- érdemlő bánásmódját, illető beszédrészében „felülmulhatlan lelki 
erőnek“ dicséri ’s a’ porosz birodalom minden kath.püspökének azt a" felső
séget ’s hitüket sértő ’s az ország alkotmányát megdöntő bánásmódok el
len kötelességükül tűzi ki.

O l a s z o r s z á g .
Ecuador respublica, melly már vég kívánt a’szentszékkel összeköt

tetésbe jőni, ügy viselőt neveze ki résziről Rómában, kit a’ szentatva el
ismert. — A’ laenzai zavarok, mellyek véres foltokat hagyának hátra, 
lecsilapitvák , a’ zajongás kolomposi megfutamlának ’s a’ hatóság olly 
rendszabályokat foganatosba, mellyek hasonló véres jeleneteket csirá
jában képesek elfojtani. — Londoni hírek szerint a’ luccai hg nem te
remi vissza egyhamar birodalmába, előbb Anglia beljét látogatandja meg, 
’s hihetőleg Skótziát és Irlandot sem hagyja nézetlenül; a’ capuai hggel 
igen barátságos viszonyban él, ’s gyakorta meglátogatják egymást. —

G abonaár : Pest, jan. tűikén: Tiszta búza 140, 130,115 ; , — Két
szeres 100 , 95, — Rozs 86, 84, 80; — Árpa 73,
70, 60; — Zab 63 , 60 , 56; — Kukorica» 86 , 8t„ 8 0 ,
— Köles-kása 160, — pesti mérő, válló garas.
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-®-1 OGLA.TL'A. r : Magyarország (kinevezések és előléptetések; budapesti napló: Ileckenast „Arvizkönyve44 megjelent, József-városi tűz, magyar 
jatekszini előadások ; Győr megyei közgyűlési határzatok ; kisdedovó intézet; magyar nyugpénzintézet (vége) ; borzasztó gyilkosság Nagybá
nyán ; kereskedi hírek; győri égi háború; ’s a’ t.) Amerika)Van Búrén congrescusnyitó beszéde részletei (vége) ; congressus-határzat a’ rab
szolgaság ell (illesztése ellen; ’s a’ t.) Spanyolország (carlosi martalóczkodás Bilbao mellett; nyilatkozás Van Halen kivégzéseiről; Munagorri 
emberei szökni kezdenek; s’ a’ t.) Anglia (Stephens ügye; egy népbarát irata la’ királynéhoz (folytatás); canadai hírek; ’s a’ t.) Francziaor- 
szág (követkamrai válaszfölirati javaslat; törvény-javaslat az Írói tulajdonról; Bochelieben 3 napi zavar a’ kenyérkivitel miatti; San Juan de 
L íloa a’ franczink hatalmában ; ’s a’ t.) Dunavizállás.

M a g - y a i *  o r s z á g * .
() cs. ’s ap. kir. fölsége legf. határzatából Würtemberg Mária szül* 

Orleans ligámért (ki jan. 2kán Pisában hunyt el) január 14ikén gyászt 
ölte az udvar Iß napra, olly változtatással, hogy az első 8 nap alatt, 
azaz jan. Ükétől bezárólag 21keig mély, 22kétül 29keig pedig kisebb- 
szerű gyász viseltessék.

() cs. ’s ap. kir. fölsége S z e n t i v á n y i  Vineze m. kir. helytartó-* 
tanácsi titoknokot cs. kamrássá nevezni ’s K a d e c z k y  gr. tábornagy
nak az ü szentségétől nyert nagy sz. Gergely-rend nagykeresztje elfo
gadását ’s viselhetésit megengedni mélíóztatott. — A’ m. kir. udv. kam
ra G e r s t m a n n  Ferencz grabi vám- *s oCadhívatali ellenőrt ugyan
ott pénzszedővé alkalmazd.

(Budapesti napló.) A’ nm. m* kir. Kúria, üléseinek eddigi helyét 
a’ sz. ferencz rendi téren levő épületet, újabb helyreállításig odahagyta 
’s a’ József-piaczra gróf Cziráky-házba költözik át. Ma szombaton január 
19kén már az uj szálláson tartotta üléseit. A’ kir. Kúria levéltára azon
ban még folyvást a’ Trattner-Károlyi házban a’ gránátos-uteza felé, van. 
— Dec. végén ugyancsak a kir. Kúria kapuján a’kir. tábla h. jegyzőit 
illetőleg következő függeszívény vala olvasható : „Mindazon t. kir. táblai 
hites jegyzőnek, kik 1835ben vagy még azelőtt eskettettek föl és mai na
pig az ügyvédi vizsgálatot le nem tették, (kivevén a’ nm. kir. Kúria t. 
tagjainál actual!tasban levőket) legfelsőbb helyről érkezett k. kir. megál
lapított rendszabály következtében, hivataljok ezentúl megszűntnek nyi- 
latkoztatik. Pest, dec. 20án 1838.44 — Jan. 13kán Budán az országház 
termében fényes álorczás bál tartaték a’ kisdedovó-iníézet javára. A’ 
terem egészen uj diszü volt fejér és sötét-rózsa színben ’s ! részint újra 
föstve. A’közönség igen szép számú volt, főleg a’közép úri rendből.— 
Epen e’ napokban hagyá el a’ sajtót egy minden tekintetben jeles szép- 
literaturai mű, mellyre különösen figyelmeztetni sietünk t. Olvasóinkat. 
Több jelesb íróiak ugyanis Heckenast Gusztáv pesti könyvárus sokszori! 
érdemeit méltányolni akarván, miket magyar elmemüvek kiadásában olly 
szép ’s buzgó törekvéssel szerze magának, a’ szomorú emlékű árvíz által 
okozott tetemes kára némi pótlására különnemű dolgozatokkal szíveske- 
dénekőt megtisztelni, miknek első részét most bocsáta közre Eötvös József 
b. szerkesztése alatt illy czimmel: „Budapesti árvizkönyv Iső kötet. 1839.44 
A’ 296 lapnyi nagy Badrétü könyv gyönyörű velinen jelent meg tiszta, 
’s könnyű olvasati! szép nyomtatásban, melly valóban díszére válik a’ 
tud. egyetem könyvműhelyének. A’ könyv ára 2 f. 30 kr. p. p„ ’s ez , 
tekintvén a’ kiadás pompásságát, aránylag csekély. A’ munka elején 9 
lapon Ileckenast saját kiadási hosszú sorát szemlélhetni, melly világosan 
tanúsítja, mennyire érdemié ő íróinktól e kitüntetést. A’ hosszú sorozat
ból csupán Kisfaludy Sándor, Jósika Miklós, Vajda munkái, Tóth Lu- 
rincz „Olympia44 ezimü drámai gyűjteménye ’s az „Emlény44 idei csinos 
külsejű kiadásának említése is eléga’ fönebb állításigazlására. Az „Árvíz 
könyv44 László Ferenczné szül. Szűcs Jozefa asszonynak van ajánlva. 
A’ szerkesztő megható ajánló szavai után Fáy András nyitja meg az ér
dekes dolgozatok sorát „Szádvár és vidéke44 érdekes történeti novellá
val, melly elejétől végig egyenlő élénkséggel gyönyörködteti a’ magát 
múlt századokba visszaképzelő olvasót. Követik ezt Vörösmarty „Hű 
lovag** czimű gyönyörű költeménye ; Pulszky érdekes utvázolati Európa 
egyik érdekesb részéből; Erdélyi János, Vachott Sándor ’s Kimoss na
gyobb részint honfi érzető dalai; Eötvös József b. „Carthausi44 ezimü jeles 
komoly életképe; Desewífy József grófiul „A’ dunaparti ’s kivált pesti 
vizái* 1838ban.44 s Péczely Józseftől „Buda visszavétele lßSßban.44 
Ez első kötetet még három követendi, mellyek minélelőbbi megjelenését 
az elsőnek jelessége igen kívánatossá teszi. — Tegnap (18kán) reggel 
tűz támodett József-külvárosban ; de a’ gyorsan érkezett segély következ
tében csak csekély kárt tehete. — 17kén este rögtön olly kemény hideg 
állott be , hogy reggelre igen súlyos volt a’ két város közti közlekedés. 
— Nemzeti színpadunkon f. hó Ilikén „Két Péter és a’ sardami polgár 
mester4* vigj. adaték; Szentpétery a’ polgármestert igen jól adá; 12én 
először bérszünettel „Eskü vagy a’ syrakuzai zsarnok44 dalmű 4 felv., Ja
kab István fordítása szerint Mercadante zenéjével, Schodelné jutalmára. 
A’ libretto Hugo Victorpaduaizsarnokának elcsonkitott vázlata ’s a’ zené
nek egy bor- ’s egy négyes dala igen derék hatású a’ kardalokkal együtt. 
Az előadás kielégítő vala, ’s Erkel különösen kitüntető magát. A’ jutal
maztatott művésznőt versekkel fisztelék meg , ’s a’ nagyszámú közönség 
többszöri előhivatásra méltatá őt Erkellel együtt; 13kán „Majom és vő
legény;44 Megyeri mint törvénybiró eredeti torzkép vala, és Szerdahelyi 
(Hecht) kiapadhatlan szeszélye ismét jói mulattatá a" közönséget; Iákén 
„Aha4* ered. szomorúj. Szigligetitől; lókén „Fekete asszony,44 16kán 
„Tolvajkulcs44 színj.; I 7kén „Benjámin Legyelországból44 vígj.; ISkán 
„Norma.4*— Jan. 24kén „Jurista ’s kisleány44 színmű 1 felv. vigj. jutáiul 
színpadra Beöthy Zsigmondtul, Gaaltól pedig nem sokára „Szvatoplug4* 
ezimü, történeti dráma.

(Magyar nyugpénzintézet. V ége.) Azon körülménynél fogvást azon
ban , miszerint az eladott kincstári kötelezvények kamatja mindenkor az 
intézeti kiadásokra fordíttaték, a’ fölösleg pedig, melly a’ most már százául 
hattal kamatozó kincstári kötelezvényekből az előbbi kisebb kamatokhoz ké
pest származik., 's az intézeti terhek födözése után még fon marad , az emlí
tett küldöl tségi határzat következtében, félévenkint mindaddig az intézeti tő
kéhez csatolandó, mig az eladott kincstári kötelezvények névszerinti értéke 
pengő pénzre emelkedik, a’ . . . .  086 ft. 32% kr.
fölösleg, a’ tartaléktőkéhez kiegyenlítés végeit szá
mított ..............................................................................  529 „ 63|s „
lerovása után, csak az ekint még megmaradandó ’s
a’ jövő félévre háramlandó . . . . .  157 „ 26% „
áll. Továbbá, miután az eddig eladot t 45,304 ft. 30 kr.
kincstári tőke , sorsozás és kelet szerint váltóban . 113,261 ,, 15 ,,
menne, azon következmény világlik k i , hogy az érte 
kapott 72,040 ft. 321 jc kr. ’s az 529 ft. 6% kr. 6 
pCtnyi kamatfölösleg, következéskép a’ már össze
sen bevett ’s fölszámított . . . . . .  72,569 „ 39% »
lerovása után a’ teljes böcsérték-inegnyerésre a’ 6
pCtnyi kamatfölösleg félévi fogyasztása által még . 40,691 „ 35% „
kell kipótolni; ezen ’s a’ jövendőre még eladandó kincs
tári kötelezvények kiegészitésérül félévenkint nyil- 
vánvos tudósítás fog közöltetni. Hogy az intézet sa
ját szerű tartalék-alapja tetemesül növekszik, legvilá
gosabban a’ két módosító*’s javító év következményi
ből tűnik k i , mellyek szerint ugyanis 183öiki dec.
végen azon tőkealap . . . . . .  331,588 ft. 4% kr.
állott ’s két esztendő alatt
halálozás által . 15,405 ff. 6 kr
nyugahnazás , , 9.892 55 52 „

kilépés , , 1,051 55 3 „
kirekesztés „ 1.399 55 12 „
házassági járadék „ 523 55 4 „

sorsozás „  .

kincs túri kő telő« vények
300 55 /  55

eladása „  . 26,736 55 2 1 , „

6 pCtnyi tőkésített 
kamat fölösleg

529 55 G %  »

’s a’ segélypénz harmada 19,755 1 55 53 „

összesen tehát . . . . . . .  . 75,592 „ 19% ,,
szaporodott, ’s 1838ki dec. végén . . . . 407,180 „ 23% „
állott. E’ jóltevő intézet főntartása vagyis inkább szilárdabb megalapítása te
kintetéből , ’s hogy annak hasznát több ügyefogyott, szegény árvára ’s öz
vegyre lehessen kiterjeszteni, most, miután e’ 48 év óta létező intézet min
den nemest, papot, kézművest, polgárt, művészt ’s kereskedőt fölvesz tagjai 
közé, minden családapa fölszólittatik ezennel, nője ’s gyermekei sorséit né
mileg biztositandó , az intézetbe lépésre. Egyébiránt az intézeti tagok e’ la
pokban már többszer közhitt fólszólitások szerint újonnan komolyan emlé
keztetnek tőketar!ozásikat f. 1839iki június vegéig minden esetre lefizetni 
az intézeti pénztárba, ’s a’ folyó fizetéseket mindenkor a’ határidőre ponto
san , ’s előlegezve letenni, a’ késkedési 6 pCtnyi kamatokkal együtt az alap
szabályok 9ik £. értelmében. Budán, jan. Okán 1839.

(A’ porta alkotmánnyal szándékozik ellátni Szerbiát.) Bukarest, dec. 
22ikén: „Szerbiára nézve rendkívül fontos és a’ kostantinápolyi vetél
kedő diplomafiát különösen bélyegzi a’ őköv. eset: Szerbia mostani kor
mányzata ’s alkotmánya ügyében ugyanis, melly már rég érintetlenül 
hevert a’ portánál, most végre határozat történt, még pedig a’ nemzetre 
nézve kedvező, azaz olly formán , hogy a’mostani önkényü kormányzati 
rendszer korlátok közé fog szoríttatni. Ez ügyben , mint már több helyen 
nyilványosan meg vala mutatva , liusszia határzottan a’ szerb nemzet mel
lett nyilatkozék, Anglia pedig Milos hg pártjára kelt. Buteníeíf orosz 
követ Konstaníiilápolybul eltávozta után az angol befolyás rögtön emel
kedni kezde,’s az angol követ annyira ment fáradozásival, hogy e’kér
dés , melly az élőit olly élénkül foglalkodtatá a’ porta figyelmét máris 
feledékbe látszék jutni, mi által azt végre egészen elmellőztethetni véle 
Anglia. De Buteníeíf visszatérte 's fáradatlan munkássága az egész ügy
nek csak hamar más fordulatot ada, 's a’ most megtörtént véghatárzatot 
az orosz diploinatia az angolon kivitt tökéletes diadalnak tekintheti. Mi
los hg , k i, mint többen állítják , minden befolyását csökkentő rendsza
bálynak mindig egész erejéből ellenzője volt, ezúttal alkalmasint engedni 
leend kénytelen, mert csupán engedékenységétől függ Szerbia nyugalma 
’s boldogsága. Most rövid idő múlva minden esetre nemzeti gyűlést In
valid össze Mi los herezeg, ’s akkor aztán majd ki fognak tűnni a’ nép 
’s fejdelem érzelmei. Némelly jól értesültek egyhangúlag állítják, mi
szerint H o d g e s  angol ezredes és consul, ki mindig gyűlöletessé törek- 
vék a’ hg előtt tenni mindent, mi hatalmát bármikép is korlátozna, mai- 
többé nem bírja Milos hg előbbi határtalan bizalmát. Ez összegyűlendő 
nemzeti képviselőség a’ dunai kereskedésre nézve is fontos következmé
nyű lehet, mert 31 ilos hgmaga is legbensőbben meg van győződve, hogy 
birodalma virágzására leghatalmasb eszközül szolgáland a’ kereskedés ki- 
terjesztése, minek előmozdításán a’ nemzet is bizonyosan egész erejéből 
fog törekedni, ha valódi javát isméri ’s elérni óhajtja.44 —
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(Kereskedési hírek.) Zimony dec. utolja 1338. A beállott jégzaj- 
íások miatt most már mind a’ Dunán mind a’ Száván megszűnt minden 
hajózás. Oct. közepétől azonban egész dec. középéig, minden rósz idő 
mellett is, szokatlan élénkséggel folyt a hajózás kivált a’ liorvatreszelt 
felöl, ’s nem ritkaság volt látni 10— 12 hajót indulni el napjában a 
szokott állomási helyekről. Volt nap a’ késő őszön, mellyen Mitrovicz- 
nál és Beádnál 36 hajó-indulást számláltak. Ezen hajózási élénkséget 
kétségtelenül a’ gabona szapora kelete okozá: a’ vásárlók külföldi ügy
viselők valónak ’s a’ vett gabonát tovább a’ fekete tengernek szállittaták, 
onnan külön külön rendeltetési helyére vitetendő!. Egy zágrábi kereske
dő egy nap hat hajóterhet adott el jó haszonnal. Itt nálunk is mutatkoz
nak illy kereskedési biztosak, mi természetesen nem kis mozgalmat okoz 
a’ vásárlásban ’s máris emelkedett az élet (kenyér-gabona) ára. — Hor
vátországban a’ kereskedőség olly forma nyilatkozást tön legközelebb , 
hogy kész a’ Szávára egy vas gőzhajót építtetni, ha eziránt a’ gőzhajó
zási társasággal egyezésre léphetne. Ha ez való dolog , úgy csakugyan 
a’ gőzhajózási társaságiul fog a’ sikeresités függeni. Mindenesetre fé
nyes következést lehetne a’ vállalatból reményleni. —- Gaesarowich őr
nagy meg folyvást Milos lignél tartózkodik a’ reá bízott törvény-rende
zéssel foglalkozva. Közelebb javaslatba hozák aThgnek (Milosnak), hogy 
Rácsán raktárt állíttasson a’ szerbiai kereskedés könnyítésére , olly for
mán, miilyen már tettleg fönáll a’ boszniai kereskedés számára. A két 
tartomány ezen félszigetnél szögellik össze ’s nem messze tőle külön
ben is a’ Száva és Duna összefolyása. Kívánatos volna, hogy e’javaslat 
létesüljön. Rácsával szemközt Boszniában úgyis vesztegintézetet állíta
nak föl. — Mittrovicznál most is 56 gabna-terhelt hajó áll veszteg a’ 
dec. végén beállott zajlás miatt, enyhébb időt várva a’ tovább liajóz- 
hatásra.

A’ k i s d e d o v ó - i n t é z e t e k e t  M a g y a r o r s z á g b a n  t e r j e s z t ő  
E g y e s ü l e t ’ választottsága önkeblébe rejtve éldelé örömét, midőn napon
kint uj meg uj bizony!tványit lön szerencsés nyerni azon növekedő részvét
nek , melly ügye iránt a’ haza minden rendű fiai szivében mutatkozik. Nem 
mulasztó ugyan kötelességét, valahányszor iIlynemű részvét szüleményével 
gazdagodéit, ’s az illetőknek hálás köszönetét addig is kijelenté, míg a’ jó
tevők’ neveit egész évi munkálatiról számolóiag a’ közgyűlés ’s közönség 
előtt leleplezte volna. Azonban örömpohara hálaérzetével annyira eltelt, hogy 
a’ gyönyörnek legnemesbikét magától tovább megtagadni képes nem lévén, 
noha a’ közgyűlés’ határideje közéig, siet mindazoknak , kik az egyesület 
ügyéért a’ haza oltárához eddigelő becsesb adománynyal járultak, időszerinti 
sorban maga, ’s az emberiség nevében forró köszönetét nyilványi'tani. Min
denek előtt hálaérzettel említi Eszterházy Káról gr. tolna-megyei főispán urat, 
ki a’ múlt év kezdetén önként 100. p. ftot küldött az Egyesület’ pénztárába, 
úgy szinte Lónyay Gábor, Rosti Albert urakat, és »Szentkirályi Móricz el
nök urat, kik szinte a’ múlt év kezdetén nyilványi'tott ígéretükhöz képest az 
Egyesület örökítéséül kamatozó tőke gyanánt egyenkint külön 100. p. ftot 
köteleztek. Hálás köszönetét mond Batthyáni Fxilöp herczegnek, ki 500 p. 
fiút küMoa a.' pénz (árba, 's épen azon időtájban, mikor az árvízi bajok 
annyi felül csengtek segéd kezek után. Érzékeny köszönetét nyil vány ttja 
Wesselényi Miklós báró iránt is, ki előbb 100 p. ftot az egyesület’ örökítéséül 
s legközelebb 1500 p. ftot kötelezett tőke gyanánt olly végre, hogy ennek 

száztól hatos kamatai egy általa vagy a’ választottság által időről időre ki
nevezendő ifjúnak kisdedovóul képeztetésére segélykint szolgáljanak. Az 
egyesület évkönyvei az utókornak fogják hagyományozni ezen hazaíiui áldo
zatok becsét, kik a’jótétemény gyümölcseiben részesülendenek, bálaérzettel 
élvezendik azokat, ’s a’ választottság’ tagjai forró köszönetök5 ismétlése után 
szivükből óhajtják, hogy a’ tisztelt alapítók a’ haza’ ja\ ára, egyesületünk’ 
gyarapodására, ’s igaz tisztelőiknek közörömükre még számos évig élje— 
n^k! — Költ Pesten, 1830dik évi jan. Okán tartott választottsági ülésből 
Kaoskovics Lajos s. k. egyesületi titoknok.

(Győri égiháboru.) Jan. Okén éjjel 1 1 óra 35 perczkor Győrött délnyu
gatról keletnyugat felé sűrű íóllegek emelkedének incnnydögés és villámlás 
közt, s a’ város közelében le is ütött a’ mennykő. Ezután havazni kezde,’s 
az egészet szélvész rekeszté be. —

(Borzasztó gyilkosság Nagybányán.) Múlt év ’s hó vége felé bizonyos 
gyanús életű asszony szállott egy nagybányai szegény özvegy asszonyhoz, ki 
részint ócska nemberrubákkal kereskedés , részint pedig varrogatás által ke
reste eleimet, s a böcsület-ösvényrül soha nem tért el , noha elhunyt férje, 
ki hangász volt, szűk állapotban hagyó őf. Néhány napi ott tartózkodás után, 
kitanula a ravasz kóbor asszony az özvegy hangásznő minden viszonyít ’s 
különösen azon helyet is , hol kevés pénzecskéjét ’s ruháját tartogatá. Ezt 
tudván egy este pálinkát, vásárlóit a’ gonosz asszony, ’s addig nógatáivásra 
a' jámbor özvegy asszonyt ’s növendék szolgálócskáját, lvogy mindkettő jó 
kedvre derült s mélyen elalutt. Mihelyt látá ezt a’ befogadott idegen asz- 
szony, azonnal megfojtó a hangasznőt bölcsőben fekvő gyermekével ’s a’ 
kis szolgálóval együtt; azután ez utóbbit az elsőnek holt testére fektetvén 
az ágyat meggyujtá, ’s pénzzel és ruhákkal elillott. A’ tűz alkalmasint na
gyobb részit megemésztette volna a városnak, mert rendkiviil nagy szél 
díihönge azon éjjel; de szerencsére bányászok ménének el a’ ház előtt, ’s 
megpillantván a tüzet zajt ütenek s még tovább terjedhetése előtt elolták.
A’ szerencsétlen megyilkoltakat félig összeégve leiék. A ’ városi hatóság azon
nal nyomoztatásához fogott az eltűnt gonosztevőnek’s nemsokára meg is leié 
azt Szigeten a’ megölt özvegyasszony ruháiba öltözködve. Az elfogott gyil
kos asszony azonnal megvallá szörnyű tettét, ’s nyíltan kimondá, hogy már 
több illyest vitt véghez , mivel ez neki már természetévé vált. Elitéltetését 
hideg megnyugvással várja börtönében.

(Kassán asszony-egyesület.) Végre Kassán is létre jött egyasszony- 
egyesiilet jótékony czélokra. Elnökségét Forgács Mária grófné viseli. 
Legelső czél, mellyre a’ zsenge egyesület eddigi figyelmét fordítható: 
az utczai koldulás megszüntetését eszközlő szegényi és munka-ház. Ezen 
czélra aláírás nyittatott e.sztendőnkénti önkéntes adakozásra e’ városban 
’•s városnegyedekben , ’s ez aláírást az egyesületi tagasszonyok magok 
szorgalmazók házról házra. Sikere annyi, hogy előleg nemcsak az intézet 
szállása, butoroztatása, műszerek, munka-anyag, készület ’s a’t. szerez- 
tefhettek be nagy részint, de maga az intézet is mintegy tartós megál
lapítást nyervén? e’ fi. január Okán valódikig föl is avattathatott. Ezen 
fölavatást az ünnepélyes megnyitó# tévé: a’ hefogadhaléknak talált ügye
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fogyottak t. i. már az intézet ruhájába öltözködve , miután az egyházban) 
isteni tiszteleten voltak, az asszonyegyesület tagjai által rendre vezettet
tek az intézetbe, ’s kinek kinek helye ’s foglalatossága kitüzetvén* azu
tán megvendégeltettek.

Monok  (Zemplény megyében). Múlt nov. ISikán egy boldogabb 
jövendő reményével, me Ilyet a’ népnevelésben helyzünk, biztosító hely
ségünket. Fölszenteltetett ugyanis e' napon helységünk iskolája, mellyel 
gróf Andrásy György urasági kertjéből elszakított ’s e czélra kegyesen 
szánt legalkalmasabb téren, tartós anyagokból, ritka példáju, de nála 
tulajdon nagylelkűség ’s bőkezűséggel 200 és több tanuló befogadására 
épittetett. Az épület, minthogy gyeppel födve ’s igy padja faragott kővel 
boltozva van , a’ mellett, bogy tűzveszélytől örökre mentesítve van , 
nemcsak alul négy tágas , de felül is két kisebb, a" tanító cselédje szá
mára szánt szobában lakhatóvá válik; ’s ugyanott felül két kamrával * 
fa- és egyéb tartóval van ellátva. Forró köszön etünknek még igen sok 
tárgya volna előszámitandó ; mert a’ mellett , hogy a’ tisztelt gróf a’.ta
nuló-gyermekeket iskolai könyvekkel ellátni kegyeskedett, gazdag sege- 
delmezési mellett, csak egy év folyamatja alatt, egy költséges, Bécsi
ben készült, réz kerekekkel ellátott ’s negyedeket is ütő toronyóra, 
’s cseréppel födett faluház állíttatott: de azon meggyőződés mellett, hogy 
a’ nagy lelkek ön nemes tetteikben találják fel jutalmokat, hálánk öm- 
ledezésének még azon czélját tűztük ki, hogy az épületeknek hazánkban 
még eddig gyéren divatozott gyeppel födetésére illy szerencsésen sikerült 
példával mások is serkentessenek, és hazánktól azon .sok veszély, melly 
tűz által szokott történni, ez által is elhárittassék.

(Győr megye közgyűlése.) A’ f. jan. 3kán GyőröttBezerédy Ignác/. k. 
tan. és első alispán ur elnöksége alatt megyei közgyűlés tartatván: első al
ispán ur előterjesztő , hogy a’ késő maradékra nézve igen érdekes lenne, ha 
a* megyék elavult pecsétéi a’ pesti nemz. múzeumba tétetnének , ’s ennek 
folytában ns. Győr megye pecsété oda küldetését inditványozá ’s a' többi ns. 
megyének is e’ végre megkéretését. Ez indítvány köz helyesléssel fogadtat
ván , a’ megye elavult pecsétje a’ múzeum számára ő cs. kir. főhgségének 
átküldetni ’s minden ns megye ugyanerre nézve megkerestetni rendeltetek. 
(Ez már eddig is megtörtént több olly törvényhatóság részéről, melly pecsét
jét vagy megújította vagy megváltoztatta, megtörtént névszerint pedig leg
közelebb t. Pest megye részéről is azon óvással, hogy előbb a’ régi pecsét 
formasz,érint megsemmittetett vagy is közepén egy véső-vonással használhat- 
lanná tétetett’s azután úgy küldetett a’ nemz. múzeumba.) Továbbá: szinte 
Bezerédy Ignácz első alisp. ur elnöklete alatt a’ Rába , Rábcza és Marczal 
vizek rendezése ’s a’ Hanság lecsapoltatása (árgyában kinevezett választmány 
a’ múlt évi 2l()6ik számra benyujtá jelentését, melly szerint úgy vélekszik , 
hogy elsőben a’ Duna medre tisztítását kell eszkózleni, de előbb mintsem e’ te
temes költségekkel járó munka kezdetbe vétetnék, a’ költségeket ’s a’ vár
ható hasznot pontosan ki kellene tudni. Meggyőződvén a’ KK és RR ar
ról, hogy e’ vidéknek legnagyobb veszedelmére szolgálhatna, ha a’ többi me
gyében eloszlott ’s csak részben ide szivárgó vizek, átmetszések ’s egyéb 
akadályok elhárításával, rövid idő alatt egész mennyiségökben ide származ
tatnának előbb , mintsem Győrnél a’ kis Duna medre azok befogadására al
kalmassá tétetnék, sőt mig a’ nagy Duna kellő rendezése által is a’ vissza 
toluló vizek ereje hathatósan meg nem zaboláztatnék; — de másrészről még 
azt is figyelembe vévén, hogy e’ szabályozás tenger költsége , inellynek elvi
selésére a'közvetlenül érdekesültek a’ nélkül is csak vagyonuk nevezetes 
része feláldozásával lennének képesek — hajózhatókká teendő folyók, ’s igy 
nem egyedül magányos , hanem valóságos közérdekű tárgy lévén kérdésben
_szintúgy, mint a’ Duna rendezési költsége, országos segedelem által lenne
inkább létesítendő, mintsem hogy egyedül azok, kik a’ vizek káros kiönté
sei által szüntelen ostromoItatnak , kényl essenek a’ közönségnek , minden 
reménylhető pótlék nélkül, jótékony’s hajózható folyókat állítani; mi az osztó 
igazság fő elvével nyilván összeütközni látszik : mindehöz képest abban álla
podtak meg a’ KK és RR, hogy minden további lépés fölfiiggesztésével, ezen 
tárgy a’ már közelitő országgyűlésen adassák elő, ’s ezen a’ közigazságra 
épült elv érlelőiében hozandó törvény által, valamint a’ nagy- és kis- Du
nának, úgy a’ kérdés alatti vizeknek is közsegedelem oda-járultával már 
valahára leendő rendezése iránt hathatós intézkedés szolgai utaztassák. E’ 
végzésről a’ kir. biztos ur valamint az érdekesitett törvényhatóságok is tudó- 
sittatni rendeltettek; ’s ez utóbbiak névszerint azon megjegyzéssel, hogy a’ 
Győr megve KK és RR részükről, e’ tárgy országgyűlési elhatároztatása előtt, 
még a’ költség-kivetési kulcs igazításához sem kívánnak kezdeni. H-k.

1  ni é r i k  a.
(Van Buren congressusnyitó beszédének némi részletei; vége.) A’ 

pénzügyet ’s bankállapotot illetőleg következőleg nyilatkozók az elnök: 
,,A’ kincstári mérleget a’ legközelebb évi jan. Íjén 2,765,342 dollárra 
becsülik; a’ vámok és földek eladásiból hihetőleg 20,615,898 doll, leend 
a’ jövedelem; e’ közönséges jövedelmek kincstári jegyek előre kibocsá
tásával szaporittatnak. 8 millió dollárnál, kamat és tőke , leend keve
sebb függővé, mi az egyesült statusok egyik bankraktára eladatása által 
2,254,871 dollárral fog szaporittatni. Az összes jövedelem, ide értve 
a’ jan. Íjén rendelkezhető mérleget is , elég volt a’congressus által meg- 
határzott költségek födözésire; az évi kiadás, a" 8 milliónyi kincstári 
jegyek visszaváltásával együtt, mintegy 40 millió dollár volt. Közel 8 mil
liónyi kincstári jegyeket, a’ közönséges kiadásokon felül, kell még a’ 
kormánynak jövő évben kifizetni; kétségkívül elegendők a’ kincstár for
rásai e’ kettős ezé le híresre, ha csak a’közönséges költségvetés magasbra 
nem rúg; mind e’ mellett sem fog mutatkozni tetemes kincstári hiány. A’ nép- 
érzemény , figyelmes őrködővé tétetve az utóbbi évek esetei által, néhány 
év óta kezesünk, hogy képviseló'jitül a’ legszigorúbb takarékosságot kí
vánja, ’s hogy e’ szellemben kész is őket mindenkor pártolni. Fontos 
következményeket várhatunk azon kiadások elhalasztásitul, mellyek a' 
nyilványos szolgálatra nézve a’ jelen pillanatban nem épen olly elkeriil- 
hetlenek; az elhalasztható kiadások kevesbitése által ugyanazon czélt 
érhetjük el. Ila fontolatra vesszük a’bankpapírok mértékfölötti kibocsát- 
I áfását, és ezzel összekötötte» az idegen tőkék visszavonatása által ke
letkezett legnagyobb zavarokat; ha figyelembe vesszük a’ fölösleg 
jövedelem elosztatásábul. mii a‘congressus halárzoft* származó elkerül.



Illetlen bajokat , ha végre az indiánok eltávolíttatása miatt viselt háborúk 
költségit szem és Számügyre vesszük: pénzügyünk jelen virágzása vilá
gos tanúságául szolgál nemzeti pénzforrásaik bőségének. Örömmel tapasz- 
taJandjuk, hogy köz kereskedésünk, olly súlyos csapás után, ájult erő“ 
vei emelkedik ismét hazánkban. A’ papirkibocsátás elfojtatása, a’ kalan
dos nyerészkedési szellem korlátoztatása ’s a’ kötelezési teljesítések biz
tosítására szolgáló eszközök híí foganatosítása mind a’bel mind a’kül bi
zalmat ismét helyreállítók’s a’kereskedés könnyítést ’s biztatgatást nyert; 
földészet ’s ipar is nyerének általa; a’ köz erkölcsiség, a’ törvények iránti 
tisztelet,’s emberekhezi bizalom, mi társas életben elkerülhetetlen, nap- 
rulnapra növekszik.44 Az 1814 ’s 1837ki pénzügyi zavarok föstésinél 
következőleg folytatja Van Buren beszédét: „Azon megalázó jelenetek, 
mellyeknek nemrégiben tanuji valónk, ’s mcllyek olly különbözők azon 
állapottal, melly az 1814ki zavart követé, megmutaták, miszerint keres
kedés, földészet, ipar’s pénzügy legkevésbbé sem kívánják a’ nemzeti 
bank visszaállittatását. —Ez olly veszélyteljes intézet ’s hatalom, mit az ame
rikai nép soha kormányára annálinkább felelősség-nélküli személyekre 
nem ruházhat. Soha nem érdemié meg egy kérdés is annyira a’ congres- 
sus figyelmét, mint a’ nyilványos pénzek kezelését ’s föntartását illető 
biztos és szigorú rendszer fölállít tatása; igen nagy fontosságú olly törvény lé
tesítése , miszerint minden kormányi tisztviselő, kinek kezeiben a’ köz
pénzek kezelése, ha ezzel saját magányos czéljai végett visszaél, vétsé
get követ el, mi szigorú büntetést vonand maga után. E’czél közvetve el 
van ugyan érve a’ pénztörvény által, mind a’ mellett is hasonló vétsé
gek gátolhatásira különös törvény kívántatik. A’ congressus nem lehet 
eléggé szemes azon tisztviselők viseletére , kik a’ közpénzeket kezelik. 
A’congressus biztosságot nevezhetne ki, melly bizonyos időben a’pénztári 
tisztviselők számadásit s munkálkodásit vizsgálgatná; e’ biztosság gyakran 
megvizsgálná a’ pénztárakat, ’s hiány esetén azonnal tudatná ezt a’kormány- 
nyal ’s letenné hivatalábul a vétkes tisztviselőt, évi munkálatirul pedig a’ 
congressusnak adna kimentő tudósítást. E’rendszer állandóbb biztosítást 
adna a’ most fenállónál.44 Továbbá;„Noha politika-elleninek látszik a’ status
pénzt a’ bankok táraiba letenni, mindé’ mellett semmi ellenséges indulat
tal nem viseltetem ez intézetek iránt. Bár mennyire küzdék is szabaditék- 
jok ellen, mégis szüntelen óhajtóm, hogy törvényes jogaik gyakorlatá
ban a’ lehetőségig ótalmaztassanak és soha nem vonóm kétségbe hasz
nukat kereskedésre ’s iparra nézve, ha jól kezeltetnek; de a’ kormány
ellenében nyilványos intézetek gyanánt állnak, mellyek semmi öszszeköt- 
tetésben nincsenek a’ status törvényhozó ’s kormányzótestével. A’ kormány, 
mint az egyesület erdeke ’s közszüksége kivánja, követelheti a’bankok 
szolgalatját vagy elmellőzheti azt. E' kölcsönös haszon lehet egyetlen si- 
nórmértéke kormányhozi viszonyiknak. Megkell vallani, hogy a’ bankok 
nagyobb része az utóbbi zavarokban férfiasán ellenállának azon kísér
tésnek , miszerint papiros-pénzüket nem szaporiták, azon időben, mi
dőn a’ közvélemény külszinleg készfizetéseik megszüntetésit helyeslé. Ezen 
becsületességnek, ’s a' kormány ellenállásának, melly a’ törvények ér
telme szerint , egy, vissza nem váltható papirkibocsátást, ellenze , kö
szönhetni főleg a’ pénzkeringés visszaállittatását szilárdabb alapokra ’s 
jóllétünk rögtöni visszetértét. Maradjanak továbbra is hi vek a’ bunkók 
e’ rendszerhez, ’s ragaszkodjanak szorosan hatáskörűkhez, a’kormány 
résziről minden avatkozást kikerülve , csak mindenkor ótalma ’s bizto
sításinak örvendve, mit minden intézet , minden statuspolgár ’s maga 
a’ status is élvez. E’ valódi helyzetben nyerendhetik meg a’ nép ’s kor
mány bizalmát ’s jóakaratját, mit csupán akkor vesztenek e l , ha törvény
szerű körükből kilépve, a’ nemzeti törvényhozóságot ellenőrködés alá 
venni, a’ kormány munkálkodásit pedig saját hasznukra fordítani akarják.

(Congressusliatárzat a’ rabszolgaság - eltörlesztési kérelmek eilen. 
Harrisburgba Philadelphiábul csapatok vonulnak.) Ujyorki dec. 14eig ter
jedő lapok szerint a’ washingtoni congressus elibe terjesztett kérelmek 
között, volt egy Ujhampshirebul a’ rabszolgaság mellett, mit Atherten 
nyujta be. A' kérelem következőleg hangzik: „ A' congressus résziről mind 
azon próbálat, melly Columbia kerületben (hol Washington , a’ szabad 
statusok fővárosa, fekszik) a' rabszolgaságot eltörleszteni vagy a’ rab
szolgák áttevését egyik statusból a’ másikba gátolni, vagy e’ czélból az 
egyesült statusok részei között alkotványos kiilönséget tenni szándéko
zik, azon alkotmányos elvek megsértése, mellyekennyugszik a’ statusok 
egyesülése, ’s a’ congressus hatóságának áthágása; innen tehát min
denkérelem, emlékirat, fölirás , javaslat, szóval mindazon iromány, 
melly legkevésbbé is érdekli a’ rabszolgaság-eltörlesztési kérdést, azon 
pillanatban, midőn a’ congressusnak átnyujtatott, minden további szer
tartás nélkül az asztalra tétetik, a’ nélkül hogy kinyomatnák , elolvas
nák, vitatkoznának róla, vagy legkevésbbé érintenék.44 E’ kérelem ha
talmas vitát szüle, melly közben a’ ház-elhalasztásra tett indítványok 
csekély többséggel megbuktak. Végre az illető kérelmet 198 szóval 6 
ellen elfogadók. (A’ számokban itt hihetőleg hiba van.) — Harrisburgba 
dec. 9én este csapatok vonultak Philadelphiábul s’ a’ hajógyárt elfogla
lók ; a’ város nagy izgásban van ; napi parancs következtében katoná
nak tilalmas a’ capitolium udvarában mutatkozni. A’ locoföco párt dec. 
XOén reggel összegyűlt a’ követház termében ’s küldöttséget neveze ki, 
melly kérdezné meg a’ kormányzót: milly czélbul’s ki költségin vona
tott a’ városba katonaság? Néhány uj elíogatás történt. A’ pártok békés 
kiegyenlítésiről kevés remény mutatkozik. —

(Riograndéban respublicát hirdetének a’zendiiIők.)Riojaneiroi nov. 
11 ki hírek szerint Riogrande de Sül tartományba csapatszállitvány indu- 
land útra, hol a’ zendiilők „Riogrande (v. Paratinim44) név alaltrespub
licát nyilványitának ünnepélyesen. Az u j respublica elnöke, Bento Gon- 
zalves, azonnal közhírré teve, hogy a’ brazíliai hajók ellen kalózleve

let bocsátand ki. A’ braziliaí kormány egyezését adi az angoloknak 
mindazon brazíliai hajó megmoloztathatására , mellyek rabszolga kereske
dés miatt gyanúsak. E’ lépés igen fontos a’ gyalázatos kereskedés vég
képi elfőj tatására. — Montevideoban oct. 24én d. Fructuoso Rivera zen- 
díilési főnök ’s Oriba elnök közt békeszerződés köttetek; az utóbbi hi
vatala azonnali letevését köté le; az alelnök mart. Jjeig, midőn a’köz
választások történnek, megtartja hivatalát, Rivera a' szárazföldi csapa
tok főparancsnokságát viendi ideiglen.

p a ii y o 1 o r » z á
(Carlosi martalóczkodás Bilbao mellett. Elegy.) Egy dán ha jó Möller 

kapitány parancsi alatt Aarhuusból Matamorasba vitorlázván 74 utassal 
iszonyú szélvész következtiben a’ biscayai tengeröbölbe szorult 's Bil
baoban élelmiszereket vásárlandó kikötni szándekozék. Dec. Sikán Ma- 
chichaco fok közelében három, carlosiakkal megrakott , álgyusajka tá
madó meg a’ hajót, egy álgyulövéssel föladásra szólítván azt. A' hajó 
belmzá vitorláit’s 14 carlosi fegyveres a’ födözetre lépett, ’s mindent 
elorza , minek valamennyire hasznát lehete venni , azután pedig Ber- 
meoba vitorlázásra kényszerité a’ kapitányt tulajdon sajkájukban. Más
nap újra tengerre szálltak vele, fölkeresni akarók a' hajót, de nem lel- 
heték azt sehol, mert a' legénység, félvén a' carlosi rablók újabb láto
gatásától, tova vitorlázott, alkalmasint Bordeaux vagy Bayonne felé. 
Möller kapitányt ezután a’ portugaletei őrségnek adák át a’ carlosiak, 
honnan az illető hatóságok Bayonneba szállíttaták őt. Ez eseményt a’ 
Madridban levő angol ’s franczia diplomaták valóságos nyílt martalócz- 
kodásnak tekintik, ’s komolyan gondolkoznak illő rendszabályokról e’ 
minden nemzet hajóit veszélyeztető törvénytelenség megszüntetésire. A’ 
dán követ bizonyosan mindent elkövetend nemzeti kereskedése biztosítá
sára.— A’ franczia trónbeszéd Spanyolországot illető czikkét legnagyobb 
fölindulással fogadók Madridban, ’s a’ ministeri lapok még majd kemé
nyebben nyilatkoznak ellene, mint az ellenzésiek. A’ mérsékpártiak nem 
akarják hinni, hogy Francziaország nem köteles tulajdon érdekeit Spa
nyolországért föláldozni. Dec. 27kén hírnököt kühle a’ kormány Parisba 
Miraflores követhez, kinek állása naponkint kétesb fordulatot kezd ven
ni, mert Frias hg. után ministerelnök vélvén leendni, határzottan köze- 
líte a’ franczia ellenzés főnökihez. Most azonban Perez de Castro ne
hezen fogja helyesleni Miraflores lépteit. — Poblacion mellett dec. Ifi
kén csata támodván a’ carlosiak ’s alkotmányosak közt, ez utóbbiak 
összesen 400 embert vesztének, jobbadán vezéreik ügyetlensége miatt. 
A’ majorcai ezred majd egészen tönkre juta.

(Nyilatkozat Van Halen kivégzéseiről. Munagorri emberei szökni 
kezdenek.) Az Eco de Aragon dec. 29ikén következőleg nyilatkozik az 
utóbbi kivégzésekről: ,,Cabrera azon nyilatkozata következtében, mi
szerint többé egyetlen foglyot sem szándékozik életben hagyni, hason
lót cselekvésre kényszerűé Van Halen tábornokot; azon megszorítással 
mindazáltal, hogy csak nem sebesült ’s 16 évnél idősb foglyokat Jog 
kivégeztetni visszatorlásul Cabrera kegyetlenségiért. E’ határzata követ
keztében dec. 29ikén fifi foglyot ’s köztük két tisztet lövete agyon a’ 
murviedroi mezőn. Kivégzés után következő beszédet tarta katonáihoz 
Van Halen: „Katonák! Az igazság most látott gyakorlása fá jdalmat 
okoz szivemnek, ’s e' napig mindig kíméltem a’ foglyokat. A most múlt 
évben Gezernél több került hatalmunkba ’s én mindenkor ótalmazni tö- 
rekvém éltüket a' harczmezőn, mert csupán ott fenyegeté őket veszély. 
Nagylelkű bánásmódunk nem birhatá hasonló méltányraaz ellenséges ve
zéreket, kik legnagyobb kegyetlenséggel konezoltaták föl a' hatalmok
ba jutott honfitársinkat, sőt még azon szabadságosakat, is, kik fegyver 
nélkül tértek vissza családjuk körébe. A’ vad Cabrera hivatalosan adá 
tudtomra, hogy többénem adand kegyelmet foglyainak. Ez vissz at óriás
hoz nyúlásra kénytet engem, hogy vadságát féken tarthassam. Fenséges 
királynénktól e’ vitéz sereg vezérletére bízatván meg, nem fogom félre 
ismerni azon szent kötelességet, melly e’ megbízatásból reám háramlik, s 
ha mint fővezér kénytelen vagyok is áldozatokra 's büntetésekre kárhoz
tatni , azért egyszersmind mint atyátok vigyázni vagyok köteles, hogy 
ruházatban ’s élelmiszerekben szükséget ne szenvedjetek , ’s hogy szemé
lyes létezésiek tisztelve legyen az ellenségtől azon esetben, ha hatalmá
ba kerülnétek. Ezt csak úgy érhetem el, ha én az ellenséges foglyokkal 
ugyanazon módon bánom, mikép az a’ mieinkkel. Mi törvényes ügyet vé
dünk, a’szabadságét és a’ királynéét; mi szoros hadi fenyítéket gyakor
lunk, és szilárd magunkviselete bizonyossá teendi győzelmeiket. Éljen 
a’ királyné! Éljen az alkotmány! Éljen a’ kormányzó királyné!44 Vina- 
rozbul dec. 17kérül írják, hogy a’trónkövetelő maga is iszonyodva for
dul el vezérei szörnyű vérengzésitől, ’s parancsot kühle Cabrerának 
kegyetlenkedés! megszüntetésire. — Munagorri lmrczosi száma nagyon 
kezd munkátlanság ’s nem teljesült remények következtiben apadni. Majd 
naponkint szöknek tőle fegyveres!.

A n g 1 i a-
(Jóreményfoki hírek.) A’ jó reményfoki gyarmat állapotját igen 

zavartnak hírlik ottani lapok smagányos levelek, a' benszülöttek rab- 
lási ’s kegyetlenség! miatt. ,, Fejetlenség s csavargás, mond egy hite
les levél, napirenden vannak itt,’s a’ falusi lakosak vagyonát s életét 
minden pillanatban veszélyeztetik. A’ keleti tartományokban a kóbor 
kafferek ’s hottentották korlátlanul gyakorolják a’ legiszonyúbb véreng
zéseket. Munkakeresés ürügye alatt szerte keringnek mindenütt s rab
lásból élnek. Csekély szükségeiket ökör hátán czipelik magukkal, ’s ta- 
nyájokat többnyire azon gazdák telkein ütik föl, kiknek tehenei s juhai 
leginkább ingerük étvágyokat. Mind ennek csupán a marhalopás elleni 
törvények hiánya oka, ’s e’ tekintetből kíméletlen feddésre méltó a’ 
gyarmati kormány.44



( Stephens ügye.) Az elfogott ’s ismét szabadon bocsátott Stephens 
ügye folyvást élénkül tartja elfoglalva Manchester lakosit. Stephens mint
egy 32 esztendős, feleseges es több gyermek atyja. Korább időkben lel
kész volt a’ Wesley-felekezeti metodistáknál; ezek azonban, mintáz 
uralkodó protestáns egyházhoz ragaszkodók, előzék ő t, mivel egyházi 
beszediben mindig a’ status es egyház közti összeköttetés ellen nyilatko
zók. Az ellene törvényesen fölhozott vádak lényegileg abból állnak , 
hogy a’ leighi népgy ülésen nov. 13kán zenditő föliratu zászlók lobogó
nak a’ várostéren , ’s a’ sok puskalövés elremite a’ lakosokat. O’ Con
or, Oastler ’s egyéb baráti az elfogottnak azonnal Manchesterbe sieté- 
nek, mihelyt megtudok a’ történteket, leginkább azért, hogy a’ radi- 
calokat minden erőszakoskodástól vissza tartóztassák, mellyek csak ártani 
fogtak volna Stephensnek. A’ manchesteri hatóság mindent elkövető, mi
vel föntarthatni vélte a’ közbátorságot ’s Ashtonben és vidékin 700 rend
őrt eskete föl. O’ Connor féken tartá párthíveit, leginkább azon állítás
sal , miszerint a’ whigek Stephenst csupán azért fogaták e l , hogy tisz- 
telóji erőszakhoz nyúljanak, ’s ennek következtében a’ személyes sza
badságot föl lehessen függeszteni. „Reményiem, igy folytató szavait, 
hogy a’ nép fegyver nélkül leend tanúja a’ törvénykezésnek. Azonban 
gyülésinket Melbourne daczára is folytatni fogjuk, ’s ha fáklyákat nem 
szabad lobogtatnunk, tehát holdfénynél tanácskozandunk ; ha pedig ez 
is elvonja tőlünk világát, úgy sötétben gyűlünk össze, mert sötétség illik 
azokhoz, kik a' toryk zsarnokságai whigek kétszínűsége alatt szenvednek.“

(Canadai hírek.) Virginián rakhajó dec. 1 Óikéig terjedő híreket 
hoza Canadából. „Tartalmuk, mond a’ Courier, egy részben fájdalmas 
lenne, ha tapasztalásból nem tudnék, hogy az egyesült tartományok saj
tójának nem mindig hihetni. A’ valóbbszinü liirek mindnzáltal megnyug
tatók. Alsó-Canada egészen lecsilapultnak látszik , ’s már most bizonyos, 
hogy a’ québeci polgár katonaság sem tart többé rendbomlástól. Ke- 
vésbbé valószínű azonhir,  miszerint mintegy 900 (mások szerint 300) 
főnyi kalózcsapat Fclső-Canada legtávolabb nyugati tartományába ronta 
’s több apró csata után, mikben a' királypártiak mintegy 5 0 — 60 em
bert vesztének, Windsor nevű helységet elfoglaló , az ottani laktanyát 
fölégeté , ’s mindent kirabla , azután pedig hasonló sükerrel támadván 
meg Sandwich faint, útközben Thames angol gőzöst összerombolá. E’ hir 
egy amerikai gőzös utazóitól származik, ‘s azért kevés hitelre érdemes, 
mert ha csakugyan történt is valami a' mondottakhoz hasonlító , minden 
esetre nagyítva van előadva. Az egész már csak azon tekintetből is va
lószínűtlen, mivel bizonyos, miszerint Brady tábornok tetemes hadcso
porttal állomásozott azon helyen, mellynél a’ kalózokat hajóra szálltaknak 
mondják, ’s Brady mindeddig hő figyelmet tanusíta, következőleg most 
sem fogta volna átbocsátani a' rendzavarokat. Gyanússá teszi ez ese
ményt még az is, hogy a’ róla regélt hírek homlokegyenest ellenkez
nek egymással. Némellyek ugyanis két század kir. önkéntes átpártoltát 
rebesgetik a’ zendülőkhez, mások Malden erősség elfoglaltatását ’s 200 an
gol harezos fogságra juttát. Illy fontos dolgokrul bizonyosan hivatalos tu
dósítást is kapott volna már a’ kormány; de épen az mutatja alaptalanságukat, 
hogy mindeddig még egyetlen szó sem érkezék hivatalosan a’ mondottak- 
rul. Józanul csupán azt tehetni föl, hogy egy két hajó átsurrant Cana- 
dába, rakva tolvajokkal 's egyéb dologtalan söpredékkel , miből aztán 
legkalandosb regéket füzének a’hírkoholók! Montrealban már bevégzék 
első vizsgálatikat a haditörvényszékek, ’s összesen mintegy 9 fog elítél
tetni az elfogott zendülők közül, a’ többi pedig visszanyerendi szabadságát. 

F r a n c z i a o r n z á g ; .
(T)upin hadnyilatkozata a’ ministerség ellen. Elegy.) A’ válaszföl- 

irati biztosság jan. 3ikán délutáni Fi'/s órakor összegyűlt ’s Etienne 
fölolvasá a' fölirás-tervet, mellyet módosítás nélkül fogadott el 6 szóval 
3 ellen a’ választmány. Ezután Dupin következőleg nyilatkozók: „Nem 
akarom, hogy rólam hihessek, mintha titkolózó sértetlenségbe akarnék 
burkolózni, én leíróm véleményemet a' válasz-föliratról ’s elolvasandom 
Önök előtt.“ Ez írott vélemény igy hangzók: „En mindig hiányosnak 
hivém a' mostani kormányzást, s annak idején minden tőlem kitelhetőt 
elköveték módosítás-eszközlésre, mikép azt szükségesnek tartóin; de 
mi korább időben létesíthető vala, azt most már nem eszközölhetni. Né- 
zetim szerint a’ ministerség e' pillanatban teljességgel nem képes fönál- 
lani, mert: 1) nem eléggé födözheti a’királyságot; 2) nem áll a’ hely- 
izet nehézsége magosságán; 3) nem képes többséget alakítani a’ két 
egyenlő pártra oszlott kamrában. Ez lényegi véleményem a’ mostani kor
mányról. Mi különös nézetimet illeti a’ válasz-fölirat pontiról, mellyek 
a’ külpolitikát érdeklik, főn tartom magamnak a’nyilatkozást azokrul más 
időben ’s helyen.“ Dupin e’ nyilatkozata rendki vilii izgást szüle a' tanács
kozási teremben, hol épen akkor számos követ vala jelen.“ A’ minis
terség baráti, kiknek száma szemlátomást apad, igen panaszkodnak az 
elnök elpártolta miatt. Minden pártosságtól ment férfi azonban nyíltan 
kimondja, hogy az elnök szavai dicséretesek ’s résziről nagy következe
tességet tanúsítók. — A’ kormány Gisquetvejét is megfosztó hivatalától.
— Dupin nyilatkozata rendkívül megrendítő a’ minist eveket, ’s általá
nyos a’ hiedelem, miszerint sokáig nem fogják magukat föntarthatni. 
Jan. 11 kén nyilványos ülést tartott a' követkamra, mellyen igen számos 
hallgató jelent meg. Az elnök felolvasó a’ fölirás-javaslatot. A’ részletes 
vitatásokat jun. 7kén vala szándék megkezdeni. Dupin nyilatkozata az 
udvarnál is nagy megütközést okozott.

( Követkamrai válaszfölirati javaslat.) A’ válaszfölirat-serkcsztésre 
megbízott kamrai választmány szerencsekívánattal kezdődik az országos 
jólléthez’s béke állandóságához , azután következőkre tér át: ,,011 y kor
mány alatt, melly dicsőségünk miatt féltékeny és szövetséginket füntar

-  (
állhatm a nem-tani törekszik, mindigazon lépcsőjén fog Franczíaorszáö .««..« « nem

zetek tisztelésének, mellyről nincsen lelépni szándéka. Fölséged remény- 
l i , miszerint a’ Londonban ismét megkezdett alkudozások biztosítar.dják 
az európai békét ’s Belgium függetlenségét. Mi Őszinte kivánatokat táp
lálunk azon nemzet iránt, melly érdek s nézetekre nézve hozzánk ha
sonlít. A’ kamra bevárandja e’ tanácskozások sükerét. — Ön, tudatja 
velünk; hogy a’ pápával kötött szerződések következőiben sergink eltá- 
vozának Anconából. Mi fényesen tanúsítók szerződések iránti tiszteletün
ket, de sajnáljuk, hogy e’ távozás nem történt korszerűbben , ’s oily 
biztosítékkal, mellyet bölcs előrelátó kormánynak kötni kellett volna. 
(Izgás. Balról: „Igen jó !“) Önnek kormánya és Schweiz közt egyenetlen
ség ütött ki. Óhajtjuk, hogy az érintkezés ne zavarja meg azon szoros 
kapcsot, melly e’ két birodalmat egymáshoz csatolja, ’s melly 1830 óta 
folyvást erősbült. — Mély fájdalommal látjuk, mikép emészti föl ma
gát Spanyolország a’ polgárháború iszonyában. Forrón óhajtjuk, hogy 
fölséged kormánya, midőn továbbra is részesíti Izabella királynét azon 
segélyben , mellyet Francziaország érdekei kivannak, egyszersmind egész 
befolyását oda fordítsa szövetségesivei, hogy e’ véres kicsapongások
nak vglahára vége szakadjon. (Izgás.) Melyen meghatva Lengy elország 
sorsától, folyvást megújítja ohajtásit e’ kamra azon nemzet iránt, melly- 
nek ősi nemzetiségét szerződések ótalmazzák. (Hosszas izgás.) Azon sé
relmek ’s károsítások, miket honosink Mexicoban tapasztaltak, fényes 
elégtétet követeiének. Ön kormánya köteles volt azt kívánni, ’s a’kam
ra reményű, hogy annak megnyerésbe gyors és határzott rendszabályok 
hozatvák. — Afrikai ügyünk kedvező helyzetének fölségeddel együtt 
örvendünk, ’s erősen hiszszük , miszerint ez állapot napról naprul javul
ni fog a’ hadsereg fenyítéke, kormányzat rendszeressége, ’s fölvilágult 
vallás jótékony befolyása által. (Külön értelmű izgás. Hosszas forron
gás.) Egyik előbbi ülésben jelenté fölséged , hogy tervek fognak élőnkbe 
terjesztetni az adósság-visszafizetés iránt, mikép azt a’ körülmények en
gedik. Az országos jövedelem foly tonos javulása biztosan reménylteti, 
miszerint e’ fontos rendszabály nem nélkülözendi továbbra is fölséged kor
mánya együttmunkálkodását. — Gyarmatink ’s hajózásunk szükségei 
tárgya leend egész öszpontosult szorgalmunknak. Törekedni fogunk ösz- 
hangzásba hozásán földművelésünkkel, melly nek emelkedése olly nagy 
föltéte a' nemzeti jóllétnek. Hasonló szorgalommal vizsgálandja meg a’ 
kamra az alkotmány ígéretei valósítására ezélzó törvényjavaslatokat, 
valamint annak kiegészítését targyazókat is. Kivánatink a’ tábornokkar 
rendezetét tárgyazó törvényjavaslatot is előidézendi. (Forrongás.) Felség ! 
Mélyen érezzük Ön reményit, örömeit, ’s fáj dalmit. Egész Franczíaor- 
szég örömzajjal üdvözlé a' párizsi gróf születését, k i, valamint atyja, 
intézvény ink tisztelésében fog növekedni, ’s nem feledendi soha , hogy 
azon trón , mellyre egykor ülni fog , a’ nemzeti kivánat mindenhatóságán 
alapszik.“ (Hosszas forrongás. ) A’ fölirat vége érdektelen’s csak a’ ki
rály ismért szavait ismétlé. A’ vitatásokat feszült figyelemmel várják. — 

(Veracruz elfoglalva.) A" kormány következő hivatalos tudósítást kapott 
Amerikából: „Ujyork,dec. 16kán: Kimondhatlan örömmel ’s igazságos nem
zeti büszkeséggel jelentem Veracruz bevételét három órai lődöztetés után 
a’ franczia sergek által. Joinville hg legdicsőbb részt von a' megtáma
dásban. Négy fregátunk’s egy korvett ( a’herczegé ) , két álgyusajkával 
lövéstávulságban állotta’ híres ulloai erősség előtt, ’s onnan olly jó 
irányzattal tüzelőnek reá, hogy a’ mexicoi pattantyusság rövid idő múlva 
elhallgatni lön kénytelen, ’s minden erősség romladozni kezde , az őr 
ségbül pedig 600 ember fődé holtana’ sánezokat. Esti hat óra felé szer
ződésre lépett a’ mexicoi parancsnok, ’s elvonult az erősségből, mellyet 
azonnal franczia sergek foglalónak el. A’ Veracruz közelében állomá
sozó mexicoi sereg 5 ezer főnyi volt, de nem tartható magát tovább, 
miután az erősségből feléjük intézhetők sergeink az álgyukat. Baudin 
vitéz hajóvezérünk dicsőséggel árasztó el magát ez alkalomkor, 's ezer 
főnyi mexicoi katonaságnak megengedő a’ városban maradhatást a’szük
séges rendföntartás végett. Az erősség alkalmasint a’ fenforgó kérdések 
végső elintézéséig franczia kézben maradand; a’ mexicoi hatóságok azon
ban ezentúl is folytatni fogják munkálkodásikat ’s csak a’ katonaságnak 
kelle távoznia. Baudin körlevélben tudató a’ consulokkal, hogy ezentúl 
minden nemzet hajóinak tárva Veracruz kikötője. Créole korvett hi ven 
teljesítő kötelességét ’s hallgatásra kényszeríte egy mexicoi álgyutelepet. 
Egy ellenséges golyó Joinville hg szobájába röpült ’s majd minden asz
tali készületit összerombolá. A’ hg kaczagá e’ veszélyes jelenetet, "s 
kalapja levételével üdvözlé a’ mexicoiakat. A’ francziák csak 34 em
bert vesztének. Egyébiránt az erősség bevételét következők előzék meg : 
Baudin megjelente után a’ mexicoi partvidéken, az ottani hatóságok ké
relmére Jalapába ment alkudozni az ellenséggel. A’ kormányküldöttek 
minden kívánatét teljesítek Francziaországnak, csupán részletes keres
kedését nem akarók helybenhagyni, 's aziránt előbb kormányukkal kí
vántak tanácskozni. Baudin négy napot engedő nekik e’ czélra. Ez idő 
elmúlt , ’s a’ küldöttek hatói idő-hosszitásért jövőnek az admirálhajóra , 
de Baudin tüstint lődöztetni kezdő az erősséget. Ez nov. 27kén történt. 
Este leié újra küldöttek érkezének az erősségből, ’s fegyvernyugvást 
kértek, hogy halottaikat kiszedhessék a' romok közül. Baudin nem haj
lott e’ kérelemre, hanem föladási szerződést kühle az erősségbe, mit a' 
mexicoiak azonnal elfogadónak. A' rövid ostrom alatt 8 ezer álgyugolyó 
’s 320 bomba röpült az erősségbe, mellynck tekintete valóban borzasz
tó volt clfoglaltatása után. A' kereskedés sokat nyerem! e' hadi mumká- 
lot által.
B iiiiiav izáD hU : Best, jan. I7ikén fi' 10'' 3/<y — lSdikán 9' L 
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M a g y a r o r s í á g é s E r d é l y .
() cs. ’s api kir. fölsége V i t t k o ^ s z k y  János liyipal sóhivatali et- 

Ittnőrt nyugalmazni méltóztatotti
(Budán alapítvány katonatisztek leányka.) Néhai Schauer Förencz mo

gyoródi apát, végintézetéhen alapítványt tón katonatisztek leányi számárai 
M ost, miután ez alapítvány leglelsóhh jóváhagyást is nyere, alapszabályzata 
ebben áll: A ’ Schauer Ferencz-féie alapítvány dijai két rendűek lesznek, na
gyobbak t. i. és kisebbek», amazok 4 2 , intézek 28 pengő ttjával járván ki 
évenkint. Jv dijak csupán ollyntén tisztek leányinak juthatnak, kiknek aty
juk valamellyik cs. kir. ezrednél szolgált, ’s kiknek már vagy mind két szü
léjük meghalálozott vagy egyedül atyjok , de anyjok szűkölködő állapotban 
van ; továbbá há illy állapotban ez áívá leányok a’ statustól semmi nyugpénzt 
nem húznak , apjok hagyománya tartatásukra nem elégséges , katholika val* 
iásuak, hájadonok és jó erkölcsüek. Azon körülmény, hogy talán illy árvák 
már húztak volna is a' statustól tartás-pénzt fölneveltetési korukig, vágy hogy 
Valamelly tisztes házban szolgálnak vagy egyéb becsületes módon keresik 
élelmüket: nem rekeszti őket ki a’ mondott dijak ntegnyerhetésetől. A' most 
előszámlált tulajdonságokkal birókatonatiszti leányok közt e’ dijakra első
séggel bírnák azok , kiknek atyjaik magyar gyalog vagy loVas ezrednél szol
gáltak, valamint a’ felsőbb dijakat különösen csak azok nyerhetik-, kik 
erkölcsös élet módjukra nézve mások fölött kitűnnek, vagy kiknek apjaik igert 
jeles katonai szolgálat által tüntetek ki magokat. Férjhez menet esetén az 
alapitvány-részes kapja ugyaá még <f dijt esztendeig jégy-ajándéki czim 
alatt, de azontúl elveszti. Melly szabályzathoz képest az illy helyzetben levő 
’s tulajdonságokkal biró árva tiszf>leányok folyamodást, intézhetnek a’cs. kit; 
magyar fő hadi kormányhoz Budára f. 1839 april Isőjeig-. A’ melléklendő 
bizonyítványok és oklevelek legfőkép ezek : a’ folyamodó keresztlevele ; atyja 
élliunytáról vagy ha anyja is elhunyt volna már, ezéről is szóló bizonyítványt 
az illető lelkész bizoűyitVáüya a’ folyamodó hajadouságáról ’s jó erkölcsű éle
téről ; bizonyítvány árról hogy a’ folyamodó status-nyugpénzt nem kap, apai 
hagyományából neat élhet e l, ’s anyja, ha még él, szegény; végre saját 
bizonyítványok árra, mi a’ folyamodásban mellék-ajánlásul fölhozatik. —

A ’ m. t u d ós t á r s a s á g’ j á t é k s z i  ni k ü l d ö t t s é g  e’ munkála
tairól n y o l e z a d i k  értesítés. A ’ szüünapok’ múltával a’ küldöttség •, 
Tóth Lőrinc/, 1. tag’ jegyzősége mellett, az év végéig három ülésben foly
tatta munkálkodásait. Kileilcz, tiaiAtügyre vett szinmű-forditvány közül visz- 
szament 3 * bírálat alatt maradt 4 ,  ’s elfogadtatott kettő, u. m.a) az a g g  
s z í n é s z  és  l e á n y a ,  vígját, 5 felv. Bayard és Théaulon után szabadon 
Fáncsy Lajos által, b) C a l i g u l a ,  szomorúját, egy előjátékká!5 felv. Du
mástul. Francziából ford. Vajda Péter. — Ezek is , a’ régebben hirdetett73 
darabba! együtt leiratás végett, báriuelly szinésztársaságnak kiadatnak az 
ácad. levéltárból. P e st , jan. 7.1839. 1). Ne he d e l  F e r e  ne z,  titoknoki

K i s f a l u d  y-t á r s a s á g; Folyó évi jan. 20ig, mint kitűzött határnapig, 
33 pálya-ballada érkezett be. A ’ jeligés levélkék, az lső számtól kezdve 
a' 32kig bezárólag, a’ jelen volt tagok pecsétéivel lepecsételtetve , az igaz
gatónál őriztetnek, a’ 33. számú pedig, mellynek jelszáva: A’ ki haragját 
legyőzi, ’s a’ t-. mint a’ mellynek beküldésében a’ kiszabott forma ellen hiba 
történt-, t-. i. á* mellékelt a’ jelszó helyett áz igazgató czimzete íratott, ’s így 
á’ név kitudására alkalom nyujtatótt, pályázásra nem bocsáttathatván * 
Szerzője által áz igazgatónál visszavétethetik. — A ’ pályázó balládák bírálata 
végett az erre választott tagok u. in. BajZa József * Bártfay László és Vörös* 
marty Mihál máknak adattak-ki, ’s a’ siker felír. 6án a’ Kisfaludy-társaság’ 
közülésében fog közhírré tétetni. —- Pesten a’ Kisfatlúdy-társaság’ üléséből 
jan. 31kén 1839. A ’ kitűzött határidő után, úgymint jan. 22kén még egy 
balláda érkezett a'Z igazgatóhoz illy jelmondattal: *>Máté V : 44“ melly ez 
okból pályázásra nem bocsáttathatván, szerzője által szintevissZavétethetik;

Fáy András igazgató m. k. T'óth Lőrinc/, jegyző m. k.
A’ k i s d e d o v  ó-i nt  ő z e t e k e t  M á g y a r o r s z ,  á g  bari t e r j e s z t ő  

E g y e s ü l e t  v á l á s  z t o t t s á g a  midőn 1837dik évi October 7kén tolnái 
kisdedovó-képező intézetét megnyitó, olly föménynyfel kecsegtető magát, hogy 
valamint e pályára szánlösb liorillak lépendnek, úgy a’ kiképzendő növendé
kek szaporodtávál a’ kisdedovó intézetek is szaporodói ’s mindinkább terjedni 
lógnak; mert régóta hallatszék hazánkban a’ panasz, miszerint több tehetős 
hazafi egyedül alkalmas oktató hiánya miatt függesztő fel illy kisdedovó in
tézet. megnyitását befolyása kóréhért. Azonbári sajnosán keli tapasztalnia a’ 
választottságnak, hogy aZ Egyesület érintett képzőintézetében három segély
díjas növéndéki hely közül csak kettő van betöltve, egy pedig már több hó
nap óta gyakoribb hírlapi felszólítás ellenére is üres maradt, világos bizony
ságául annak, hogy ifjúink azért idegenkednek a’ meghívás elfogadásától, 
mivel kiképeztetésök után rögtöni alkalmaztatást nem reménylenek. E’ bizal-* 
matlanság’ megszüntetéséül tehát a’ t. válasz,tottság nevében közhírré tétetik: 
miképen Wesselényi Miklós báró Közép-Szolnok vármegyében fekvő Zsibó 
mvárosban , mihelyt alkalmas kisdedovóra szert tehet, nyomban megnyitandja 
kész intézetét; Wodjáner Námuel ur pedig az Egyesület elnökéhez költ írás
beli nyilatkozása szerint ns Békés mgyében fekvő Gyónta helységben szinte el
tökélte magát hasonló intézet - alapításit, hol égy kisdedovóvá képzendő ifjú 
rövid idő múlva alkalmazhatja magát* Afc egyesület képzőintézeti növendékei 
szabad lakás, fűtés, mosás * ’s egyéb kényelem mellett asztalbér fejében ha« 
vonkint húsz váltó forintot kapnak; — melly segély elnyerhetéseért Pesten 
a’ kp. választ ottság , vágy Tolnán a’ fiók választmány előtt vallás-különség 
nélkül minden honfi jelentheti magát* kí magyalul beszél ’s ír; különös 
ajánlatára szolgáland, ha egyéb szükséges isméreteken felül á’ hazában di- 
vatosb nyelveket is érti. Egy alkalommal közre tétetik* miképen saját költ* 
ségein kiki képeztethet az Egyesület tolnai intézetében ifjakat, ’s pedig nem 
csupán kisdedovókka , hanem privát-nevelőkké is* mi iránt az, illető ember
baráti hazafiak kéretnek, hogy ebbeli szándékukat az Egyesület valamellyik 
elnökével előlegesen tudassák. 1839dik évi január Okán tartott választottsági 
ülésből Kacskovics Lajos s. k. egyesületi titoknok.

E ger, jan. lókén . Ama’ több megyében ösmeretes Szögedi András 
üsivány , ki Vasa Gusztáv hg ezredében katonáskodván* onnan több íz

ben megszökött, \s külöliöseri a’ budai fogházbúi 1835ben elillanván, a’ 
Mátra’ környékin nagy rablásokat tön , ’s majd követkézét! évben a’ 
pacád! fürdőnél Heves-megyei csendbiztos Marssó György által elfogaték, 
de a ’ főhadi kórnlány őt ugyancsak a’ hátóságnak általadatni rendelvén, 
a’ gyöngyösi kátonai fogházbul újólag kiosont ,’s több megyében csavargóit, 
végre szinte az említétt cseúdbiztös felügyelése alatt folyó hónap ükén 
délelőtt a’ mátrai járásbeli hadnagyok által a’ hasznost huta Lan , hol 
nászvigalombaü v a la , Fisser János kalóztársával együtt, mind kettőjük 
tüzes ellenállásá ’s lövései mellett is-, megnyomatott. Különös volt Szö- 
gediuek többek közt azon v ise le té h o g y  miután az álruhába öltözött mezei 
hadnágyok a’ hátai lakodalmas házhoz közelítvén a’ mondott fő zsivány 
erről valaki által értesült, társával együtt kijővén a’ házbiil a’ fiirkészők- 
liez közelítve ázokat ezen szók között „ide no öt Varmegye!“ támodta- 
meg * ’s egyik hadnagy reá puskázván, nevetve kézdé számolni „ eg y !“ 
mire Fejér Ignácz hadnagy úgy lövé ezombtőbe Szögedit-, hogy legottan 
égyet tántorult, azonban még akkor is viszoilzá a’ lövést, de sikeretlenül; 
ő éllénben, karja meglövetvén*, lerogyott’s társával Fisserrel együtt 
magokat azontúl is oroszlánilag védéimezték. Az ügyes fürkészek nagy 
bajjal kaparíthaták-meg a’ kalózokat, különösen áZ istenmezei hadnagy
nak , ki fisserrel birkózott, a’ tusa egy homlokára szállott halálos balta
csapásba került * Fejér István hadnagynak pedig homlokát horzsolta a’ 
Szögedi által tétt lövés; Szögedi félholtan , tarsa éllenben veszélyen  
kívül vitettek Maczoukára. Imént értésültünk, hogy a’hagy sebekbe esett 
fo zsiványt a’ rőgtön-itélet elül halál ragadta el, czimborájá azonban tet
tét bánva ítéletet vár. Ezt megnyugtatásul a’ inátravidékieknek "s äzoil tájon 
útazóknak.

KÜLÖNFÉLE. A’ kassai szegény- és dolog-ház* mellynek a’ kassai 
üsszony-egyesület által január, öikán történt megnyittatásáról, múlt lapunk 
emlékezett, mind Kassán mind vidékén folyvást a' részvét és lelkesülés tár
gya. A’ farsangi vigalmakat is ez intézet számára tartott tánc/,mulatsággal 
kezdők meg jan. Skán, melly czélra a’ társalkodási egyesület ál'éngedé újon
nan ékesített ’s tágított tánc/.terémét. A’ haszon belőle , levonván minden 
költséget, 500 Vtó ft. vélt. Kassán a’ hideg hosszabb idő óta kéményen tart, 
(a’ levél január lök i). A ’ szán utat, méltyet a’ gyakori havazás igen simává 
tőn, sokan használják. Kár, úgymond a’ levél, hogy színészink a’jobb társaság
hoz szokott közönséget egészen ki nem elégíthetik ’s ez okbul talán néni is 
igén lesznek állandók. — Besztercze-bánya vidékén a’ sok hav azás után, jan. 
Okén a’ hó már másfél lábnyi magasságú vala. — Pozsonynál a’ Duna jege 
jan. löán megindult ’s most már újra kompokon történik az átkelés. Ugyanez 
idő tájban a’ TSsza alsóbb részein is megindult a’ j é g , ’s Tisza-Fiirednél a’ 
közelebb épült aj hidat, egy részben clsodrotta. A ’ debréczeni vásárról vissza 
térő pésti és bécsi kereskedők ’s utasok e’ Váratlan akadály miatt, jókora 
kerülést voltak kénytelenek tenni.— A ’ debréczeni viz kereszti vásár egyébi
ránt kézmúi keletre nézve tűrhető középszertiségü Volt. Ez a’ ttíár Visszatért 
kézmííczikk árusok ítélete. Termesztők mit mondanak ’s részletesen, hogy 
keltek a’ termékek, közelebb értesítést várunk. Annyi való, hogy éz úttal 
nem múlt a’ dolog — mint szokás szerint — a’ közlekedés nehézségén: a’ 
fagy — e’ debréczeni vasút — ez alkalommal teljes méltatásra érdemesült. — 
Esztergáin megye KK és RKei a’ lefolyt decemberi kózgyülésökkor az újévi 
alkalmatlan üdvözléseknek részükről bfegyülendéft megváltását* megyéjükben 
a’ magyar nyelv-terjesztésre szánták. E’ végből jó mennyiség gyűlt, is össze; 
a’ tehetősbek 5—10 frttal írtak alá pengőbem — Esztergáin érseki Vízivá
rosában az uj évi tisztelkedés megváltása 136 fr. 54 kit hOzott be, ftiéllyét 
a’ helybeli plehanus ur a’ házi szegényeknek úsztatott ki. — Beszterczebá- 
iiyán szinte az illyféle tisztelkedés megváltása 92 ftot ’s 6 kr. pengőt jöve- 
delmezé a’ helybeli kórháznak. — Nopronyban kellemes téli élvezetet nyúj
tanák a’ hangász-egyesíiltít versenyei. Az utóbbi dec. 25kén tartatott. Ezen 
egyesület iskolát is tart főit, mellyben hegedűn az egyesületi tagok, ériekben 
pedig akárki is , ingyen nyerhet oktatást. Az esztendőnkérit Osier adatni 
szokott hangversenyekből kettőnek jövedelme ezén iskolára, egyriek pedig 
Valamelly más jótékony czélra fordittatik. — Pozsony ritegyé á’ f. járiuárban 
tartott közgyűlésében szinté elhatározta fogházai javíttatását ’s egy fenyíték 
ház fölállítását, megajánlván az érre megkivántató mintegy 60 ezer pengő ft. 
költséget. — Ö-Buda koronái mváros kedvező fekvése igen elősegitendi 
ázon nagyszerű ipar-vállalát sikerét, melly ottan m ost, mint hírlik, kelet
kezni készül. Egy gyár lenne ez mindennemű szappári-készitésré a’ salakos 
szappantól kezdve a’ legfinomabb toilétte-szappanig, továbbá fagygyu-, 
máfgarin-, és stearin-gyertyák készítésére , ’s mind ezt nagyban, ivonnyi- 
tendi e’ vállalatot a’ fagygyu jutalmas ára * tüzelők olcsósága, níit a’ nem épen 
olly messze eső kőszéríbányák eléggé biztositnak , a’ széksó és hamuzsif* kellő 
mennyisége’s végre az Olcsií és könnyű szállithatás a’Durtán. Ez jó sikert. ígér.— 
U d v a r  h e l y s z  é k e n  egy választmány e’ mégyében létré hozandó tűzkár- 
mentesitő intézet tervének kidolgozásával fogialatos; Likert’s létesíi lést óhaj
tunk a’ jeles vállalatnak! É t é  d e n  (Udvarhelyszék) a/, óv kezdetével a’ 
szabad székelyek kösfct olvasó társaság keletkezők : tágokul csak józan életű 
‘s mocsoktalan hírű férfiak vétetnek, hetenkint háfomszóf gyűlnek olvasás 
végett öszsze. Czélja hasznos ismeretek szerzése, okulás, ’s vélémény-Toko- 
hulás. A ’ részvények könyvek szerzésire fordíttátrtak* már is 46 részvényest 
számlál a’ társaság, ’s naponként szaporodik.—- Mllly vigyázattal szükség a’ 
töltött fegyvert őrizni kivált ott * hol a’ kíváncsi ’s mindent majmoló gyer
mekek a’ nagyokat mindenben utánozni készek* bizonyítja Hunyad megyé
nek Nzuliget helységében múlt év deé. 30kári egy ndvarbiró házánál történt 
szomorú eset, ki mig a’ szolgáló embereket összegyüjtheté, töltött fegyverét 
egy szögletbe vétvén , 14 éves szolgáját hét éves leánya mellett hagyja ’s 
dolga után Iát. A ’ finak (liezkó) kapja a’ fegyvert. ’s azt pajkoskodva ide. 
’s tova forgatja kezében , talán csattantyuját is felhúzza , a' minit az , aka-
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rutin ollen elsül, ’s ;v tőle alig néhány lépésnyire ncvetkező leány azonnal 
felfordul. A’ lövés szegénykének épen halántékát találta. A’ történeten meg
rémült fiú épen készülőben vala magát is meggyilkolni, ha a'lövés hallására 
oda sereglett nép meg nem gátolja szándékában. — S e g e s v á r  ŝ vidéké kö
zönségének jan. 4ki ülésében választattak a" Szebenben jan. 17re összegyű
lendő szász nemzeti ülésre e’ vidék képviselőéi, szózat többséget Weisskircher 
Károly tanácsos ’s Miller Károly főjegyző nyertek. Ív közgyűlés több fog
lalatosságát a’ képviselők választásán kívül, főleg a’ nemzeti gyűlésen elő
fordulandó tárgyakruli előleges tanácskozás tette, mik közt főhelyet foglal a’ 
nemzet nevelő ’s tanító intézeteinek lehető javítása. A’ tanácskozások vezér
fonala volt az eddig is fonál ló gymnasiumok fentartása, gyámolítása’s ezek
nek nem centralisaíio általi gyengítése, sőt a’ nevelő intézeteknek a’ szász 
nemzet más helyein is lehető szaporítása’s terjesztése. E. H .— Csik-Rákoson 
1S3S esz. dec. lOkán Székely Therézia, székely katonáné , két fiú ’s két 
leány gyermeket szült, három közülük eleven jött a’világra ’s ma is jó egészségű 
a’ 4ik halva szülétett.E.H.—Hátszeg vidékén Puj nevű helységben Fuj Elek,Lu
kács Farkas, Ponori István urak, és Farkas Istvánná asszony posztógyárt 
állítottak ’s gyármestert külföldről hozattak. Y.U.

.1 m e i* i k a.
(Némelly pótlékadatok San Ulloavár bevételéiül.) A’ jour. desDé- 

bats egyik levelezője Veracruz bevételérül többi közt írja: ,,Nov.2/en az 
idő' igen szép volt ’s a’ tükör-sima tenger igen elú'segité a’ hadi mozgal
makat ; midú'n jel adaték harezra, tengerészink alig fojthaták el örömü
ket : „Annyi bajtársért államiunk bosszút, hányat a’ sárgaláz íölemészte“; 
már gyakorta hasonlitgaták a’ sárga lázt az ország lakosihoz ; az ostrom
zári hajók igen sokat szenvedének e’ betegség által. — A’ hajók nyuga
lommal foglalók el helyüket; a bombahajók közel a’szikláknál veiének 
horgonyt ’s mind ennek ellenére a’ mexicoiak legkevésbbé sem mozgó
nak, mind addig vártak, mig megkezdettük a’ támadást; e’ megbocsát- 
hatlan hiba szülé romlásukat, a’ harezban csak öt hajó vön részt, mert, 
erős ellenállóstul rettegve , más napra tartogaták a’ többi hajót, mellyen
t. i. a’ valódi ostromnak kellett volna véghez mennie. A’ tartalék-hajók 
között volt a’ Joinville hg által kormányzott Créole korvett is; a’ ligse
hogy sem eszközölhetéki a’ hajóvezértül az első osztályban harezra kel- 
hetését; midőn látná a’ harczjelt olly tolakodókig ostromló fájdalmas ké
relmével főnökét , hogy ez végre is kénytetve érzé magát a’ kívánt 
engedély - megadásra. Örömriadozva vitorlázott előre a’ Créole ’s dicsőn 
vett részt a’ hevült csatában. Négy órai ostrom után san  J u a n  de 
Ulloa erősség romokban hevert. A’ mexicoiak fehér lobogót tüzének 
ki ’s üzenteték, hogy nincs orvosuk a’sebesek gyógyítására ; a’ hajóve
zér f r a n c z i a  o r v o s o k a t  külde az erősségbe. Iphi genia olly erő
sen tüzelt, hogy minden álgyuja perczenkint 4szer lőtt; a’ mexicoiak tü
zelése nem sok zsákmányt ragadt magával; a’ francziák részirül ugyanis 
csak 38 halott hullott el. A’ föladás föltétei következők: délután 2 óra
kor adják át a’ mexicoiak san J u a n  de U l l o a  erősséget minden hadi 
’s élelmi-szerestül; az őrség fegyverzetten vonul ki az erősségből, ’s 
nyolez hónap eltelése előtt nem szolgálanda’ francziák ellen. Veracruz, 
melly Ulloa bevétele után félóráig sem tarthatja főn magát, mert sik föl
dön fekszik, Rincon tábornok kezében marad, de 4 ezer főnyi őrségét 
ezerre kell leolvasztania, ennyi ugyanis elég rendföntartásra, az ostrom
zár felfüggeszteték ’s a’ közlekedés szabaddá tétetik. Rincon látandja el 
a’ franczia őrséget Ulloában élelmiszerekkel’s kárpótlást adand azon la
kosoknak, kik a’ harcz miatt elhagyók a’ várost ’s kárt szenvedének; 
Baudin hajóvezér azonnal visszaadandja a’ föllegvárt minden szerestül, 
mihelyt békeszerződés fog köttetni a’ fenforgó egyenetlenségekről.“ —

(A’ harrisburgi zavarok lecsilapitvák.) Ujyorkidec. 19eig terjedő 
lapok egyike következő levelet közöl Harrisburgból dec. 13árul: „Miu
tán a nyugalmat ’s rendet nagyobb részint helyreállítók, az ide rendelt 
csapatok harmadát visszaküldők Philadelphiába. Mind a’ két követház, 
a valódi ’s ál, azonban naponkint gyűléseket tart sikeres következmény 
nélkül. A’ tanács ma következő határzatot hoza : „Neveztessék ki biztos
ság, melly, a mennyire alkotmányszerüleg eszközölhető, a’ két testület 
viszonyiról, inellyek mindenike magát tartja Pennsylvania status valódi 
követházának , tudósítást adjon , hogy a’ tanács megítélhesse : mellyik 
a valódi követház, ’s mellyikkel léphet hivatalos közlekedésbe.“ E’ ha
tárzatot 28 szóval fogadók el 3 ellen ’s az illető biztosságot azonnal ki 
is nevezték. —

S p a  n y o l o r » z n & f .
( Narvaez elhagyja Spanyolországot. ) Január 2kán azon váratlan 

hir lepé meg a fővárosiakat, miszerint Narvaez tábornok Sanlucar vá
rost, melly tartózkodási helyül vala neki rendelve, elhagyó ’s egyszer
smind végkép kiköltözék Spanyolországból, idegen honban keresendő 
menedéket, litoknokához írott hátrahagyott levelében igy nyilatkozik: 
„Az orgyilkosság felém irányzott tőrei ’s ellenségim fondorlat! szomorú 
kimenetét jósolják ügyemnek ’s midőn életem föláldozása nem szolgál 
hazámnak hasznúi, akkor köteles vagyok azt megőrzeni. Jelenleg Spa
nyolországban nincsen kormány; a’ nyilványos hatalom, intézvények , 
szóval minden egy igazságtalan dics-és boszuvágyó férfi hatalmában van, 
kit oüyanok támogatnak tetteiben, a’kik előtt semmi nyomossággal nem 
bírnak a társas viszonyok kötelezés!. Szabad hazában , hol a’ törvénye
ket erő kiséri, hol igazság létezik, ’s a’ szabadság nem üres hazugság, 
ott emelendőm föl szavamat védelmére, ’s becsületem diadalt ünnepiéiül, 
ha Spanyolországban valaha méltányra talált az igazság.“ E’ lépés bi
zonyosan ártani fog ügyének. —

(Mun gorri serge föloszlatva.) Franczia lapok bayonnei hírek után 
azon váratlan eseményt közük, miszerint a’ madridi kormánytól parancs 
erkezék Munagorrilioz serge azonnali feloszlatására. A’ Gazette szerint 
Munagorri liaicznsinak egy része, e’ parancs következtében, a’ carlosiak- 
hoz pártolt, míg a’ másik Munagorri személyes vezérlete alatt Franczia- 
országba vonult. K’ hir valamennyire nyugtalanságot szüle Madrid la

kosi elméjében, annyival is inkább, mivel Narvaez épen ez időben tör
tént eltávoztán is sokan megütközének. Espartero már most alkalmasint 
uj emlékiratot,nyújtaná be az udvarhoz , annak megmutatására, hogy 
előbbi állítási csakugyan valósultak , mivel Narvaez önként megváltó 
bűnösségét rögtön történt eltávozta által. Méltó botrányt lelnek sokán 
Narvaez e’ léptében azért is, mivel távoztakor Clonard tábornok ellen 
legnagyobb méltatlanságot követett e l , holott ez mindig méltánnyal vi- 
selteték iránta. Narvaez fővárosi párthívei rendkívül meghökkentek meg
gondolatlan tette miatt. Valóban különös sorsra jutának is azon táborno
kok, kik Mancha tartományban a’rettegtető rendszert megkezdők. Flinter 
sajátkezüleg végző életét, Narvaez pedig idegen földön bolyg szerte, még
pedig csonkított hirrel! —

( Munagorri juntája föloszlatva. Palillos visszatorlási. Elegy.) Mu
nagorri juntáját a’ kormányzó királyné egy egészen váratlanul megjelent 
parancsa föloszlatá, Arnao elnököt pedig Madridba idézi. — Palillos, ki a’ 
trónkövetelő nevében manchai parancsnoknak nevezi magát, dec. 20kán 
Carrilloban rendelést bocsáta közre,mellyben negyedíziglen halálra kár
hoztatja azok férfi- ’s nővéreit, kik az alkotmányos ügynek szolgálnak 
’s balsors által hatalmába jutandnak. Továbbá, minden termék meg fog 
semmittetni az alkotmányosak földein , maguk a’ földmivelők pedig egy
más után halomra fognak lődöztetni. Ez embertelen határozat következ
tében a’ ciudad reali főparancsnok több carlospárti családot börtönre há- 
nyata, hogy szükség esetén, hat. i. Palillos csakugyan teljesitné fenye- 
getőzésit, véres visszatorlást gyakorolhasson rajtok. — Calvente car- 
losparti főnöknél, ki Ciudad Rodrigo közelében az alkotmányosak hatal
mába juta, igen fontos irományokat találtak, mikből kiviláglik, hogy a’ 
trónkövetelő fegyveres csapatokat szándékozik Portugáliába küldeni hi
hetőleg rablás és pénzcsikarás végett. Az angol követ a’ múlt év utolsó 
napján igen fényes tánczvigalmat adott Madridban. —

A it g- 1 i a.
(Folytatása egy népbarát iratának— 1. Jelenkor 4ik sz. — Viktória 

királynéhoz.) „Igen jól tudom, milly leczkét tanultaiénak Önnel gyer
meksége óta, azt, t. i.,hogy e’ hon fejdeline nem felelős. Egy értelem
ben ez való ,. ’s ebben csupán az alkotmány fölforgatása vagy dynastia 
megváltoztatása tehetné Önt felelőssé. Ez értelemben az On hires elődei 
Iső Károly ’s Ilik Jakab egészen felelősségen kivül valónak. Zendületre 
volt szükség, hogy az egyiket vértanúvá a’ másikat számüzötté lehessen 
tenni. De más értelemben Ön egészen olly felelős, mint legutolsó alatt
valója. Erkölcsileg felelős Ön , ’s a’ dolgok mostani tekintete sze
rint valóban egyik ministerét sem tudom Önné l  felelősbnek tartani. 
A’ különség itt csak az, hogy ministerei könnyen elveszthetik hivatal- 
jókat. De rósz ministerre, vagyis olly férfira nézve, kinek minden 
tudománya ’s tehetsége csupán abban áll, hogy jó társalkodó és sze
ret ministeresdit játszani , mivel az azzal kapcsolatban levő mulatsá
got kellemesnek találja, mostani nézetink szerint legnagyobb azon bünte
tés, mellynek fejdelinek és szolgáik egyenlőn alá vannak vetve, ’s ez: a’ 
közvélemény Ítélete. Ila Ön népének igazságos kivánatit nem hallgatják 
meg, ha törvényes jogaitól folyvást megfosztva hagyják azt, ha azon 
férfiak, kik minden elvriil lemondának, kik minden ellenség előtt any- 
nyira csúsztak , mennyire az igaztalansága mellett is erőt tuda mutat
ni, ’s kik minden barátjoktól visszavonulónak, ki a’ jogot kegyük elibe 
merő tenni; ha e’ férfiak még tovább is uralkodni fognak Önnek nevé
ben ez ország fölött, ’s Önnek nevében ezentúl is gátolandják a’ hala
dást,úgy asszonyom,legyen Ön meggyőződve,hogy eljövenda’számolásnap 
ja. Higye Ön nekem, bármit mondjanak is azon finom urak, a’ nép 
nagy tömege mindig fejdelmére tekint, ’s ő reá, mint ki ministerei vá- 
losztásaért felelős. De itt a’ ministerség sorsánál sokkal fontosb ügy fo
rog fen, különben nem is irandám e’ sorokat. Anglia legjobb érdekei ve- 
szélyeztetvék a’ ministerek e’ ferde bánásmódja ’s Önnek irántuk mu
tatott folytonos bizalma által. Reményem valóban igen csekély, hogy 
visszatérendnek az igaz útra, e’ nélkül pedig többé nem nyerhetik meg 
a’ nemzet bizalmát és szeretetét. Imádságom oda czéloz csak, hogy a 
nép szilárd akaratja nyerje meg a’ kitűzött óhajtást, de megrendítene 
nélkül a’ nyilványos békének.“ Itt ismétli a’ szerző, miszerint az 1832- 
diki parliament-javítás után egészen más politikai rendszer lett szük
ségessé ; mellynek azonban sem G r ey  sem R u s s e l l  nem tudott 
megfelelni, — ezután pedig igy folytatja szavait: „Hogy a javítás ellen
ségei tökéletes győzelmet vittak ki most, azt senki nem fogja tagad
hatni. Ez ellenzők örömmel látják elhervadni az annyira retegett válto
zás világit, ’s ellenségeiket egyesülve látják magukkal a’ visszaélések 
támogatásira. Ők jól tudják, miszerint a’ nép mindaddig nem képes meg
nyerni illő politikai fontosságát, mig a’ javító ministerség vagyis inkább 
annak nyomom maradványi tartják kezünkben a kormányt; biztosan vé
lik továbbá tudni azt is, hogy más szabadelmü párt száz év alatt sem 
leend elég erős őket javításokkal háborgathatni. Mennyi ok maradt főn 
még azok közül, mellyek a’ régi parliament rendszerfölbomlását eszköz 
lék! Mi éreztető minden emberrel, hogy a’kipusztult választókerületek 
többé nem használhatók V Nem azon meggyőződés, miszerint legnagyobb 
őrültség az, hogy 500 — 600 ember száz képviselőt válasszon, mig ugyan 
annyi száz ezer ember egyet sem küldhet parliamentbe'! ’S ugyan nem 
hasonló őrültség a’ mostani rendszer is, mellynek következtében 15ezer em
ber küld száz képviselőt parliamentbe,négy vagy ötmillió emberpedig egyet
len szózattal sem bir.A’régi rendszert nevetségessé tevék ’s kiküszöbölök, az 
ú jat pedig alig nevezhetni józanabbnak. Canning vagy Huskisson megélvén 
illy kereszt tüzelést pártjokellen,mcllyetmosta’ valódi javítók egy ’s azok e -  
lenségei más részről kiállani kénytelenek , könnyen meg tudták volna mutál
ni,hogy az igy megállapodott javítás egészen haszontalan. Kézzel fogható az



(

elly i endszei alaptalansaga,melly bizonyos rendszer s elvek .szerint bizonyos 
határig nyomul előre , azután , pedig lemondván elveiről épen ellenke
zőkhöz szegődik, ’s oily következményt szül, melly egészen valami nem 
létezhető szörnyhez hasonlít. A’ régi rendszer megbuktat azonban nem 
csupán nevetséges helytelenségi okozák, hanem ̂ leginkább azon ferdeség, 
melly szerint mind azon elv ellen vétkezett, mellyek a’nép ’s kormány 
közti viszonyokat szabályozzák.“ Ezután a’ városokban divatozó válasz
tásjogra tér át az iró , melly szerint 10 fontnyi adózás kívántatik meg 
annak gyakorolhatására, ’s igy folytatja gáncsait: „Ha vagyon teszi a’ 
választó tisztességét ’s függetlenségét, úgy a’ tizfontnyi föltétel valóban 
nem igen fényes próba arra, ’s ezenkül számos olly embert tőn a’ tör- 
vényhozóság részesévé , kik épen nem függetlenek, mig más oldalról 
százezrek vannak kirekesztve a’ törvényhozásból, kik sokkal függetle
nebb állásúak amazoknál. Kimondhatja, hogy a’ szatócsok ’s kalmárok 
nem engedik magukat vezettetni ’s megvesztegettetni ? Ki meri állítani, 
hogy e’ sima nyelvű hajlongó fiezkók nem félnek vevőik homlokredői- 
tül, midőn boltasztaluk előtt állnak rőlfel ollóval ? De tegyük föl, hogy 
titkos szavazás biztosítja őket, azért szivük mélyében még sem függet
lenek. Sőt még arról is meg vagyok győződve, miszerint a’ néposztály
ban sincsen annyi képmutató , ki olly gyáván csúszik a’ magosb előtt, 
’s olly zsarnokul nézi le az alantabb helyzetűt. Mennyire alkalmam volt 
tapasztalni, e’ férfiak nem mernek leülni lord előtt: ha pedig lady kocsi
ja  áll meg boltjok előtt, akkor épen egészen elvesztik lélekéberségöket. 
Mig a’ becsületes napszámos mindennapi kenyérért dolgozik, buzgón 
törekszik értelmességét kifejteni , legnagyobb nélkülzéseket tűr, hogy 
gyermekei elméjét fölvilágithassa, a’ szatócsfaj mély sötétségben hagy
ja  fiait ’s leányit, hogy valamikép más osztályba ne kívánjanak lépni. 
’S mégis a’ mostani választási rendszer szerint ezer szatócs bir válasz
tási joggal, mig a’ napszámosak közül egy sem dicsekhetik azzal. Vá
rosinkban pedig majd minden kivétel nélkül valamennyi napszámos bir 
az erre megkivántató tulajdonságokkal , mert értelmességük már is szép , 
’s naponkint tágabb kifej lésre jut. Politikai fölvilágultságban egy osztály 
sem haladja meg a’ napszámosokat. Sokan közülük rendkívüli ügyesség
gel birnak, mások jó Ízléssel, többen pedig olly munkákat visznek vég
hez, mellyek nagy’s fontos tudományos ismereteket kivannak meg. Minő 
vétkes botorság, a’ legtudatlanabb teremtményt, melly valaha két lábon 
biczege , szavaztatni, csupán azért, mivel bért fizet egy nyomom fészer
től , mellyben egyetlen fillérlapot sem láthatni, mig az olly napi dolgo
zó is ki van zárva a’választási joggyakorlásból, kinek műterme telve ma- 
thematikai eszközökkel, ki üres óráit Newton ’s Laplace ovasgatásá- 
val tölti el! De függetlenség még a’ tudományosságnál is többet ér. 
Nincs ez egész világban függetlenebb ember a’ kézművesnél ’s ez
zel rokon dolgozónál; csak a’ szorgalmas és józan ember szabad; 
nem lévén rabja aljas kevélységnek, annyival bir, menynyire szük
sége van, de nem annyival, mennyi arra kívántatik, hogy a’ ter
mészet adományival viszszaélhessen. A’ jó kézműves olly független 
mesterétül, mint ez tőle ’s e’ józan osztály nem kíván titkos szavazást, 
hanem csupán szavazásjogot. Adják meg nekik kérésüket, ’s ők férfia
sán fogják azt napvilágnál gyakorlani. Az ország dísze, büszkesége ’s 
dicsősége nem választhatnak képviselőket ’s politikai semmiségre itéltet- 
vék. E’ férfiak, kiknek bámulatos ügyességét még a’ legtávolabb vi
lágrészekben is tisztelik, kiknek szorgalma legyőzvén a’ helyzeti nehéz
ségeket a’ világ minden nemzetével hareztérre száll, e’ férfiak, kik ke
reskedésünket táplálják ’s jövedelminket szaporítják, ne vegyenek részt 
a’ nyilványos ügyek kormányzatában! Ők e’ kirekesztés megszüntetését 
kívánják most, és szavazásjogot követelnek. Ők ezt előbb utóbb mul- 
hatlanul megnyerendik; de legnagyobb fontosságú dolog, hogy azt mi- 
nélelőbb élvezhessék. Az ország jólléte kívánja ezt ’s én megmondom 
Önnek miért? Mit gondol Ön, mikép fogja használni a’ közidőt a’ ki
rekesztett osztály? Talán készületekkel az óhajtott tárgy megnyerésére? 
Tanácskozásokkal együttmunkálkodásról ? Kopogtatással az alkotmány aj
taján? Igen, ők ezt csakugyan tenni fogják, mint olly emberek szokták, 
kik saját házokat bezárva lelik; de majd azon kérdésre is fakadnak , 
hogy vájjon mit csinálnak házokban az idegenek, ’s kiüzendik őket tu
lajdonukból.“

„Asszonyom! Az Ön ministerségének sorsa meg van pecsételve. 
De e’ megbuktatását eszközlendő harcz nem csupán a’ downingstreeti ha
talmat renditendi meg. Ha Ön atyja leánya ’s nagybátyjának unokahuga, 
úgy nem igen engedékeny ’s hajlékony anyagból van alkotva. Ezenkül 
fiatal Ö n’s tapasztalatlan. Azon büszke’s könnyelmű férfi, Canningisko- 
lájabeli czimboráival olly tökéletesen uralkodik Ön fölött, mikép az ország 
’s parliament kormányzatát országra ’s parliamentre bizza, kétségkül 
igy szólam! Önliez: ;,Mind ez csak semmi , csupán álom, agyrém, ’s 
mögötte nem rejtezik semmi.“ 0  szokatlan megvetést táplál minden 
vélemény’s tan ellen , ’s ezt ábrándiban tettlegiségnek tartja, de ő ezenkül 
az egész világ ’s tulajdon személye ellen is megvetéssel viseltetik , ’s 
ez által mélynek, éleselmünek ’s messzelátónak képzeli magát. A’ népet 
’s vezetőit pedig természetesen kaczagja. Ö feledi, hogy azok igen tisz- 
teletes férfiak lehetnek, történetesen megvetésre méltó férfiakat követ
nek vezetők gyanánt, pedig ő ezt saját ministeri pártjából is tanulható.
Ő feledi továbbá, miszerint nagy népmozgalmaknál a’ fő nehézség 
nem épen jó vezetők találásában fekszik, hanem abban, hogy számos kö
vető találkozzék, kik aztán igen könnyen választhatnak jó vezetőket, 
mihelyt tartósan rendezhetik magukat. Mivel hivatalában ’s magányos 
életében ez látszik jelszava lenni: „Mindent a’nyugalmas életért! “ tehát 
fiatal asszonyába is kétségkül e’ csábitó ’s veszélyes tant törekvék oltani,
’s Valóban jó és bölcs intézkedésnek nevezhetnők, lm nyugalmát csak

azon két fontos kérdés háborítaná, kit kelljen tánezra ’s ebédre meg
inni ? vagy ha ministerei forró kivánata szerint csupán végtelen mu
latságokkal, örökös kéjutazgatásokkal töltené népe boldogitására nyert 
napjait. Nem akarok itt idézetet hozni föl Paine Tamásból; de ha e’ 
jelmondat: ,, Mindent a’nyugalmas életért“ a’fejdelemnőre is olly mér
tékbem alkalmazandó, mint a’ ministerségre, úgy a’ népet is részel
tetni kell abban, ’s liigye On, asszonyom, semmi nem képes olly ké
nyelmes életet adni a’ népnek, mintha olcsóbb kormánynyal látjuk azt 
el. Ez olly tan, mellyen Önnek ministerei természetesen kaczagni fog
nak, mert ők csupán hivatalokat veszthetik el. Igen , e’ férfiak, kik Vil
mos király kedvéért , megszűntek ellenségei lenni a’ javításnak, ’s kik, 
miután az által minden megnyerhetőnek bírásában láták magukat, a’ javí
tással egészen fölhagyának, hogy felségednek szolgálhassanak, — e’ 
férfiak, mondom, szükségesen képesek megszűnni a’ respublica ellenségei 
lenni, hogy a’népnek szolgálhassanak, mihelyt t. i. attól a’ most élvezett- 
nél nagyobb hasznot várhatnának. Ők bizonyára nem fognák hathatósab
ban ótalmazni a’ királyságot, mint korábban az elsilányult választó he
lyeket. Drága királyné! Önnek balga ministerei hűtlenség! váddal ter- 
helendik e’ szabadéinál nyilatkozványt; de ne hallgasson Ön reájok. 
Azok, kik e’ mérsékelt ’sjózan szólásmódot használják Ön előtt, nyelv
vel, tollal és karddal híven fognak Ön mellett állani, mig polyva gya
nánt oszland el ama’ hízelgő nyáj , az első tetszésrivalgásnál, mellyel a* 
sokaság azon zászlóaljat üdvözleni fogja, melly határzottan vonakodand 
tüzelni reá. Igenis , a’ szabadelműk Ön mellett fognak állani a’ nyugal
mas élet megszűnésekor, ’s midőn e’ nyugalom hősei miatt veszélyeztetve 
leend Önnek koronája. Ha a’ még most nyíltan álló időt nyomom pótlék- 
rendszabályra fordítják a’ roskadozó rendszertámogatásául, ’s nem nyúl
nak erős támasz után a’ nép közül; ha továbbra is erőben marad azon 
balga állítás, miszerint a’ javitó törvényt e’ tekintetben végső rendsza
bálynak kell tekinteni; ha lesznek folyvást olly botor emberek, kik hi
szik , hogy emberektől alkotott törvények örök időkre szolgálhatnak min
den módosítás nélkül, úgy valóban nem jósolhatok nyugalmas szerencsét 
’s tartós biztosságot fölséged napjainak, ’s maradandó fönállásta’ király
ságnak. Ha ellenben a’ századok tapasztalásin alapult politikai böleseség 
tanjai meghallgatásra találnak, ’s ha józan bátorság mutatkozik a’ kor
mányhatalom népszerű alapokra helyzése iránt, melly nélkül, bár ki ke
zében legyen is a’ hatalom, Anglia minden tekintetben remény nélküli 
ámultságban fog sorvadozni, akkor az igy megalapított rendszer min
den viharral szerencsésen daczolandhat. Akkor nemcsak tökéletesen 
biztosított leend fölséged hatalma, hanem egyszersmind dicsőséges, népe 
pedig vég nélkül boldog, ’s megszabadítva az őt most környező számos 
veszélytől. Áldja meg a’ végzés mindenható ’s határtalan bölcseségü in
tézője felségedet, hogy szilárdul küzdje ki e’ szent czélt; ez forró imád
sága mindén valódi népbarátnak.“

(A’ Spectator Melbourne ellen. Manchesteri radical gyűlés.) ,,A’ ke- 
gyencz“ czim alatt ezt Írja a’ Spectator : „Vasárnap a’királynénál ebédelt 
Melbourne, hétfőn sétalovaglást tőn ő fölségével, kedden hasonlót cse- 
lekvék, csütörtökön, midőn ő föls. a’ színház előtt lovaglott el, olvasó a’ 
játékszíni ezédulán, hogy az e’ napon adandó darab eljátszatását ő pa
rancsoló, ’s ő föls. kegyesen mosolyga Melbourne lordra. A’ brightoni 
palotában Melbourne lordon kívül Cowper grnő, Cowper Vilmos , Cow
per Fanny ’s Ashley lord és lady valának látogatáson. Mind e’ szemé
lyek Melbourne egének csillagi. Az özvegy Cowper grnő Melbourne hú
ga , Cowper Vilmos Melbourne unokaöcscse ’s házi titoknoka, Cowper 
Fanny Melbourne unokahuga, valamint Ashley lady is az. Nem sokára 
visszatérend az udvar Londonba, mivel Melbourne 1. terhesnek találja 
a’ szünet nélküli kocsizgatást olly nagy távolságra.“ — Miután Stephens! 
szabadon bocsátó a’ manchesteri bíróság, azonnal gyűlést tartónak a’ ra- 
dicalok O’ Connor és Oastler elnöklete alatt; mellyen azonban Stephens 
a’ törvényhatóságnak adott szava következtében , nem jelent meg. 0 ’ 
Connor többi közt igynyilatkozék e’ gyűlésen; ,,A’whig sajtó ’s kormány 
legfőbb czélja: a’ népet távol tartani a’ törvényhozásban részesüléstől. 
Melbourne 1. udvarol, Normanby 1. eszik ’s dőzsöl, Brougham 1. halálos 
rettegésben van, O’ Connell zavarodod, ’s a’ nép dolgozó vagyis foghá
zakban szenved. De én soha nem hagyandok föl az izgatással, ’s habár 
holnap szüntetik is meg a’ szegényi törvényt, én azért olly hangosan fo
gok az általányos szavazásjogért kiáltozni, valamint eddig. Durham lord
nak nem sikerűiéiül bennünket elválasztani, hogy aztán uralkodhassék 
rajtunk. Mi együtt maradunk ’s győzni fogunk.“ Végre kiváná a’ szónok 
hogy a’ tisztes gentlemanek ne menjenek azon csapszékekbe sörözni, hol 
Stephens ellen szóló lapokat tart a’ korcsmáros. —

( Parliament-föloszlatásihír. Elegy) A’ M. Post szerint több parliamep- 
ti követ, azok közül, kik a’ ministerek mellett szoktak szavazni, ’s igy 
jól lehetnek a’ kormány ügyekről értesülve, olly módon intézkedék, mi- 
biil a’ parliament rövid idő múlva történendő föloszlatását ’s egészen uj 
választásokat gyaníthatni. E’ hír azonban sokkal fontosb, hogy sem az 
emlitett tory lapnak hitelt lehetne adni, további tudósítások érkezfe előtt. 
A’ jan. ókén betölt évnegyedben 547,33d font sterlinggel emelkedők az 
országos jövedelem. — Jan. Tikén visszatért a’ királyné Brightonbul 
Londonba, mint mondják a’viharos időj árat miatt. Megérkezte után azon
nal ebédre hivató Melbourne lordot, ezt jegyzik meg a’ boszus tory lapok: 
Wellington lig beteges Strathfieldsayeben, hol parliamentnyitásig szán 
dékozik mulatni, noha kedvencz időtöltését, a’ vadászatot, nemigen gya
korolhatja. — Capua hgnő egészsége már annyira javult, hogy többé 
orvosi segélyre nincsen szüksége. — Normanby marq. ’s neje jan. 4kén 
Liverpoolból Dublinba utazott, mi elég világosan czáfolja azon állítást, 
melly más alkalmaztatását rebesgető a’ ns lordnak. — Jan. 6— 7ikeközt



-  ( 3S ) -
iszonyú szélvész dühonge Anglia 's Irland keleti ’s nyugoti partvidékin, 
’s pusztításai szárazon is egész Birminghamig hátának. Pennsylvania éj
szakamerikai gőzös', me Ily jan. 6 kán indult ki Liverpoolbul, elmerült, 
•s a’ födözetén volt 30 ember közül csak egy maradt életben; az igen nagy- 
höcsü rakomány elveszett. Ugyanazon nap még más hatvan hajó hagyá el 
a liverpooli kikötőt, ’s igen Rettegnek tulajrföndsik, hőgy azok sem ke
rülhetek ki az elemek dühét. Brighton bombayi hajó horgönyin semmi- 
síilt meg. A’ Mersey tág torkolata iszonyú ’s egyszersmind érdekes lát
ványt képeze az elemely dühöngése között. Liverpoolban ’s vidékén 
számos kéményt ’s tűzfalat dönte le a’ szél ’s több házat is romhalommá 
változtatott, sőt Sz. János temploma tornya is lezuhant ’s mintegy húsz 
embert sújtott agyon. Legnagyobb károkat Dublinban követett el a’ vihar, 
hol még azonkiil tűz is támadott, melly sok nyilványos épületet liáné 
vaszta el. —

F r a u c z i a o r s z á g ; »
( Törvényjavaslat az írói tulajdonrul. ítéletek a’ kamrai válaszföl» 

iratról.) A’ jan. 5ki pairkamrai ülésben a’ pénzügyminister egy a’ haytii 
Szerződést tárgyazó törvényjavaslata fölolvasta után a' nyilványos okta
tás ministere törvényjavaslatot terjesztett vitatás alá az írói tulajdonná. 
Az ezt kalauzoló jelentést igazságos és nagylelkű nézetek tüntetik ki. — 
A' párisi lapok ítelete a’ követkamrai válaszföliratra következőleg nyi
latkozik : Föltétlenül csupán a’mérsékelt ellenzés magasztalja azt, melly» 
nek lapjai a’ Messager, Siécle és Constitutionnel. Minden egyéb nagyobb 
határzottságu lap ellenben gáncsolja, mivel az a’ mesterséges tojástáncz- 
hoz hasonlít, mellyben a’ láb fenyegetőzve lebeg minden tojás fölött, 
’s mégis mellette lép földre, ’s nem okoz semmi veszélyt. Ez ítéletben a’ 
ininisteri lapok is megegyeznek a’ Nationallal. Altaljában a’ varsói ‘s an- 
conai kérdésre nézve igen keménynek nyilatkoztatják a’ válasz föl iratot, 
inig a’ belgiumi és spanyolországi kérdést nem vélik eléggé kimerített» 
nek. A’ vitázat minden esetre élénk leend»

(Guizot a' íolirati (terv mellett szóland. llochelleben 3 napi zavara’ 
gabnakivitel miatt. ) A" követkamrában -31 tag iratá be nevét a’ válasz» 
íolirati indítvány mellett szólásra, ellene pedig csak 12. Az előbbiek kö
zül legkitűnőbbek: Guizot, Duvergier de Hauranne , Havin, Janvier, 
Mauguin, Passy, Glais-Bizoin, Larabit, Rénutsat, Portalis, Michel 
(de Bourges), Ganneron, de Tracy, Isambert, Malevilie, Chaix-d’Est» 
Auge, Boirot, Clauzel tábornagy ’s Mornay. Ezek közt tehát láthatni 
férfiakat a’ doctrinairek, legitimisták és szélsőbaloldaliak közül, ’s csu
pán az uralkodó család ellenzési tagjai hiányzanak. Az indítvány ellen 
azonban jobbadán egészen isméretlen nevek fordulnak elő , vagy legin
kább nemigen nagyjelentésüék, minők például: Liadére, lloul, de Le» 
grange, Baudin, Jars, Meilheurat, Pages (de 1' Ariége), Las Cases, 
Baude, Quenáult, Meynard ’s Enouf. —j Kochelleben három napig ko* 
moly zavar rendité meg a’ közcsendet, néinelly gabnarakodások miatt, 
tűiket néhány városi kereskedő eszközle» Dec. 31 kén meglehetős szánni 
zsákvivők s különböző dolgozok kezdének csopoi’tozni több gabnával
terhelt kocsi körül. A’ városi hatóság eloszlatni törekvők a’ zaj origókat 
minden erőszak nélkül, ’s magasb dijt eszközle ki a’ zsákvivők számára, 
valamennyire csakugyan le is csilapitá az elegületlenséget. Jan. lsejért 
néhány gabnával s liszttel, külföldi hajók számára, érkezett szekér, 
komolyabbszerü jelenetekre szolgált alkalmai. Az összecsoportult nép 
löltartóztatá a kocsikat s minden gabnakivitel gátlásával fenyegetőzők» 
A’ polgári ’s katonai hatóságok azonnal közbenjárulának ugyan , de ez 
üttal néhány ember megsebesült. A’ hatósági tanács elhalasztatni hat«árzá 
a rakodást, miben maguk a’ kereskedők is megegyezőnek, noha csakugyan 
az által jogaik s érdekeik tetemesül szenvedőnek. Erre minden elme meg* 
nyugodni látszék. Jan. 2kán azonban több ponton njült meg ismét a’za
vargás. Egy gabnatozsér házát íöl akarák gyújtani, három más kereskc 
do házát pedig feltörök s kirablák, mivel azokat is gnbnatozséreknek 
tárták. Ezenkiil még több lakos, noha egyik sem volt gabnakereskedő, 
hasonló erőszak áldozatja lett. A maire segédének házát is kirablák. On
nan a maire , Rasteau, elibe vonult a' sokaság, ki mint követ távul va 
la, ’s ekkor végre fölléptek a’ nemzetőrök és sorkatonák. Ezek megpil 
lant ás ár a kissé visszavonulónak a’ csöndlláboritók ’s a’ maire segéde bé 
kitó szavakat intéze hozzájok ’s alkudozni kezde velük, de siiker nélkül. 
Ezt a törvényes háromszori fölszólitás követé eloszlásra, azután pedig 
használni kezdő fegyvereit a katonaság és nemzetőrség. Néhány lövés 
elszélyészté ugyan a' zavargókat, de egy asszony ’s két vagy három 
férfi holtan maradt a' piaczon. Ez alkalomkor mintegy 1200 földmi velő 
segítő a'városi dolgozókat Daupiersbül, kik jan. 2kán délelőtti 11 óra 
kor megjelenvén a’ városház előtt, a’ gabnakivitel megszüntetését ’s 
kenyérár leszállítását sürgetők. A’ maire segéde süker nélkül iparkodék 
őket lecsilapitani. Onnan a4 inegyeispáni ház elibe sereglett a’ föliiigerült 
pórság ’s ott újra ismétlő követelésit, miket számtalan városi népség tá
mogatott kiáltozás és fenyegetőzessel. Midőn végre a’ várost elhagyák 
a földművelők , buszúból széllyelrombolák azon kaput, mellyen bejövé 
nek. A’ katonaságból több elesett e’ tusában , mint a’ polgárok ’s föld» 
művelők közül. Egyébiránt azóta mái* jan. óikéig terjedő hírek érkezé
nek Rochellebüí Parisba, mellyek szerint január 2ika óta egy pilla
natig sem volt a’ közcsend megzavarva.

(Setif elfoglaltatása. Az Afrikába érkézéit spanyolok sorsa. Elegy.) 
Algíri dec. 22ilíitelegrafi sürgöny szerint, a’ tíonstantinei hadosztály dec. 
lóikén lövés nélkül Setif birtokába jutott. A4 benszülöltek mindenütt 

jól fogadók a’ francziákat, ’s igy minden ellenségeskedés fölösleggé 
lön. Galbois tábornok azonnal visszatért Milallba, mihelyt a’ mejanai 
kalila tekintetet és hatalmát helyreállitá. Gmdiennec tábornok tildatá

Quintana carlosi őrnagygyaí, miszerint kötelessége valamennyi kisérő 
jét lefegyverzeni. A’ szökevények tehát partra szállottak , fegyvereiket 
négy álgyuval együtt átadák a’ francziahatóságnak ’s őrizet alá jutának. A.’ 
másik hajó, mellyet az uldeeemai spanyol zendülők hatalmokba kerítő» 
nek , szinte az afrikai partokon vete horgonyt és 38 embert szállttá szá» 
razföldre. E’ szerencsétlenek szörnyű nélkülzésekkel küzdőnek útközben 
’s igen nyomom állapotban érkezének Oranba. A’ franczia kormányzó» 
ság minden szükségessel elláttatá ugyan őket, de fegyvereiket szinte el- 
szedeté tőlük. A’franczia kormány még nem határozott e’ szegény spahyo 
lók sorsa iránt. —- Rónában szűnni kezd ft’ láz , melly annyi hézagot suj» 
tott a’ franczia sereg soraiban , Storában mindazáltal folyvást növekszik 
a’ betegek száma, kik többnyire erőködéseik áldozati. Az újonnan ki» 
nevezett püspököt naponkint várják Rónában.

O l a s z o r s z á g é
A4 moszka trónörökös Rómában mulat ’s dec 31kén az előkelő ne 

mesekkel a’ vadakban olly gazdag romai Campagnán vadászatot tarta. —
A’ Rómában tartózkodó idegenek közt említést érdemel Soimbre Dávid 
hg, a’ sirdhanahi Begum indiai hguő unokája; ázsiai képvonalmai igen nagy 
ellentétben állnak angol ezredesi-egyenruhájával» - -  Maria wiirtembergi 
hgnő holtteste felbonczoltatásakor ki világlékj miszerint a’ gyomor emésztő» 
szereinek munkátlansága okozá a4 fenséges beteg halálát. —

IC e 1 g i u in.
(A’ kamrák 4 milliót előlegeznek a' belga banknak») Brüssel, dec. 

27dikén: A’ követkamra dec. 2(iki ülésében Meröde gr. lelszólitá a’ 
ministerséget, hogy terjesztene elő olly toz-vényjavaslatot, mi által a’kor
mány hatalmaztassék föl a* déli határbeli belga váraknak szükség esetén 
franczia sergekkeli megrakatásóra. Dumortier azon megjegyzésére, mi
szerint uj törvényjavaslatra e* tárgyban tiillcs szükség, mert már 1831 
óta létez törvény, melly a4 kormányt fölhatalmazza a’háború egész ideje 
alatt idegen sergeknek belga birtokba vonathatására, az indítvány elmei» 
lőztetett» — A’ belga bankot illető törvényjavaslat vizsgálata végett ki
küldött biztosság azon tudósítására, miszerint a’ bank tettleges állásaa’ 
kormány által teendő kölcsönre elég biztosítást nyújthat, az illető törvény- 
javaslatot, mellyben a’ belga banknak 4 millió kölcsön előlegeztetik a’ 
kormány résziről, egyhangúlag elfogadák. Már az lső kamra is elfogadá 
e’ törvényt *s mind e’mellett a’ bank részvényei nem igen emelkednek, 
minek oka egyébiránt inkább a* jelen körülmények, mintsem a"bankban 
helyzeti balvélemény. A bankigazgató lemonda hivatalárul. — Fölebb 
említett indítványa Merode grófnak a4 király előtt roszalást nyert. A4 
hadi költségvetést, melly összesen 49,829,000, a'követkamra egyhan
gúlag elfogadá; csak Ó0 ezer főnyi seregre van számolva, egyébiránt 
ha körülmények megkívánják, még ÓO—60 eZer főt állíthat ki a’ had- 
ministerség s az egész megajánlott hadi költséget foganatosíthatja. — 

(Harczra készülés.) A’ belga kormány erős rendszabályokat foga
natosít az ország védelmezésire, a’ hadministel* Ugyanis a4 tartományok 
kormányozólval ’s katonai parancsnokival tudata,miszerint minden sereg 
főnöke parancsot kapa, mellynek következtében azort ifjakat, kik ön
kéntes szolgálatot akarnak fölvállalni, bárha csak egy évre is , vagy 
egyedül a’ háborít végéig, fogadják föl,ha tudnillik egyébkintaz ujoncZo- 
Zási rendszabályokban foglalt tulajdonságokkal birnak. —

(Uj évi üdvözlet a’ követkamrai elnök résziről ’s a’fölség válasza.) 
Jan. Íjén a" király 4s királyné egymásután fogadák el a’ ministerség, a’ 
diplomatakar ’s a’ nagy testületek uj évi üdvözletit. A’ tanács elnöke 
beszédében a" luxemburgi ’s limburgi kérdésről habozólag nyilatkozék. 
Raikem.a' követház elnöke,következő beszédet intéze a’királyhöz: ,,Föíség ! 
Az év megújulta uj alkalmul szolgál a’ követháznak fölséged iránti tisz
telete ’s kívánat! kifejezésire, e4 kiváltatok föls. előtt isméretesek; de 
) ni Ily édes megelégülést érezhet a’ nagy belga család főnöke, ftzon, csa
ládi ünnepek közé sorozandó napon , midőn e' család mindéit tagját egye
sülve látja 4s azon forró kívánattól lelkesülve, miszerint ez egyesülés 
állandó maradjon’s egy családtag se szakadjon el tőlük, kihez annyi ’s 
olly erős kötelékek csatolják. Családatya képében szeretjük mi äz ural
kodót előállítói, ki a’nép szeretetére annyira érdemes, sorsa iránti nemes 
feláldozása által. De mi is szerencsét kiváltunk magunknak, hogy el
mondhassuk, miszerint fölségedet az országos érdekek gondoskodásban 
a’ nagy statustestületek mindenkor gyámoliták együttmunkálatikkal. A’ 
követkámra, bár nem volt rendes idő előtt Összegyűlve, siete a’ nyilvá
nyos szolgálatot törvények szavazásival illőleg biztosítói. E’készség nyil
ványos tanúsága őszinte akaratunknak, miszerint állandó törekvésünk
kel mindent gyámolitunk , mi a’ haza jóllétére üdvös befolyású. De , mi
dőn felségednek e’ napon éfZernényink nyilványitásakor szerencsét kí
vánunk , magunknak is hasonlót kiváltunk kedvelt és tisztelt kormány 
alatt élhetéshez.Kivánjuk jótéteményinek sokáig élvezhetesét, hogy több év 
után is, miket a’ jövendő fölhoznod, legyünk szerencsések minden belga 
nevében fölséged szentélye iránti ragaszkodásunkat kifejezhetni.“ A’ ki
rály erre következőleg válaszolt: „Köszönöm a4 kamrának jóakar a tu sze- 
rencsekivánatit; a’ belga statust valóban egy nagy Családdal hasonlít
hatni össze ; egy nemzetnél sem találhatni az osztályok között nagyobb 
öszhangzást. Mint statusfőnök nyolez év óta mindent megtevék e’ nagy 
Család érdekében, mi lehetséges volt; minden viszonyban elvesztém sze
meim elöl személyes és családom érdekeit, hogy egyedül az or
szág érdekivei foglalkodjant. Hasonlót mondhatok a' királyné nevében, 
ki e’másod hazáját őszintén kedveli. Nyólcz évi kormányom alatt, nyolez 
évi kormány pedig csak számolásba jöhet,igén súlyos pillanatokat kelle kiáll
nánk, és mégis szüntelen az ország érdeke volt egyetlen gondolatom, 
melly elfoglalt.“ Végzetül Örömét fejezé ki a’ király.

Szerkeszti Ilclineczy. -  Nyomtatja T rattuer-K árolyi, úri utcza t il* .



f  OGLALA r  : Magyarország (nyugalmazás; budapestiriapló: budai hangverseny a' vakok intézete javára, pesti tűz, magyar játékszini előadások ’s válto
zások; Csepetz Teréz végintézete; gyapjukelet külföldön ; kisdedovó intézetek ügyében; ’s a’t.) Amerika (mexieoibelzavarok ; elegy; ’s a’tA 
Spanyolország (a’ tanács fölirata a’ királynéhoz; az alkotmányosak csatát vesztenek; ’s a’ t.) Anglia (Durham újabb nyilatkozata; radicát 
mozgalmak; angol vélemény san Juan de Ulloa bevételérül, Schultz őrnagy halála; ’s ív t.) Francziaország (követkamrai viták; a’ ministerek 
háromszor győznek; a’schweizi czikk vitatása megkezdve; Kochelleben a’ zavarok még sem szűntek meg; ’s a’ t.) Svéd- és Oroszország 
Dunavizállás.

M a g y a i* o r s z g.
O cs. ’s ap. kir. folsége M á r t o n f y  Mózes barcsi sómázsamestert 

nyugalmazni méltóztatott.— Hu dich Antal pécsi sópajtaőr m. e. dec. 
lökén meghalálozott. Kam. tud.

15 u dap e s ti n ap i  ó. Jan. 21ikén a’budai német színházban hang
verseny adatván a’ fővárosi vakok intézete javára, a’költségek lerovása 
után 652 fr. 8 kr. váltóval gyarapult az intézeti pénztár. Nötzl színház- 
bérlő köszönetét érdemel a’ színház ingyen átengedéséért. 23ikán Teré
zia külvárosban esti hat óra tájban tűz támadott, melly azonban, hála 
városi éber hatóságunk munkás törekvésinek! tetemesb kár nélkül'oltaték 
el. E’ gyakoribb gyuladások kővetkezőben minden házban tűzoltó esz
közök készen tartását parancsolá a’ kapitányi hivatal. — Nemzeti színpa
dunkon, f. hó lOikén ,,Gyászvitézek“ Szigligetitől jövének színpadra, 
20ikán „Tékozló“ ; 21ikén másodszor bérszünettel „Eskü“ dalmű ada
ték számos de mégis kevesb néző előtt mint először; 22ikén „Hét leány 
közül a’ legrutabb“ vigj.; 23ikán „Burgundigróf“ Kotzebuetól, 24kén 
először „Jurista és kis leány eredeti vigj. 1 felv. Beöthy Zsigmondiul, 
„Fiatal keresztanya“ és „Leégett ház.“ az eredeti vígjáték szokottnál szá- 
mosb nézőt vonzott ugyan színházunkba ; de a’ várakozás nem Ion ki
elégítve , a’ darab hatás nélküli ’s Megyery sajátságos játéka sem volt 
képes a’ gyönge találmányi! ’s még gyöngébb szerkezetű műnek életet adni. 
Óhajtható , hogy gyönge v. semmi hatású darabokelőadatásival ne idege- 
nittessék el színházunktól a’ közönség, melly úgy is naponkint gyérebben 
látogatja azt, ’s melly ma is megmutatá, hogy az „eredeti“ czim csak
ugyan hatalmas vonzó erővel bir, ’s mégis milly ritkán használja intéze
tünk e’ vonzó erőt! Előttünk fekszik a’ tavalyi játékszíni zsebkönyv, 
mellybül kiviláglik, hogy egész év alatt csak hétuj eredeti színmű ’s két 
eredeti bohózat került színpadunkra, holott 3S tagja volt az intézetnek, 
kik bizonyosan többet tanulhattak volna egy hosszú év alatt. Az irók 
bizonyára nem okai e’ csüggesztő és sajnos körülménynek, mert több 
uj még elő nem adott színművei bírunk, melly közül alkalmasint válnék 
néhány jobb mint azon elkopott régi forditott müvek, mellyek nagyobb 
része már majd minden műveltebb német színpadról száműzetve van , ’s 
nálunk hézag- ’s ujságpótlékul ’s nézők elidegenítése végett használtatik. 
Hugo Victor „Ruy Blas“ czimü 5 f. drámáját Nagy Ign. fordítja színpadunk 
számára. E’ napokban váratlan és súlyos csapás érte nemzeti színházunkat az 
Athenaeum szerint; Ráday Gedeon gr. ugyan is lemondott az igazgatásról, 
mit méltán sajnálhat mind az, ki a’ színház ügyét szivén viseli. 16 hónap 
előtt nyitók meg a’ pesti színházat ’s most már negyedik igazgatója mond 
le. Ugyan mi okozható az érdemes gróf lemondását ? Most Nyáry Pál 
ur viszi az igazgatóságot, még pedig hír szerint teljes hatalommal, ’s 
igy mintegy tőle függne ezentúl az intézet virágzása vagy megbukása, 
mert csak teljes hatalmú igazgató tehet elhatárzó fordítást az egészben. 
A’ derék Megyery hallomás szerint e’napokban elhagyandja színházunkat, 
Szerdahelyi pedig, Telepy, Eder Luiza, László és Szilágyi is elkészülnek. 
Ha ez valósulna, úgy orvosolhatlan csapás érné intézetünket, mert külö
nösen Megyery és Szerdahelyi kipótolhatlanok, ’s a’ többi nevezett helyett 
is alkalmasint nehéz leend hazánkban tehetségeiknek megfelelő tagokat 
találni, de bezzeg az elkészülök is nehezen találják föl egyebütt Pestet.“

M a g y a r  t u d ó s  t á r s a s á g .  — December 3kán Jerney János, törté- 
netirás-osztályi líj tag egy, a’ magyarhoni besenyőkről szóló tudományos elő
adással foglalta el rendestagi székét. Makáry György Heves- Szolnok megyei 
tájszavak gyűjteményét adá be, ’s egy a’ class, literaturához tartozó munká
nak bírálók rendeltettek. A’ könyvtárba küldettek a) Ivanics Zsigm. könyv
áros által: Chronicon Budense, új kiadás, Buda, 1838. b) Bárány Ágoston 
]. tagtól: Közhasznú vállalatok a’ vízépítésben. Irta Petrovics Pál. B écs, 
1S35. c) Benczúr József eperjesi könyvárustól: Pongrác/. Lajos Szépirási pél
dányai, 3 fűz. Eperjes, 1835.

Dec. 10., 17., és 24d. a’ társaság, gyűjteményei’ ügyével foglalkodott. 
Ezek mellett 1 olvastatott Császár Ferenc/, utazása a’ quarneroi szigeteken , 
melly a’ Tudománytárban fog megjelenni, hová Jerney János r. t. ajánlatára 
Sárospatak történetei Podhraczky Józsefi, tagtól is felvétetnek. 2. Egy ter
mészettudományi kéziratról kihallgattatván a’ bírálók véleményei, az igazí
tásul a’ szerzővel közöltetni határozhatott. 3. A ’ m. mesteremberek műszavai 
gyűjteménye munkába vétetett. 4. A’ könyvtár számára az amerikai philos. 
társaság küldé be emlékiratai legújabb füzetét (Transactions, VI. 1.) ’s né- 
melly apróbb nyomtatványait; továbbá a’ következő irók, saját munkáikat, 
t. i. a) Horváth Dániel: A’ bölcseség vigasztalásai Boethius után. Sz. Fejérv., 
1S3S. b) Horváth Mihály: gr. Nádasdy Tamás élete. Buda, 1838) 'Jakab 
István 1. t. Csel, ered. opera 2 felv. P est, 1838. d) Kacskovics Lajos: A ’ 
kisdedovó intézetek évkönyve 1838ra. P est, 1838. e) Irinyi: Ueber die 
Theorie d. Chemie im Alig. Berlin. 1838. f) Szemere Bertalan: Terve egy 
építendő javító fogháznak. Kassa, 1838. g) S/.őllősy Ferenc/.: Napkeleti ké
pek. Kolosv. 183S. h) Kun Pál: Emlékbeszéd Márton István’ sírköve’ fel
állít. Pápa, 1838. Továbbá ugyanez : Knud Leem , en lappesk Nomenclator. 
Tronheim , 1756. Sujánszky Ántal, Liszti János munkájával: Magyar mars, 
Bécs, 1653., és Tahy Gáspár: „Az cseh nadrágban öltöztetett magyar sza
bados“ cziiftű political iratnak, melly Wurzburgban 1688. jelent m eg, egy 
régi másolatával kedveskedtek. 5. A ’ kézirattárt Tahy Gáspár egy 16321« 
eredeti magyar levéllel nevelte. — Emlékezetbe hozatik , hogy a’ Vlíldik 
nagy gyűlés által 1837ben kitűzött ezen n y e l v t u d o m á n y i  jutalom kér
désre : „Mellyek a’ kél hazában tés hajdani magyar tartományokban részint

„fenlevő , részint régi emlékekben találtató , azon magyar hangzatú 
„helyirási (topographiai) és család-nevek, mellyeknek eredeti jelentését bi
zonyossággal , vagy legalább hihetőséggel meghatározhatni? Jutalma 100 dar. 
, ,arany. A’ p h i lo  s o p hi a i r a : „Nyomoztassák ki a’ pantheismus természete, 
,,eredete, szülő okaival’s elágazásaival együtt; ’s adassék elő, miilyen befolyása 
„volt a’ rég i, közép, és újabb kori philosophiai rendszerekre ? Jutalma 100 
„darab arany. Valamint végre a’ d r á m a i r a  is, mellyért ez úttal csak s/.o- 
morujátékok ríhatnak; a’ pályamunkák’ beküldésének határideje folyó évi 
martins’ 24dike, midőn azt írója’ nevét rejtő pecsétes levélre hivatkozó je l
igével alulirt veszi által. A’ beküldött másolat, melly ki nem adatás’ eseté
ben is az academia’ levéltárában marad, a’ nélkül, hogy a’ szerző a’ munka’ 
sajátsági jogát elvesztené, idegen kézzel és tisztán írva, lapozva ’s kötve 
küldessék. Ha a’ jeligés levél’ felbontása után kitetszenék, hogy a’ munka 
saját keze’ írása a’ szerzőnek, ez a’ jutalomtól elesik.— Minden karbeli első 
rangú pályamű jutalma 100 ar., mellyen kívül másod sőt 3ad rendbelinek íd- 
lálandó is kiadathatik, ivenként szabandó tiszteletdij mellett. Pesten, jan. 
20. 1839. D. Schedel Ferencz, titoknok. (Kigyó-utcza, 404. sz. 1. emel.)

A’ pesti m. k. tud. egyetembentanuló ifjúság száma ez évben 1347, 
ebbül a’ hittudományi karé 73, a’ törvénykaré ISO; az ovosikaré 298; 
sebészeté 208,gyógyszerészeié 77, bábaságé 52 , állatorvos 42 ; bölcsész
karé 322 , a’ mértanié 95.

A’ k i s d e d o v  ó - i n t é z e t e  k é t  M a g y a r o r s z á g b a n  t e r j e s z t ő  
e g y e s ü l e t  alapszabályainak Sik pontja szerint jövő február hónap 12ikén 
’s folytatva I7kén reggeli 10 órakor a’ n. casino teremében közgyűlést tar
taná , mellyre minden rendű t. tagjainak szives megjelenése kéretik. Peát ;> 
jan. 24kén 1839. K a c s k o v i c s  Lajos s. k. egyes, titoknok.

Szolnok mváros elöljáróságának közdicséretre méltó azon gondosko
dása , niellynél fogva mihelyt értesitteték minapi lapunkban említett Kers- 
rnájer József ’s Katona Rozália hitveseknek f. év és hó Íjén egyszerre 
született hármas férfi magzatjokról, másnap azonnal ezek ’s édes anyjok 
illő tápláltatasárul gondoskodni szives volt ’s ezen segedelmet folytatja is 
egész készséggel, mit köszönetül a’ hálás szülék ezennel tanúsítnak.

O r o s h á z á n  (Békés megyében) Olsavszky György urodalmi in
spector ’s táblabiró ur indítványára aláírási iv bocsáttatván k i , a’pesti árvíz 
által károsultak fölsegélésére azonnal 127 v. ft. gyűlt egybe, az olv. társulat 
rendes tagjainak ajánlatából.

(Czepetz végintézete.Gyapjukelet külföldön.) Czepetz Teréz kisasz: 
f. hó 3kán elhunyván Kőszegen, végintézetében az ottani betegápoló ház
nak 15 ezer váltó for. tőkét hagyott alapítványul a’ betegek valláskülön- 
ség nélküli ápoltatására; 20 évig szolgált cselédjének szobabutorzaton’s 
500 v. fton kivül 10 ezer v. for. tőke kamatját holtiglan, melly mennyi
ség azután egy részben a’ helybeli kath. szetegyháznak , más részben pe
dig a’ szegényi intézetnek jutand tulajdonul. Ezenkül a’ volt Gyulay Ig- 
nácz féle gyalog ezred nevelő intézetének 4 ezer v. for. hagyott az elhunyt 
jobb alkalmazása végett a’növendékeknek , vagyona többi része kamatja 
pedig egy böcsületes közép osztálybeli leányka neveltetésére fog fordittatni a’ 
sopronyi Orsolya szüzei zárdájában. — Boroszlóban m. é. dec. fogytán 
igen élénk volt a’ gyapjukereskedés. A’ f. évi termesztésre számos nke- 
reskedő köte alkut még pedig 10 — 12 tallérral magasb áron az eddiginél. 
Galicziában is emelkedik a’ gyapjuár, ’s több nyáj tulajdŐnó\§ a’ távalyi- 
nál mngosb áron adá el termesztendő gyapját. —

Szepes megyének tisztikara egy jeles tagját veszté el B á r d o s y  
E l e k  levéltárnokban, ki jan. Íjén Lőcsén ideglázban múlt ki mintegy 50 
éves korában. Fáradhatlan munkássága, mindenki iránti nyájassága és 
szolgalati készsége miatt, számos baráti kesergik halálát. Fia volt ama’ 
B á r d o s y  J á n o s  nak, ki mint történet-vizsgáló ’s régiség-búvár ismére- 
tes hazánk literaturájában.

4L caa é r i k  a.
(Mexicoi belzavarok. Elegy.) Veracruzi nov. lOdiki hírek szerint 

(San Juan de Ulloa föllegvár bevétele nov. 27kén történt.) Mexico res?- 
jhiblí ódban általányos voltazizgás, mert polgárháború szörnyeivel kell 
küzdenei az annyi nehézséggel terhelt kormánynak. Montenegro ezredes 
ugyanis Tampicoban a’ zendülési zászlót tüzé ki ’s a’ várost megerősité. 
— Ujyorki lapok szerint nov. Í jén veracruzi kikötőben iszonyú szélvész 
dühönge, melly az ottani révekben horgonyzó éjszakamerikai hajók kö
zött tetemes károkat okoza , többen hajótörést szenvedtek, mások partra 
hányattak k i ; de vájjon a’ franczia ostromzári hajóseregben okozott é ha
sonló kárt, nein emlittetik. — Harrisburgi dec. 19diki napiparancs követ
keztében az egész csapatszállitvány visszatért Philadelphiába, ’s ez hi
hetőleg tökéletes csend-visszaállitásra mutat, mit ugyan a’philadelphiai 
lapok szóval sem emlitnek. —

R p a n y o l o r s z á g .
(A’ tanács válaszfölirata a’ királynéhoz.) A’tanács következő tar

talmú föliratot intéze a’ királynéhoz: ,,A’ tanács kötelességét nem telje- 
sitni vélné, ha elmulasztaná most, midőn a’ haza szenvedési váratlanul 
szaporodnak, azokat fölséged ebbe terjeszteni, mint kitől orvosoltatásu- 
kat várja. Azon pusztító háború, melly olly régóta szomorít bennünket, 
szükségkép olly elkeserültséget ölte, minő közönségesen tulajdona szokott 
lenni az illy nemű háborúknak. Utóbb az éjszaki tartományokban rende
sebbé változék ’s e’ változást a ’ keleti tartományokban is téttleg gyakor-
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lók: de mintha nem volna elég a’ polgárháborút mindenkor kisérni szokott 
iszonyú ínség, darab idő óta olly kegyetlenné fajult ez, hogy az elkö
vetett gyalázatosság okiul iszonyodva fordul el a’müveit világ. Azon em- 
bertelense'g, mellyel az ellenség harczosinkat csapatonkint fölkonezolá, 
miután győzelmet vitt ki rajtok , fölébreszté a’szenvedélyeket, ’s a’szenve
délyek elnémiták az okosság és igazság szavát. A’ tanács iszonnyal hallá, 
hogy köztünk is valanak junták ’s néhány hatóság , mellyek, visszatorlási 
ürügy alatt, békés embereket ’s fegyvertelen foglyokat, kiknek ígéret 
biztosító éltüket, konczoltatának föl, ’s az által egyszerre az emberiség 
ügyét ’s nemzet lelkületét szennyezők be. Ila már csakugyan nem ta
gadhatni is szükségét azon szigornak, mellyel az ellenség kegyetlen dü- 
höngésinek féket kell vetni, azért még is azt kívánja a’ busongó emberi
sig,hogy a’ nemzet’s trón becsületével megférő eszközök által kényszeri'tsük 
bánásmódja megváltoztatására az ellenséget ’s a’ veszélyes háborúnak le
hetőségi rendes folytatására; mert csak ez kisebbíthet az általa okozott 
roszakon , mig az ég győzelemmel áldand meg bennünket, mellyct Ön 
fenséges leányának ’s a’ szabadságnak ügye kétségkül teljes mértékben 
érdemel, ’s azzal együtt békével, melly után annyira eped az egész nem
zet. ’S ha illy nemes czélt nem lehetne is elérni, mivel az ellenség maka
csul küzdne az emberiség szava ellen ’s folyvást legnagyobb szemtelenség
gel sértené a’ népjog ’s minden müveit nemzet által megismert hadi tör
vények elveit, úgy legalább csak a’ fővezérek hatalmában álljon üdvös 
szigort gyakorlatú, de csupán azon józan tapintattal, mellyet több alka
lomkor tapasztalni volt módunk. Ezek azon kivárnátok, miket a’ tanács 
szükségesnek tart felséged elibe terjeszteni, azon szilárd meggyőződés
se l, hogy azon iszonyú vérengzések, mellyek azt szomoritják, felséged 
érzékeny anyai szivét nem kisebb mértékben rázzák meg. Meg van a’ta
nács arról is győződve , hogy felséged bölcsesége sietve intézend el min
den szükségest a’ kérdéses baj-elhárításra. Ha törvényhozói rendszabály 
kívántatik arra, úgy mindenkor késznek találandja felséged a’ tanácsot, 
mennyiben kötelességei engedik, czélszerü intézkedések gyámolitására. 
Madrid, jan. 2dán 1809.“ E’ fölirat annyival nagyobb böcsületére válik 
a’ tanácsnak, mivel nyíltan roszalja a’ visszatorló junták felállíttatását.

(Narvaez Gilbraltarban. Elegy.) Legújabb hírek szerint Narvaez tá- 
bornokfolyvást Gibraltarban tartózkodik. Némellyek Cordovátis oda mon
dák távozottnak ; mi azonban nem valósult. — Clonard tábornok Cordova, 
Huelva ’s Cadiz tartományokat, a’ hadministerségtül kapott parancs kö
vetkeztében fölmenté ostromállapot alul. —

(Az alkotmányosak csatát vesztenek.) Bayonnei lapok jan. 1 Ikériil 
komoly csatát említenek, mellyet Castaneda csapati a’ santanderi hegy- 
láncz mellett carlospárti katonaság ellen küzdenek jan. 2dikán Ampuero 
város közelében. Helyzetre nézve kedveztek az alkotmányosaknak a’ kö
rülmények, mert ők a’ pozozali, taragoi és sanroquei magasokat tárták 
elfoglalva, ’s ez utóbbi pontrul igen kedvezőleg használhatók álgyuikat 
az udallai hídfő ellen. Ez erősség ótalmazóji rövid ideig tartott lődözés 
után állomásukat föladni kényszerültek. Ez alatt Goni, carlosi pártvezér, 
színleges megtámodást intéze Sanroque ’s Tarago ellen. Az alkotmányo
sak egymásután elhagyók állomásokat, ’s Ampuero felé vonultak. Vesz
teségüket sebesültekben ’s holtakban hétszázra számítják. Mondják, hogy 
Carrion is csatát nyert Camporedondo mellett az alkotmányosak ellen.

A n g l i a .
(Durham újabb nyilatkozata. Radical mozgalmak. Angol vélemény 

Ulloa bevételérül.) Durham 1. a’ hulli tanácstól kapott meghívást politikai 
lakomára nem fogadó el, ’s köszönő iratában igy nyilatkozók: „Legfőbb 
kötelességem volt Canadában éjszakamerikai gyarmatink állapotjárói ki
merítő tudósitást készítői. E’ munka majd egészen kész ugyan már, de 
mégis némi tökélyesbitést kíván, mit nem halaszthatók továbbra. Jelenté
sem számos fölvilágositást közlend azon gyarmatról ’s boldogtalan állapotja 
okairól, egyszersmind tervet foglalandván magában azon birodalomrész 
jövendő kormányzata iránt, a hely színén szerzett ismereteken alapulót. 
Önök könnyen átlátandjákj miszerint az illy nehéz föladat bevégzése, 
párosulva azon szükséges előmunkálatokkal, miket a’ canadai ügynek a’ 
lordok elibe hozatása megkíván , ezúttal minden időmet annyira elfoglalja, 
hogy a’parliament összeillése előtt teljességgel egyetlen szabad óráról sem 
rendelkezhetem.“ A Standard azt jegyzi meg e’ nyilatkozatra, hogy a’ 
ns lord, miután önként lemondafényes hivataláról, már most nem bir a’ 
canadai ügyekre nézve több befolyással, mint bármellyik felsőházi tag , 
’s hogy javaslatit legíölebb is csak röpirati alakban teheti a’ház asztalára. 
— A’ londoni radicalokat koránsern szelidité meg az éji gyűléseket tilal
mazó kir. parancs és Stephens elfogatása, sőt most legújabban London 
minden részeiben külön izgatják a’ népet a’ népalkotmánynak parliament 
elibe terjesztéséig. Azon napon 70—80 küldött jelenem! meg Londonban 
a’ tartományi radical-egyesületekbiil, követve számtalan néptömegtül, 
minőt még soha nem láta London. Úgy hiszik, hogy a’ nép ez egyezsé
gének megpillantása öszhangzásba hozandja a’ parliament! véleményeket 
® győzelmet szerzend a nép kivánatinak. — Londoni lapok majd minden 
kivétel nélkül roszalási hangon szólnak San Juan de Ulloa elfoglaltatá- 
sáról a’ francziák által. A’ ministeri M. Chronicle igy szól e’ tárgyról; 
,,A’ francziák négy órányi álgyuzás után foglalták el a’ kérdéses erőssé- 
get s összesen csak hat embert vesztenek; összehasonlítván ez ostromidőt 
az eddig megvíhatatlanoknak tartott erősség falaival ’s az ostromlók cse
kély veszteségével, s ha ismeri az ember a’ spanyol tábornokok elveit* 
úgy valóban igazabbnak látszik azon vélemény, miszerint a’ nevezett vá
rat talán inkább arany golyókkal foglalók el a’ francziák, mint tűzgöm
bökkel. Megjegyzésre méltó e’ tekintetben az is, hogy a’ föladási szerző
dést frnnezia hadihajó födözetén irá alá a’ mexieoi tábornok.

(Schultz őrnagy halála.) Schultz őrnagy kimúlta canadai bitófán nagy 
mértékben izgató, föl a’ közrészvétet. Ez ifjú ember hazája védelmében 
őrnagyi rangra emelkedők, ’s most illy szomorú véget ért. Halála előtti 
napon következő levelet irt egyik ujyorki barátjához: „Midőn e' levelet 
olvassa Ön, én már többé nem vagyok. Tudtomra adók* hogy ki végez
tetésem holnap menend véghez. Bocsásson meg isten azoknak , kik en
gem illy kora halálra kárhoztatának. En összeszedém magamat ’s meg
bocsátok nekik. Jogtudóst Ígérőnek végintézetem szerkesztésére. Én Önt 
nevezőm ki utolsó akaratom teljesítőjéül. Ha a' britt kormány átengedné 
testemet, szeretnék Önnek bérföldén eltemettetni. Sokat írni nincs időin', 
mert megbékülnöm szükség teremtőmmel, kinek szine előtt nem sokára 
megjelenendek. Időmet igen rövidre szabók. Utolsó kérelmem az ameri
kaiakhoz , hogy halálom inegboszulásáról ne gondolkozzanak. Távolítsa 
el Ön a’ további vérengzést, ’s higye nekem, hogy azon szenvedésről! 
mondák, miket Canadáról regélnek, nagyobb részint alaptalanok. Isten 
jutalmazza Ont minden jóságiért. Schultz.“ —

(Az angol lobogó Mexico előtt a’ francziák által megsértve. Elegy.) 
A’ Standard következő levelet közöl dec. 1 (likőrül Havannahból: „Vala
mint itten, úgy Angliában is alkalmasint nem csekély fölindulást okozand 
annak megtudása, miszerint a’ franczia ostromzári hajócsapat Mexico 
előtt megbocsáthatlan sérelmet követettel az angol lobogón , midőn Schal- 
drake angol raknaszádra tüzelt , noha csupán egy britt hadi hajó horgo
nyoz Mexico előtt , mig a’ francziák olly tetemes tengeri erőt tartanak 
ott. Wallis kapitány, Madagascar 46 álgyus fregát parancsnoka Havan
nahból Mexicoba indulásra kapván parancsot, a’britt érdekek ótalmazása 
végett, alkalmasint elégtételt fog követelni a’ francziáktól.“ E’hírtzajos 
kikeléssel kalauzolja a’ M. Herald, Francziaország ’s a’ whigministerség 
ellen, előre kimondván, hogy Melbourne most sem fogé’ sereimért elég
tételt követelni, valamint Russziátólsem kívánt azt V i x e n  letartóztatása 
miatt. Francziaország szerinte egyértelnvileg munkás Russziával Anglia 
lealacsonyittatásán. E’ hír azonban hihetőleg nem valósuland, mit annyival 
inkább óhaj hatni, mivel különben komoly következményeket vonhatna 
maga után. — A’ Spectator szerint Nottinghamshire egyik kis falujában 
nem rég nagy conservativ lakomát tartónak, mellynél P e e l  Róbert a’ 
katholikusokfölszabadittatása óta először jött ismét össze Newcastle hggel. 
E’ két férfi , ’s általok párthiveik , a' túlzó ’s mérsékelt toryk , ez alka
lomkor kibékülének egymással ’s frigyet kötőnek minden javítás hathatós 
ellenzésére. „Ha tehát úgymond a’ Spectator, Melbourne és Spring-Rice 
egy résziül, ’s Graham és Stanley másrészről szövetkezési ministerség- 
rül gondolkoznak , úgy alkalmasint fövényre építve reményük.“ — Jan. 
IGikén délután Londonba érkezének két társasági kocsin a’ canadai fog
lyok Liverpoolból. A’ birminghami vasúton jövőnek a'szerencsétlen fog
lyok’s nem sokára a’ királyné törvényszéke elibe fognak állíttatni. — Az 
angol hadsereg számára igen kedvezőleg halad most az ujonezszedés, ho
lott ezelőtt mindig zavarban volt a’kormány az e'tekintetben mutatkozott 
hanyagság miatt. Csupán C h a t am városban 1 200 ujonczseregle össze. A’ 
keletindiai társaság ujonezszedése mindazáltal nemigen halad.—Jamaicából 
szomoritó hírek érkezének. Eddig még nem történt ugyan komolyabbszerü 
zavargás a’ szerecsenek közt; de mivel a’ folytonos dologtul irtóznak ’s cse
kély munkáért is olly iszonyú díjt követelnek, e’miatt az ültetvényesek 
romlásán már többé alig kétkedhetni, mi mulliatlanul a’szerecsenek vég
romlását eszközlendi.

F r a n c z i a o r s z á g - .
(Zaj os követkamrai viták.) Jan. Tikén megkezdek a’ válaszfö lírát 

iránti vitákat a’ követkamrában, mellyek talán lelépésfe kényszeritendik 
a’ ministerséget. Először Guizot szála, mint első vezetője a szövetkezés
nek (coalitio)’s lényegileg oda nyilatkozók,miszerint a szövetkezés alatt olly 
férfiak társulata értendő, kik némelly pontokban különböző véleménynek 
ugyan, de abban egyhangúlag- megegyeznek, hogy a’ mostani minis- 
térség mind a’trónra mind az országra nézve veszélyes; mert a javítási ös
vényen haladás helyett zavarba ’s fejetlenség örvényébe taszító a' hazát. 
(Zajgás és félbenszakasztás.) Most szilárdsággal nem birásról vádoló a’ 
ministerséget ’s vedé tőle elpártolták 0 , mint mondó, most is előbbi ér
zelmeitől ’s elveitől van lelkesítve, ámbár az ellenzési oldalra tért. O 
úgy megveti azon rágalmazót, ki mondja, hogy ő nem barátja a hata
lomnak, valamint azt megvető, ki korábban szabadság ellenségének szi
dalmazó őt. Dicsvágyról is vádolák ő t; igenis , ő dicsvágyó , de csupán 
eszméinek ’s elveinek győzelmet szerzésben. ,,Omnia serviliter pro do- 
minatione“ igy cselekvőnek Tacitus szerint az udvaronezok czéljaik elnye- 
résire; de a’ trón valódi baráti méltón ’s függetlenül szolgálnak annak. 
Guizot beszéde után több pillanatnyi fölindulás uralkodók a’ kamrában, 
’s a’ ministerelnök ezt válaszoló: ,,A’ tisztes szónok fonákul magyará
zó idézetét Tacitusból. A’ római történetíró nem az udvarlókat hanem a’ 
dicsvágyókat érté említett szavaiban. (Minden szem Guizotra fordul.) De 
én nem akarom tovább fejtegetni a’diák iró szavait, (halljuk!) ’s csupán 
azon szörnyű vád megczáfolásába bocsátkozom, melly szerint a” kormányt 
trónra ’s honra nézve veszélyes rendszer-követésrül vádolják. Minő volt 
Francziaország helyzete 1837ikí april Iáikén? A’kamra emlékezni fogaz 
akkori általányos aggályról az ország boldogsága ’s király személyes biz
tossága iránt. Ezt a’ közbocsánat követé, mihelyt az ország politikai 
helyzete tanácsosnak mutató e’ rendszabályt 's a' pártok csak tisztes al
kalmat vártak volt, hogy fegyvereiket lerakhassák. Mostani helyzetünk 
kellemetlenségét nem tagadom, ’s ez nagyobb részint onnan származik, 
hogy azon férfiak, kik böcsülettel s ügyességgel szolgáltak hazájuknak, 
most c’ szószékről kénytelenek magukat olly vádak ellen védni. miket 
legnagyobb ékesszólással sem háríthatnak el magukról.“ (Nagy hatás.) 
Ezután Guizot elpártoltam tért a’ szónok's a'szövetkezés tagjait arról
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vádoló, hogy elveik csupán megsemmitésre czélzanak, ’s hogy ezt elő- 
szőr is tulajdon személyiken bizonyítok be. Mólé gr. utcán Thiers lépe szó
székre ’s igy nyilatkozék : „A.’ (eltilolgok olly hangosan szólnak, hogy 
személyekről nem is szükség szólanorn. Cselszövényekrül ’s dics vágyról 
hallok szólani. Itt mondhatnék néhány szócskát, mert olly ponton ál
lék , honnan a' cselszövényeket ’s aljas dicsvágyat undok meztelensé
gükben láthatám. Értésünkre adják, hogy mindennek néhány már többé 
nem polczon álló személy rósz kedve indító-oka. Az én ellenzésem a’ 
korona tanácsának közepette támadott, ’s hogy most nem vagyok tagja 
a’ ministerségnek, annak oka csupán az, hogy tagja többé nem akarek 
lenni. Jogom van tehát e’ ininisterséget korholni, politikáját szerencsét
lennek ’s aljasnak és az ország méltóságát íöláldozónak mondani. Le
győzött ministerség ez, melly eleste után ismét fölállott ’s eddigi politi
kájával ellenkezőt követe, mellyet roszul alkalmaza , mint közönségesen 
minden kölcsönzött holmival történni szokott. Önök, igen is Önök ha
gyok el frigyeseiket, legyőzetésük után, ’s ezen hajdani frigyesek most 
szószékről nyilatkoznak. Mi engem illet, én csak akkor támodám mega’ 
ministerséget, midőn már fenyegetőnek látám a’ veszélyt. Még minden 
kormányunk megbukott, mivel egysein tuda jó kor megállapodni. A’ mos
tani kormány mérséklettebb ugyan az előbbinél: de Önök emlékeznek , 
hogy Mólé gr. térj észté kamra elibe a’ föladási ’s katonai itétőszékhez 
utasítási törvényjavaslatot, még pedig a’közbocsánat előtt, — ’s ő tudna 
olly kabinetet képezni, melly annak idején fékezhetné ’s módosíthat
ná magát V ’S Önök fegyverül akarják ellenünk használni a’közbocsána
tot ? Számolásba sem veszik Önök az ország, kamrák ’s több magas sze
mély ez iránti kivánatit? Az egyes czikkek vitatásakor bővebben szólan- 
dok , most csupán rövid vázlatban érintendem helyzetünket. A’ legfon- 
tosb határzatokat holnapra halasztani, hogy ne kelljen velük bajlódni, 
a’ szemeket behunyni, midőn ki kellett volna azokat nyitni, ’s aztán az 
első bárhonnan jövő szél után indulni, — ez ez, volt bel politikája kormá
nyunknak. Külrendszere pedig: ma fölhagyni Spanyolországgal, holnap 
Angliát elhanyaglani, minden természetes szövetségestül megválni, mások 
keresése miatt, végre Francziaországra nézve rendkívül káros félénk- 
ségi hírt szerzeni. En jól tudám, hogy sokáig nem tarthatja főn magát 
e’ politika, melly csupán úgy szerezhete magának többséget, hogy majd 
a’ jobb, majd pedig bal középre támaszkodék, ’s egyik pártot a’ másik 
előtt kisebbité , a’ doctrinairekhez igy szólván : ,,a’ baloldaliak gondat
lanok ;4Í ezekhez pedig: „A’ doctrinairek veszélyesek.“ E’ mód végre 
szükségkép mindent föllázíta. De e’ mellett kívülről is folyvást tornyos- 
bulának a’ nehézségek. (Mólé: „Nem , nem!“ ) Csudálom a’ ministerel- 
nök bátorságát (kaczaj ) ; de én igy szólok a’ ministerekhez: Önökszeren- 
csétlenek valának föláldozni Spanyol- és Olaszországot, Önök alkalma
sint szerencsétlenek leendnek Belgiummal is úgy járni. Önök annyira jö- 
vénekmár, hogy mondani merik, miszerint béke vagy háború függ a’ 
kamra e’ tárgybani vitatásitól. Béke ’s háború a’ mi vitatásinktól. Evek 
múltak már, hogy illy mondást nem haliánk, ’s büszkén mondom, hogy 
én illyesmit soha neinmondék a’ kamra előtt, mig minister valék. Dics- 
vágyosaknak neveznek bennünket. Igen ügyetlen azon kormány, melly 
egykori pártolóit dicsvágyókká változtatja. Mi most is pártolóji vagyunk, 
de saját nézetink szerint. (Kaczaj a’ középben.) Uraim! több pártolási mód 
van. Némellyek pártolása tév utjain is követi a’ kormányt, ’s nem 
bátor a’ ministerségtül elválni, lia az mellékutakra tér czéljatól. A’ hó- 
dulás és pártolás másik neme ellenben igazsággal támogatja a’ kormányt 
’s nem vezérli megsemmisüléshez szolgaisága által. Midőn olly sokan 
válnak el a’ kormánytól, nem kérdheti é a’ nép: vájjon nincsen é erre 
okuk? Helyzetünk komoly; erre figyelmeztetem Önöket!“ (Tetszés az 
ellenzési padokéul.)— Montaliveta’ minister-elnökéhez hasonló beszéddel 
törekvék Thiers elpártoltát következetlenséggel bemocskolni, ’s tehet
sége szerint védé is a’ ministerséget, mondván, miszerint az mindenkor 
buzgón teljesité kötelességét’s annak többnyire meg is felelt. Utána Pas- 
sy szólott, a’ tiers-párt képviselője, egészen Guizot és Thiers értelmé
ben ’s az utána szószékre lépett Boul alig juthata szóhoz, midőn elég 
ügyetlenül ótalinazni kezdé a’ ministereket. Jan. Sikán Martin du Nord 
hosszasan törekvék megmutatni, hogy a’ministerség nem érdemli a’ reá ru
házott gáncsokat; mi azonban nem igen sükerült különben jeles előadá
sának. Utána Duvergíer de Hauranne szólott. Szavainak csípőssége miatt, 
melly többször személyességekre fakadt, az elnök kénytelen lőnroszalni 
azoknak parlamenti vitatásokhoz nem illő hangját. Mólé gr. védé magát ’s 
társait, ’s utána még Odilon Barrot szóla, kinek nyílt ’s esi lapu It mél
tányos hangja ismét lecsöndesité az elméket. Ifikén 12 órakor már töm
ve voltak hallgatókkal a’ karzatok, noha csak 1 '2 órakor kezdek meg 
a’vitatkozásokat a’fölirati egyes czikkekrül. Valamennyi minister jelen volt 
szokott ülésén. A’ vitázat megnyitása előtt küldöttség járult Lajos Fülöphez 
a’ kamra szánakozását jelentendő, Würtemberg- hgnő kimúlta következté
ben. Ezután 2 '/a órakor Amilhau azon indítványát kezdé vitatni a’kamra, 
melly szerint roszalás helyett határzott dicséretben fogtak volna része
sülni a’ ministerek. Először Gamier Pages szólott, nyíltan megmondván, 
hogy a’szövetkezésnek csupán a’ ministerség megbuktatása most czélja,
’s ez egyben az egyébiránt legellenkezőbb elvű férfiak is megegyeznek. 
Utána egy ministerpárti szónok gyönge előadása következek , kit Guizot 
követe szószéken; de az iszonyú zajgás miatt keveset szólhata, mig a’ 
minlsteri padokrul folyvást hangzék e’ kiáltozás : „ A’ fölirat zenditő! A’ 
szövetkezés pártos !“ Thiers üléshelyén akart szólani, de minden oldalról: 
„Szószékre! szószékre!“ harsoga és szavai nevelek a’ zajt. Határzatot 
sem e’, sem más nap nem hozhatott a’ kamra ’s tulajdonkép szóhoz sem 
juthatának az illető szónokok ’s többször egyszerre hárman is akarák ma
gukat hallatni egymás mellett a’ szószékről. Thiers annyira ment kímé

letlen kifejezésiben, hogy végre oda nyilatkozók , miszerint még azon 
esetre is különbséget látna a’ mennyiség ’s minőség közt, ha csakugyan több
ségét találna is nyerni a’ ministerség. E’ kifejezésért hevesül támodá meg 
őt Lamartine , ki határzottan a’ ministerterség mellett nyilatkozék ez al
kalomkor. — -

(Az első szavazásnál a’ ministerség többséget nyer.) A’ jan. 9diki 
illésben Guizot fönebbi vádjára lényegileg ezt válaszolá a’ ministerelnök: 
„Mi a’ föliratot nem neveztük zendületinek; mi a’ szövetkezés tagjait nem 
vádoltuk pártossági czélok miatt. (Sok szózat: „De igen százszor is!“ ) 
A’ mit mi mondottunk ’s erősítettünk , csupán abból állt, hogy a’ válasz- 
fölirat utolsó pontjai határzottan ellenkezők alkotmányunkkal ’s a’nyolcz 
év óta követett politikát megsennníti ’s a’ statushatalmat a’ kamra azon ré
szére hajlítja, melly mindig ellensége volte’politikának. (Zajos félben- 
szakasztás balról.) Feledik egészen , miszerint ezen úgynevezett elégtelen 
’s nem felelős ministerség mindig Önökre, a’ többségre, támaszkodék. 
Valameddig többség gyámolitja a’ korona tanácsosit, mindaddig egyezség 
uralkodik az országos hatalmak között, ’s nem mondhatja alkotmánysze- 
rüleg senki, hogy a’ korona nincsen eléggé födözve. Hisz uraim, azért 
vannak itt Önök , hogy mellettünk vagy ellenünk szavazzanak! 'S most 
is.tüstint határozni fognak köztünk ’s ellenségink között. Önök kifogják 
mondani: vájjon elég erősek vagyunk é a’korona födözésire , vagy azo
kat kívánják é helyünkbe léptetni, kik Garnier-Pagés kifejezése szerint 
olly kevéssé átlátszók, hogy a’ koronát nem pillanthatni meg ra jtok ke
resztül. Mivel a’ fölirat utolsó czikkei azt állítják, hogy a’ ministerség 
nem födözi felelősséggel a’ koronát, tehát e’ gáncsot egyszersmind a’ ko
ronára hárítják.“ Guizot: „Önök ezt nem bizonyítók be.“ Mólé : „Nem 
akarám Önnek bebizonyitni, erről meg lehet Ön győződve. Kívánatos, 
hogy minélelőbb szavazással mondja ki Ítéletét a’ fölirat első pontjáról a’ 
kamra.“ Thiers: „Szót kérek!“ Mólé: „Először is döntse el a' kabinet to
vábbi fönállását, vagy azonnali megszűnését. Az ország ’s ügyeinek kor
mányzása egyenlőn sürgetik e’határzást.“ Thiers: „Önök tehát visszave
szik szavokat ? A’ fölirat nem zendületi ’s nem pártoskodó ? Szavaknál 
fogom Önöket. Ha ezt megismerik Önök, tehát ne suttogjanak ellenkező
ről nieghitteikkel (zúgás a’ középben), ’s ne ismételgessék azt a’ folyosók
ban. (A’ középben: „Rendre! Rendre!“ ) Ha még tovább is zendületi
nek neveznék Önök a’ föliratot barátaik (ah! ah!) előtt, úgy szótörésriil 
vádolandom Önöket. De alkotmánnyal ellenkezőnek nevezik Önök a’föl
iratot. Figyelemmel hallgatáma’ ministerelnök szavait, gondolván , hogy 
ez állítását alapos okokkal fogja támogatni; de mind végig semmi ollyast 
nein hallhatók, ez egyet kivevén:„mivel a’válaszfölirat a’ hatalmat mos
tani birtokositól el akarja venni ’s olly kezekbe adni, mellyek azt még 
eddig soha nem birák.“ (Félbenszakasztása’ közép padjairól. Mole néhány 
szót mond ; mellyek azonban hallatlanul hangzanak el.) Kérdem nem ezt 
rnondá e a’ minister ur ?“ Mólé: „En nem úgy fejezém ki magamat.“ Thiers: 
„En pedig leirám magamnak a’ ministerelnök ur szavait, midőn azokat 
kimondó. En elhangzó szóra nem sokat szoktam ugyan adni; de annyi 
bizonyos, miszerint némelly emberek alkotmány-sértésnek tartják .a’ ha
talom előhaladását. Valóban féltem az alkotmányt, midőn a' ministerek 
annak megsértését rebesgetik, ha azt tovább akarjuk jobbra vagy balra 
mozdítani. (Folytonos ingerültség.) Uraim! minket Garnier Page ̂ mozgal
mi ’s Barthe tespedése közé akarónak helyzeni; engedjék Önök kimon
danom, hogy én az említett két szónokot tisztelem ugyan, de azért még 
is ollyasmit szeretnék választani, mi sem Garnier Pages mozgalma, sem 
Barthe tespedése.“ Montalivet: „Mit ért Ön B ar t h e tespedése alatt?“ 
Tlfiers : „Mólé gr. megvallá, hogy a’ ministerség megismeré a' módosítás 
szükségét, Barthe pedig változatlanul kívánja azt föntartani. Ha azonban 
csalatkozám Mólé gr. fönebb érintett nyilatkozatában , úgy annak való
ban örvendek , mert ha Mólé gr. nem rnondá, hogy a' kormányhatalom 
közelítése a’ baloldalhoz ellenkezik alkotmányunkkal, úgy ennél többet 
nem is kívánhatni ’s egy sérelmünk ismét megsemmisül. (Altalányos ka
czaj.) Képzelem hogy Mólé gr. nem igen tudja érteni kifejezcsimet; de 
azt épen nem csudálom, mert én sem értem az övéit. (Kaczaj jobbrul's 
balról.) Uraim, mi megvizsgáltuk az april 25iki ministerség eredetét, ’s 
a’ parliamenti szellemmel ellenkezőnek nyilványitók azt. Meglehetős ügyes
sége daczára is csakugyan nem parlamenti az olly ministerség, melly hat 
hónap után csak olly többséggel bír, minővel legjobb esetben hizeleghet 
magának most a’ kormány. Csak azzal vétünk mi tehát, Önök vélemé
nye szerint, az alkotmány ellen, hogy Önöket elégteleneknek nyilványi- 
tottuk. Ezt azonban Önök maguk tettekkel tanúsítók.“ (Helyeslés több 
oldalról.) Montalivet: ,,A’ ministerelnök azért mondó alkotmánynyal el
lenkezőnek a’ . válaszfoliratot, mivel ez a’ baloldalra törekszik szállítói a’ 
kormányhatalmat; (Lárma és forrongás ) továbbá , azon állításáért, mi 
szerint elégtelennek nyilatkoztatja a’ ministerséget a’ korona ólain '.ázásá
ra; ez két igen különböző eszme. (Tetszés.) Egykor , 1834ben, az igen 
tisztes Odilon-Barrot ugyané' vádat hallató az akkori ministerségriil,melly- 
nek olly jeles tagja volt az előttem beszélt szónok, ’s Thiers ur igy vá
laszolt e’ vádra: „Rendszerünk fonák kezeltetésének tulajdonítják, hogy 
a’ felelősség magosbra emelkedik. Jól van ; e’ kifejezés, bocsánatot ké
rek O. Barrot úrtól, (’s én most Thiers úrtól) nem alkotmányszerü.“ (INagy 
izgás. „Igen helyes !“ ) A’ válaszfölirat nem pártoskodó , de csakugyan 
nem tagadhatni, hogy e’ gyűlésen kívül örvendének rajta a’ pártok. (,, Úgy 
van! Helyes!“ ) Megmondom Önöknek ’s a’ volt vezéreknek. (Zaj. Feí- 
benszakasztás.) Emlékezzenek Önök Garnier-Pagésnak a’ mai ülésben 
mondott szavaira. Nem üdvözlé ő is a’ föliratot? Kérem, ne érezze ma
gát szavaim által senki sértve; de csakugyan nyilványos, hogy tetszése 
csak ártalmára volt Önök föliratának, mert az ő tetszése folvilágitá annak 
valódi jelentőségét. (Tetszés a’ középben.) Odilon Barrot ur tegnap inon-
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hogy az oct. llik i ministerség korábbi főnökei uj keresztsegben re- 

/esültek.Jól van!Ugyde uj keresztsedben csak akkor részesül az ember, mi- 
/őn vallását változtatja.“ (Kaczaj a’ középben.) Jan. lOkén először Beu- 

/din szólóit a’ yálaszíolirat ellen , ’s beszédét e’ szókkal zára : „Iía ismét 
meg akarjátok nyerni a’ hatalmat, ne gyalázzátok meg azt ugyanazon 
pillanatban ,’mellyben kezeiteket nyújtjátok utána. Ne dobáljátok sárral 
azon tározókat; miket fölemelni vágytok.“ (Tetszés.) Lamartine mély 
hallgatás közt lépe szószékre ’s igy nyilatkozók: „Tegnap még hallgatni vala 
szándékom; de a’ febr. 22iki ministerelnök (Thiers) szavai kiragadnak 
hallgatásombul. Oállitá, miszerint egyik részen számban , másikon pe
dig tudományosságban alapszik a’többség. (Thiers indulatosan kiált: „Szót 
akarok!“ ’s közelít a’ szószékhez. Több: „Kendre! Kendre!“) A’kép
viseleti kormány nem fajulhat egyes szónokok magánybeszédeikké.(Thiers 
ismét zajosan félbenszakasztja a’ szónokot ’s csak az elnök intésére ül le.)
Ha itt valami gáncsra méltó van, úgy bizonyosan Thiers nyilatkozata az.
A’ kamra eltüré azokat. En nem. Ne higye senki, hogy itten csupán né
hány ember van szólásra jogosítva. Nem vagyok én föltétien ótalmazója 
a’ ministerségnek, ’s nem helyeslem külpolitikája minden részeit, külö
nösen pedig roszaloin Ancona elhagyatását; de e’ ministerseg lépteit ko
rábbi ministerek tettei vezérlék. Egyébiránt én néni a’ hatalomnak más 
kezekre játszatása miatt ellenzem a’ föliratot, hanem mivel alkotmány
nyal ellenkezőnek tartom azt.“ Mintán még néhány szónok hallató ma
gát helyeslő ’s ellenkező értelemben , Amilhau még egyszer fölolvasá mó
dosító indítványát, melly egészen fölforgatja a’ válaszfölirati első czikk 
eredeti értelmét ’s korlátlan magasztalással tetézi a’ ministerséget. Ez
után többen akarónak ugyan még szólani; de a’ kamra Guizot urat sem 
hagyó szóhoz jutni, hanem titkos szavazással dönté cl a’ kérdést, melly 
alkalomkor 216 szóval 109 ellen csakugyan győzött a’ ministerseg ’s 
Amilhau indítványáéi lön fogadva. Jan. 11 kén Amilhauelhalasztatni kí
vánván módositó indítványa külföldet tárgyazó politikai czikkét, Belgium 
ügye került szőnyegre. Lasnier illy módosítást kívánt tétetni e’ tekintet
ben az indítványon: „A’ kamra bizalommal várja az alkudozások bevég
zését.“ Larabit ’s Fulchiron kevés jelentésű beszédei után Mauguin kez- 
de szólani, és szigorú bírálataid vetéa’ ministerség egész külpolitikáját, 
melly szerinte Spanyolországot d. Carlos kezeibe törekszik játszani, Bel
giumot, Francziaország egyetlen frigyesét, pedig föláldozni szándékozik. 
„Nem mint ministereket, valónak végszavai, hanem mint vádlottakat kell 
a’ vétkeseket kamra elibe idézni.“ A’ministerelnök szót kért, de a’kamra 
néhány percznyi nyugalmat kívánt előbb, melly alatt közös tanakodások
kal tölték az időt a’ követek. Végre fölálla Mólé gr., ’s mindenek előtt 
csudálkozását fejezé ki, hogy a’kamra ’s elnök nem utasítók vissza Mau
guin szavait; azután pedig felszólító a’ föliratszerkesztő választmányt: 
mondaná meg, mit kiván tulajdonkép Belgiummal tétetni? Utána Thiers 
kezde szólani, először is örömét jelentvén , hogy valaháramár a’ külpo
litikára került a’ sor. — Kochelleben még folyvást nyugtalankodik a’ ma
gos kenyérár miatt a’ szegénység, ’s legközelebb ismét néhány erősza
kosjelenet ment véghez a’ gabnapiaczon. Most minden oldalról katona
ság gyűl össze Kochelle körül, mi alkalmasint még magosbra fogja szök
tetni a’ kenyér árát, ’s az Ínséget.

(Követkamrai ülések. A’ belga kérdésben 4 szózattal győz a’ 
ministerség.) A’ jan. lliki ülésben Mauguin heves beszéde után Thiers 
állott föl ’s azt törekvők megmutatni, hogy Leopold király vagy népét 
lázitandjamaga ellen, vagy a’ külfölddel vegyülend háborúba, ha a’mi
nisterség csakugyan megmaradni szándékozik nézetei mellett. Erre igy vála
szolt a’ ministerelnök : „Thiers ur kétségben hagyó, vájjon kötelezőé a’ 
belga szerződés vagy nem? 0  csupán azt mutatámeg, hogy minden esz
közt szeretne fölkeresni ’s használni módosítására, vagy tőle megszaba
dulásra. Köztünk csupán azon egy különség létez, hogy mi kötele
zőnek tartjuk a’ szerződést; miből azonban nem kell azt következtetni, 
hogy mi lemondottunk minden módosítás követelésérül. (Fölkiáltás több 
pádról.) Minden szerződés kötelező, de kölcsönös megegyezés által mó
dosítható. Itt sem alapos sem véleinényi kifejezés nem létez. Az, a’mit 
Thiers kárhoztatni akart, csupán a’szerződéskori bánásmód. Véli Thiers, 
hogy mi föláldoztuk Belgiumot ? De minden komoly ügyben fölállítani 
szükség a’ lehetőség határit, inert ha a’lehetőség határit elvétj ük , hábo
rúra akadhatunk végén. Kölcsönös megegyezés utján kelle módositás- 
eszközlésen törekedni. Mi elejétől kezdve megismertük Londonban az elvet, 
(zaj balról); igen, az elvet, de ez koránsem gátló a’ módositást. A’ve'g- 
határzatot mindeddig csupán Belgium érdekéből halasztottuk. A’ belgák 
nem fognak bennünket vádolni, mert jó tudják, hogy hamarkodás nem 
lógott volna ügyöknek használni. Luxemburgról indulatos hévvel szid
nak; de ez ügyet 1832ben kellett volna támogatni, mit Ön (Tlnershez 
fordulva), akkor nem cselekvők. Mindennek alapja csupán a’ 24czikkü 
szerződés. Mi czim alatt szólitá föl Gérard tábornagy Chassé tábornokot 
Antwerp föladására? A’ 24 czikk nevében. Az elválást végrehajtani 
természetesen fájdalmas most, ’s épen azért halasztják ezt annyira. Önök 
mondják: Hollandia kapott halasztás-időt, tehát Belgium is jogosítva 
van hasonló követelésre; de Önök csalatkoznak, mert Hollandia nem 
részesült illy időnyereségben. Egyébiránt e’ kérdésnél mindenek fölött 
leginkább az alkotmányos béke forgott előttünk, mert csupán az által 
alapulható, meg Belgium. Most még be nem fejezett alkudozásokkal lépünk 
föl, mellyek csupán azért nincsenek még bevégezve, mivel folyvást Bel
gium érdekében fáradozunk; e’ mellett azonban egy ennél hatalniasb ér
dekről, t.i. Európáén')!, sem feledkezvén meg.“ — Mólé beszéde után azon
nal titkos szavazáshoz fogott a’ kamra, ’s Lanyer ministeri indítványa 
216 szózattal 212 ellen el lön fogadva, melly szerint bizalommal várja
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a’ kamra Belgium ügyében a’ történendőket. — Jan. 12dikén az Anconát 
tárgyazó czikk került szőnyegre, melly igy hangzik: „Fölség, Ön tu
datja velünk, miszerint a’ szentszékkel kötött szerződések következtében 
sergeink Anconát elhagyók. Mi fényes jeleit adók azon tiszteletünknek, 
mellyel a’szerződések iránt viseltetünk ; de sajnáljuk, hogy katonáink tá
vozása nem történt korszerűbb körülmények ’s oily kezeskedések közt, 
miket bölcs és előrelátó politikának kötni kellett volna.“ Éhez követke
ző módositást inditványoza de Jussieu: „Fölség, Ön tudatja velünk, mi
szerint az ausztriai sergek elhagyók Romagnát , ’s hogy harczosink An- 
conából visszajövének. Francziaország, midőn jelenlétével idegen közben- 
járulást szüntetett meg a’ szentszék birodalmában, mellynek függet
lensége olly nagy érdekű reánk nézve, újabban bizonyító a’szerződések 
iránti tiszteletét, melly nagy nemzethez illő.“ Duchatel nyomosán szólott 
az indítvány ellen, leginkább azon szempontbul indulván k i , hogya’köz- 
bepjárulás a’szentszéknek javításra kénytetése végett történt, mi azonban 
nem sükerült, ’s igy a’ franczia sergekét sem kötelezhető a’ szerződés 
Ancona elhagyására, az olasz kormányzatban szükséges javítások meg
történte előtt, mellyek eddig csak Ígéretben maradónak. A’ szónok e’ 
szavai nagy ingerültséget okozónak, ’s több követ elhagyó a’ teremet, 
mit azonban algíri hírek érkezte is okozott, mellyek szerint Dupuch püs
pöknek Algírba érkeztekor csupán öt nemzetőr jelent meg tiszteletére, noha 
két óráig pörgött a’ dob utczáról utczára. Esti 7 órakor már nem volt any- 
nyi követ jelen a’ kamrában, mennyi eldöntő szavazásra kívántatik, ’s 
igy Lükére halasztók el a’ vitatás berekesztését. A’ szövetkezés (coa
lition) alkalmasint itt is veszteni fog. —

( Az anconai czikk vitatása. Kochelleben még sem szűntek meg a’ 
zavarok.) Január 14én az anconai czikk vitatását folytatók a’ kamrában. 
Először Vatry szólott a’ ministeri indítvány mellett, Baude pedig ellene. 
Ezután Guizot lépett föl, mint volt tagja az oct. 1 lki ministerségnek ,’s meg
mutatni iparkodék , miszerint azon ministerség Ancona elhagyását, min
dig a’ szentszéki birodalom kormányzata javításától függeszté föl. Kívá
nó még beszédében azon emlékirat előterjesztését is,mellybiil ki fogna vi
lágiam, miszerint valamennyi nagyobb hatalom szilárd intézvényeketkí
vánt a’ szentatyától, kormányzata világiasitását, ’s általában olly javí
tásokat, melly ek az alattvalók megelégedését bíztosítni képesek. Ezután 
még egy irat nyilványitását kívánó a’ ministerelnöktül a’ szónok, raelly- 
ből kitűnik az egész terv, melly szerint a’ pápai kormány javítandó va 
la, mint azt egy ausztriai diplomata föltevé. Miután Ausztria eziránti szán
dékával fölhagyott, Francziaország lépett elő, ’s Ancona elhagyatását a’ 
javított intézvények. megadásához kapcsoló. Ancona volt azon nagyböcsü 
zálog, mellyre a’ ministerek olly nagy fontosságot ruháztanak, ’s mit a* 
mostani kormányzóság föltétlenül bocsáta ki kezeiből: „Adjuk meg min
den embernek a’ magáét, ezek valónak a’ szónok zárszavai; Perier Káz- 
mérnak a’dicsőséget, mivel Anconát elfoglaló, az utóbbi ministerségeknek 
ez elfoglalás megtartása érdemét, Önöknek pedig annak föláldozását.“ E’ 
beszédet hosszasan tartó zaj gás követé. Guizot után Thil szólott, ’s V  
ministerséget ótalmazá az ellene fölhozott vádak ügyében. Több oldalról 
már szavazást sürgetőnek , midőn Chaixd’ Estanges, ismért legitimista 
szónok lépett szószékre ’s hosszú beszédet monda szövetkezés! szellem
ben. A’ karzatokon folyvást pénz csörge, mert számosán kisebb ’s na
gyobb fogadásokat tevének a’ kérdéses czikk félrevetése vagy elfogadta
tása iránt. Ministerváltozási hírek is keringnek a’ fővárosban; miknek 
mindazálfal nem igen adhatni hitelt, mert más részről ismét kamrafolosz- 
latást kezdenek rebesgetni. — Kochelleben ’s vidékin még folyvást zava- 
rog a’ nép a’ gabnakivitel miatt. A’ gabnával rakott kocsikat ’s naszádo
kat mindenütt kirabolják, ’s Kochelleben valamennyi börtön tömve már 
illy vétség miatt elfogottakkal. —

(Az anconai czikk eldöntve.) Legújabban párisi hírek szerint jan. 
14ikén az anconai czikket tárgyazó ministeri indítványt 228 szóval 199 
ellen csakugyan elfogadó a’ kamra,’s igy a’ szövetkezés (coalitio) gyöngülni 
látszik, mi természetesen uj erőt ad a’ ministerségnek. Jan. 15én a’ schweizi 
czikk került vitatás ala. Larabit tábornok hosszasan magasztaló Napo
leon Lajos liget, mire a’ministerelnök roszaló beszéddel válaszolt; sza
vazásra azonban a’ posta elindulta előtt nem kcrülhete a’ kérdés.

S v é d o r s z á g - .
Drontheim , dec. 16kán: Alaptörvényünk szerint minden 3dik év 

február elején hivatik össze az országgyűlés (Storthing): a’ választások 
már mindenütt megtörténtek ’s az örvendetes következmény azon remény
nyel biztatott, miszerint az alsó osztály (itt az alkotmányos parasztrend) 
bizalmatlansága a’ tisztviselők iránt, mi főleg a’ legutolsó sto rthingban 
tűnt ki, igen csökkent, ’s az által a’ földészet emelkedése nem találand 
annyi akadályra. — A’ svéd király dec. 21kén este érkezett Christia- 
niába legjobb egészségben. —

O r o s z o r s z á g . '
Sz.-pétervári magányos hírek szerint fegyverkezésről ’s csapatok 

mozgalmiról, mik okvetetlenül háborúra czélzotfak volna, legkevesb 
szó sem volt. A’ téli palotán naponkint 12 ezer munkás dolgozik ’s már 
igen sokra haladtak.Mária hgnőnek Leuchtenberg liggeli összekelését a' 
czárné születésnapján rebesgetik megtörténendőnek. — Olga herczegnő- 
nek Napoleon Lajos liggeli Összekelését azonban mindenki könnyen ko
holmánynak hiheti. — A’ czárjan. Fjén sz. Pétervárott 20 ezer főnyi 
őrse rgen torta szemlét._______________________________________

Igazítás.  MuH. számunkban a’ líisfálítdy-társaság. szóló jelentős (Mik sorában-, 
„mollékelt“ szó után kimaradt ,,levélkére.“ —__________________________ ___
I>iiniavTzá 1 Iá* : Kosi , jnm'~2Í$Íkán S' 4" (>'" — 21dikén 7' 3'* 3"' 

— 25ikén V 4" <>'" — 2(>án S' 10" (>.*"—
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FOGLALAT: Magyarország (kinevezések ’s előléptetések; a’ dunagőzh ijózási társaság közgyűlésig határideje: uj vámrendszer; tanitószékre csődü
let; hajózási társulat az Olt vizén; 'bajai és hőnyi hírek; Mészöly Károly -j-; ’s a’ t.) Amerika. Portugália. Spanyolország. Anglia (a'nagy
városi kereskedési kamrák a’ galmatörvény ellen nyilatkoznak; Stephens mellett uj izgató buzog; vélemény a’ spanvol ügyről; félelmes moz
galmi a’ fegyveres tömegnek; parliament- izgatás i körlevél; elegy; angol lapvélemény a’ franczia követkamrai vitákról; ’s ’at.) Frnncziaor- 
szág) a’ schweizi czikk elmellőzve, a’ lengyel és spanyol pedig elfogadva ; a’ministerség csatát veszt; az afrikai kérdés ; \Viirtemberg lignő holt
teste Toulonban; ’s a’ t.) Olaszország (Az algíri püspök Romában; ’s a' t.) Belgium.

M a g y a r o r s z á g : .
O cs. ’s ap. kir. fölsége C z i g l e r  Ign. tábori főpapot Megváltóról 

czímzett lekéri apáttá; a’ nagyváradi g. k. káptalanban 13 or b ó la  Mik
lós iskolás kanonokot örkanonokká, ’s helyére E r d é l y i  Vazul kan- 
ezellár-kanonokot; F i l l e n b a u m  Ferencz zalatriai bányahuta- ’sorod, 
igazgatót erdélyi bánya-kincstári tanácsossá nevezni, ’s K ö h l e r  Tiva
dar selmeczi sóárnokot saját kertére nyugalmazni méltóztatott. Hk. ’s E.H.

(Tanitószékre csődület.) A’ m. kir. Helytartó-tanács a’pesti magyar 
kir. tud. egyetemnél a’ gyakorlati földmérés és vizépitészetnek Schmi d t  
György nyugalmaztatása által megürült tanitoszéke betöltésére csődületi 
határnapul f. é. apr. 18át tiizé ki ’s C s e ö r gh e ö Ján. fogalmazó halála 
következtében N o v á k  Miklós fizetéses fogalmazó gyakornokot fogalma
zóvá , ’s helyébe M e i e r h o f f e r  Károly díjtalan gyakornokot al
kalmazd.

( Gőzhajótársasági nagy gyűlés Bécsben.) A ’ cs. kir. szabaditéku első 
dunai gőzhajótársaság részvényesi f. 1839ki február Ilikén délelőtti 9 % óra
kor Bécsben a’ társaság szállásán (Bauernmarkt 5S1 sz. a .) közgyűlést tar
tanának. A’ t. ez. szavazásjoggal biró részvényesek fölszólittatnak belépti 
jegyeik elhozatására e’ gyűléshez, a’ fönebbi helyről, hol a’ tanácskozási 
tárgyak sorzata három nappal a’ gyűlés előtt ki fog osztatni. Bécs , január 
24ikén 1839.

M a g y a r  t u d ó s  t á r s a s á g .  Újra is figyelmessé tétetik a’ tiszt, kö
zönség a’ m. academia IXd. nagy gyűlésének azon határzatára, melly sze
rint T u d o m á n y  t ár  czimű folyóirata, a’ tudományos közlekedés élénkeb- 
bitése végett, f. év elejétől hat ívnyi HAVI füzetekben fog kiadatni; jelente
tik egyszersmind az első vagyis j a n u a r i u s i  f ü z e  t k i j ö 11 e. Tartal
ma : I. Értekezések: 1. b. Gaujalnak , a’ in. academia elébe terjesztett em
lékirata a’ magyarországi ruthenusokról. 2) Hugó Victor mint költő és drá
mairó : P. Horváth Lázártól. 3) Az európai polgárisodás haladásának történe
te Roux-Ferrand ut. Zsivora György. 4) Okleveles toldalék Luczenbacher 
Jánostól, egy rézmetszettel. II. Literature : 1) Az időszaki sajtó Belgiumban.
2) Critikai szemle, (régiségtud., csillagászat.) 3) Bibliographia. 4) Magyar 
tudós társaság ülései. — A ’ 12 füzetből álló évi folyamnak, réz- és kőmet- 
szetekkei világosítva, finom fiumei veimen, előfizetési ára 5 ft. cp. Azok számá
ra , kik eddig a’ diszkiadást járatták, ez tovább is folytattatik 6 fr. 30 krön.
P o s t á u  küldözve 1 ft. 36 krral drágább. — Előfizetést minden hiteles könyv- ’ ' 
ároson kívül elfogadnak a’ k. postahivatalok is a’ fennemlitett áron, ’s neltik 
Eggenberger József és fia academiai könyvárosok tiz példánytól egygyel ked
veskednek. P est, jan. 29. 1839. D. S c  h e d e l  F e r e n c z  titoknok.

M a g y a r  t u d ó s  t á r s a s á g .  G e g ő E l e k ,  sz. Ferencz rendbeli 
magyar hitszónok Szombathelyen ’s m. acad. lev. tag , irói keresetéből, 
nyolezvan váltó forinttal járult az academia pénzalapja neveléséhez. Pesten, 
jan. 30. 1839. D, S c h e d e l  Ferencz titoknok.

A’ p e s t i  N e m z e t i  Cas ino  ez idei téli közgyűlése f. január’ 
27ikén ’s folytatólag 28ikán tartatott, Károlyi György gr. elnöklete alatt. 
Mindenek előtt a’ szokott évenkinti tisztválasztás vitetett végbe, melly- 
nek eredvényét sietünk ezennel közleni. Beadatott összesen 137 szavazó 
czédula. Szótöbbség szerint lettek 1839re I g a z g a t ó k :  Pregardt Já
nos, Széchenyi István gr. és Zichy Miklós gr., V á l a s z t o t t s á g i  t a g o k :  
Andrásy György gr., Appiano József, Bánffy Pál b., Bartakovics Auguszt, 
Czigler Antal, Dessewfty Aurél gr., Döbrentei Gábor, Dubraviczky Simon, 
Eötvös Ignácz b., Fáy András, Festetics Ágoston,Festetics János József gr., 
Halbauer János, Havas József, Heinrich Nép. János, Jeszenszky Ignácz,  
JósikarMiklós b., Kappel Fridrik, Károlyi György gr., Keglevich Gábor gr., 
Laczkovich József, Lónyay János, Németh István, Orczy György b., Palás- 
thy Viktor, Prónay Albert b ., Rosti Albert, Sartory János, Schedius Lajos, 
Steinbach Ferencz, Szápáry József gr., Szilassy József id. Szirmay Ádám, 
Teleki Sámuel gr., Uzovics János, Ünnényi László, Valero Antal, Vay Mik
lós b., Waldstein József gr., WenkheimLászló b.,Tasner Antal je  gyző.  
(Többet e’ gyűlésről jövő alkalommal.)

(Hajózási társulat az O l t  v i z e n . )  E’ napokban érkezett meg Pestre 
is aláírás végett egy uj vállalkozás programmja következő czim alatt: „Olt- 
hajózási társulat szerződése és szabályai.“ Az aláírást elfogadják Pesten Geitt- 
ner és Tschurl. A ’ vállalati czél veleje imez: Tekintvén azon jeles haszno
kat, jj'.ellyeket az Olt-vizeni hajózás Erdélyben és Oláhországban igér’s azon 
körülményt , hogy ez által a’ hanyatló kereskedés szembetűnő emelkedést 
nyerne; Szebenben némelly jeles!) kereskedő-házak aláírást kezdőnek meg 
társaság-alkotásra, melly a’ mondott vállalatot tiizé ki. Errenézve már múlt 
évben megállapittatott a’ szerződés a’ szabályokkal együtt. A ’ vállalat rész
letei: a) Ki- és bevitelre szánt áru-czikkeket az idő körühnényihöz képest 
ugyan, de az eddiginél jutalmasb vitelbér mellett szállittatani föl és le a’ fo
lyamom b) Egyes áru- czikkekkel, a’ társaság időszerinti választása szerint 
és saját számára ’s nyereségére vagy veszteségére , kereskedést űzni.) c) 
Jelenleg, midőn az Olt vizeni hajózásnak annyi akadálya létez, egyik fő föl
adásnak tekinteni, ezen folyami akadályok tudományos fölvételét, ’s kö
rülményekhez szabott legczélszerübb módon azok elhárítása eszközlését, 
d) Később, ha a’ körülmények úgy hozzák, biztosításra is kiterjeszked
ni a’ szállítandó áruknál. — E’ vállalkozás alapja 500 részvény, száz 
ezüst forintjával. A’ társaság széke N. Szeben. Álaprendeletiben változta
tást csak a’ közgyűlés tehet. Illy közgyűlésben szavazata van minden részvé
nyesnek. Tartatik c’ közgyűlés egyszer esztendőnkint januárban , kivevőn 
rendkívüli vagy vállalkozási vagy baj-eseteket, melly alkalommal az igazga
tóság, rendkívüli közgyűlést hí össze. Indítvány! joga van minden részvényes
nek ki sürgethet a’ fölött szavazástis. Egyébiránt a’ szavazás titkos. Az igaz
gatóság, melly minden másod esztendőben szótöbbséggel választatik, 5 tag

ból áll. Eírvik viszi az elnökséget. Ezenkívül a’ Szebenben lakó-ó részvényes 
tagok választottságot képeznek, melly minden váratlanabb vagy fontosabb 
dolog iránt határoz, de mellynek illy határozásba legalább is 15 tag jelenléte 
kívántatik meg.

B a j a  jan. 21kén: 1836 óta nálunk az uj-évi köszöntéseket a’ kegyes 
keblüek szép sikerrel kezdők megváltani ’s akkor egyúttal tánc/,mulatság is 
tartatott a’ kórház részire, mihez több nemes emberbarát ’s néhány helybeli 
érdemes ezéh pártfogása is járult. 1837re a’ kórházi ügy párt .ogása végett 
egy jótékony asszonyegyesület alakult évenkint egy sorsjátékos tanczmulat- 
ságot adandó, melly mindjárt első évben 1356 v. for. jövedelnoze az érin
tett intézetnek. A’ bejött pénzből megvásároltaték a’ volt gyámház melletti 
szöglet-telek egy házzal, meilyben 11 szoba ala kittetek. Gyarapitá az inté
zetet továbbad is számos jótevő, ’s a’ vállalkozó kórházi válasz mány, melly 
1836 telén volt kiküldve a’ gyámház újabb elrendezése ’s egy kórháznak 
bármelly kicsiny idomban hozzá kapcsoltatása végett, olly szerencsés sikerrel 
járt el munkálkodásában , hogy jelenleg 17 termet számlál az intézet egy tá
gas!) ’s kisebb pinczével és több folyosóval. A ’ gyámoltalanok ágyain kívül 
hét betegágy minden kívántai óval el vagyon látva. A’ válasz! ott ságot meg
bízó tanács a’ jótevők iránti hálául jan. lüén, mintáz intézet védszentje nap
ján, remete sz. Pál tiszteletére igen számos gyülekezet jelenléti ben, — mely- 
lyen jelen volt a’ városi tanács, község, a’ kebelbeli ezéhek küldöttei ’s a’ 
kórházra jótékonyul ható asszonyegyesület’ több tagja, — isteni áldozat mu- 
tattatott-be a’ minden jó kútfejének; onnan a'menet a’ közelfekvő ujdon ren
dezető gyám-és kórház épületébe vonult, hol városunk buzgó lelkésze Bartók 
Mátyás dersi prépost, azon csinos olajfestetü ’s remete Páll ábrázoló ké
pet, — mellyel Sebőkné született Gábry Francziska asszony az intézet’ disze- 
sitésére ajándékozni szives volt, ’s mellytül 1837 óta az intézet neveztetik 
— egész ünnepéllyel felszentelő; ez alkalommal a’ tisztelt prépost ur remete 
sz. Pálnak anyaszentegyházunk iránti érdemeit rövid beszédbe kiemelvén egy
szersmind rövid vázlatban a’ közház alakulása történetit ’s jelen állapotját 
előadá; a’ jótevőknek pedig a’választottságáltal a’ tanács, község és szen
vedő emberiség nevében hálát nyilatkoztatott. E’fölött az alapitó jótévőknek 
bővebb, megismértetésökre egy diszes alakú jegyzőkönyv tétetek ki olvas- 
hatásul ’s jövendőre, községi határozat következtében, az említett védszent 
napján annak tiszteletére évfordulatkint hasonlag sz. mise-áldozat tartatása 
állapíttatott meg. A’ múlt katonai év végén a’ kórházi pénztár 7219 forint 
15 'j5 krajezárt számlált, mellyhez járul az idei újévi köszöntések váltságdíja, 
mintegy 139 ft. pengő; nem kis segédül szolgál annak gyarapítására a’ város 
negyedeiben naponkint hordoztatni szokott persely i s , melly a’ lefolyt ka
tonai évben 401 váltó forintot gyümölcsöze. — A’ bajai izraelita közönség 
elemi iskolai javára jan. 15én szinte sorsjátékos tánczmulatságot túrta, meily
ben számos különféle rendű kegyeskedő részesült. Belépti dij 30 p. kr. vala 
egy sors-lappal, külön a’ sorlap egy p. tízes. Mintegy 152 kéz- é gvármüdarab 
vala nyerési versenyre kitéve. Belépti lapot 288 személy váltott, x rslapot 8ld).

B ő n y  (Győr megye). Reich Sámuel itt lakó izraelita a’ pusztító görcs- 
mirigy idején nem gondolván szamosi) neveletlen gyermeki)el, élete ve
szélyeztetésével magát koczkáztatván majd minden beteginket vallástekintet 
nélkül helységünkben , a’ legnagyobb szorgalommal, éjt napot egybetéve, a' 
lehetőségig ápoigatá: ’s most újra sem szűnik meg bőkezűségét , ugyan a’ 
helybeli minden vallásu ügyefogyott szegény özvegyekre 's árvákra kiárasz
tani: múlt karácson ünnepeiben több mint 150 font marhahúst, nagy mennyi
ségű kenyeret, sót, főzeléket ’s pénzt osztogatván ki közöttük.

Mé s zö l y  K á r o l y  Tolna, Fehér és Somogy vármegyék tábla- 
birája, f. évi jan. 15kén élete 54dik évében elhunyt. 0  éltében azok 
előtt, kik ismerték, köztiszteletben volt mint j «lelkű ember, lnv házastárs, 
gondos atya és hasznos hazafi. A’ nádor-csatornai (sárvizi) kir. biztos
ságnál 181 lik évi május eleitől kezdve 1819tlik évig mint munkáltató, 
azután 1824. évig m. munkáltató és aligazgató vizmérnök szolgait, ez időtiil 
fogva pedig a’ nádor-csatornai társaságnál haláláig a’ csatorna jó karban 
tartatásra ügyelő aligazgató volt; és igya’ sárvizi tárgyban 28%évig fára
dozott. Szinte 1824dik évtől sárvizi hivatala mellett egyszersmind mun
káltató és aligazgató vizmérnök volt a’ kaposvizi királyi biztosság
nál 1835kig. Ekkor elkészülvén ezen csatorna, szinte a’ yichy-csatornai 
(kaposvizi) társaságnál a’csatorna jó karban tartására felügyelő aligazgató 
vízmérnökül szolgált,’s igy ezen csatorna körül is 14 évet (öltött el hiva
talában ügyes és erős akarattal. Elhunytét sajnáljak özvegye, két fiai, 
kiterjedt diszes nemes nemzetsége és jó baráti. Mint nagy munkákban 
tapasztalt, és szorgalmas hazafi maradandó jó hirt és nevet érdemlett.

(Győri ’sdebreezeni vásár.) G y ő r b e n  a’ í. hó 14, 15’s 1 fikán tar
tott Piroska-napi vásár a’ rósz idő miatt nem igen népes volt, s igy né
melly termék csak igen gyéren kelt. A’ lóvásár igen silány volt; ellen- 
ben szarvas marha, a’rósz idő daczára is, mintegy 3000 darab állittaték ki.
A’termékek következő áron keltek váltóban : hízott ökör párja 300 — 300 
lt., jármosököré 250 — 350ft., tehené 100— 150ft., egy boiju25 — 30 
ft., ökörbőr párja 50 — 60 ft., tehénbőré 40—45 ft., lóbőré 25 — 30 ít., 
borjubőré 4 \ tf— 5 ft., juhbőré 5 — 6 ft. vitnyédi (Letting) dohány mázsája 
50 — 80 ft., malomsókié 30 — 50 ft., kenderé 50 — 65 forint, szalonnáé 
24 — 26 ft. — 1) eb re ezen téli sokadalma a’ tavalyihoz hasonló silányul 
ütött ki. Vásárló gyéren vala, ’s pénz is kevés, minek hiánya leginkább 
annak tulajdonítható, hogy a’ dohány még csak jövő hónapban váltatik- 
be. Hamuzsir kevés volt és drága, mázsája 7 '/a—8 ft., disznóhusé 3 lU—4 
ft., disznózsíré 8%—9;114 ft. Szekérbér Pestig mázsánkint 42 kr. mint7 
pengőben. — A’ regensburgi kir. füvész-társaság B r a s s a i  Sámuel un 
a’ Vasárnapi Újság érd. szerkesztőjét, a’ társasághoz intézett jeles kö; 
leményi tekintetéből levelező-tagjává nevezte ki.
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1 m e r i h «j
Ujyorki dec. 25ki lapok szerint Van Buren elnök ujlag felszólítást 

bocsáta közre, mellyben az egyesült statusok polgárit inti, miszerint a’ 
canadaiakat bármi nemű házad; si merény ükben'pártolni nemereszeljek. 
— Harrisburgban nem történt ugyan újabb kicsapongás, de az egyenet
lenségek még nem liárittattak el; mind a’ két követház, egyik a’ mási
kat nevezve álnak, folyvást tartja üléseit; hihetőleg a’ dólgok illy hely
zete uj választásra szolgál alkalmuk — Ujyorki levelek szerint több britt 
hadi hajó érkezek B arb adósba, e’ hajók a’ mexicoi révparthoz vitor
láznak. — r

P o r t u g á l i a .
Lissabon! dec. 3 1ki hírek szerint Terez de Castro, eddigi spanyol 

követ a’ portugál udvarnál, jan. lüeig Madridba szándékozott utazni a’ 
spanyol ministerelnükség átvétele végett. A’ kormányi csapatok ismét több 
apró csatát nyerének a’ guerillák vagy igazabban szólva rablócsoportok, 
ellen, Collos nevű főnököt a’ többi közt elfogák, csapatját pedig szét
robbanták. A’ cortcs még semmi fontossal nem lépe íö l; a’ tanács össze 
sem tud ülni, mert halálozás, visszalépés 5s kettős választások következté
ben az ülésre megkívántaié tagokat nein gyüjtheti össze. A’ követházban 
pedig az illető biztosság tudósítását nyújtó be a’ választások törvénysze
rűségéről , mellyből kiviláglik , miszerint majd minden választási kerü
letben súlyos botlások ’s rendetlenségek történtek, legnagyobbak azon
ban Braga tartományban, hol a' biztosság javaslatára, minden választás 
megsemmittetik; hihetőleg az egész tudósítást változtatás nélkül el fogja 
fogadni a’ követház. Lissabon kikötőiből Angliába búzával rakott hajók 
vitorláztak eh —

Az algarbiai katonakormányzó tudósítása szerint Collos guerillafő- 
nököt Villa de Manchique mellett főbe lóvék; különféle levelezéseket ta
láltak nála Remechido fiával, ki a’ serrai csapatok ezredesének ’s pa
rancsnokának ’s a’ torony-és kardrend kormányzójának nevezgeti magát. 
Irományi között több tisztkinevezés találtatik ’s kiviláglik belőlük, miszerint 
a’ guerillák annyi főnökelvesztés ’s agyonlövetés után sem veszték el bá
torságukat, sőt uj ült erővel ’s uj főnökök alatt tovább űzik dulongásikat. 
Hogy miguel-párti központ létezne , honnan e’ guerillák kapnának irányt, 
aligha nem kétséges; valóbb az, hogy több miguelpárti főnök közvetve segíti 
az ugynevezteft guerillákat, kik igazabban szólva nem egyebek rablócsopor
toknál,’s az által politikai szint öltenek’se ’lepel alatt űzik undok mestersé
güket. Hogy ezek, főleg Remechido, időről időre pénzt, fegyvert’s élel
mi szerben segélyt kaptak ismeretlen kezekből, igen hihető , sőt azöreg 
Remechido is megvallá. Egyébiránt e guerillák önfejűk szerint munkál
kodnak, velők született ösztönből rablanak, lopnak és gyilkolnak ’s hi
hetőleg igen kisded azon rész közöttük, melly trónkivivásért vagy d. 
Miguelnek ismét királyi székbe ültetéséért harczol. —

A n g l i a -
(A’ nagyvárosi kereskedési kamrák a’ gabnatörvény ellen nyilatkoz

nak ) A' nagyobb varasokban létező kereskedési kamrák mindig határ- 
zottabban nyilatkoznak a’ gabnatörvény ellen. Még a’ glasgowi kamra 
is, melly az előtt, gyarmati érdekei tulnyomósága tekintetéből, ösztöni 
undorral viseltetek minden kereskedési szabadság ellen, ’s melly minden 
illy fölszabaditási indítványt ajánlatba hozónak árulás bélyegét sütendi 
vala homlokára, mostan kérelmet intéze a’parliamenthez, egvértelmüle°-
a’ kérdéses törvény megszüntetését sürgetvén ’s mi még meglepőbb: ez in
dítvány Buchanan ismért torytól származék , pedig a’ glasgowi kereskedési 
kamrában általányosan toryk képezik a’ határzó többséget. Egyszersmind 
uj fordulatot nyert a’ glasgowi izgatás a’ gabnatörvény ellen; egy ottani 
gyűlésben ugyanis indítványt tön bizonyos YVeir, hogy a’ parliamenthez 
intézendő kérelem dologhoz értőférfiaknak parliament sorompok elibe idéz- 
tetését sürgesse, a’ gabnatörvényekrül pártnézet nélkül szólás végett. A’ 
szabadéiulü sajtó igen egyetért e’ tervvel, noha egyébiránt a’ Sun me", 
vallja, hogy csakugyan szokatlan dolog valamennyire parliament sorom
pók előtt, fonállá törvény ellen, tanukat hallgatni ki. A’ ministéri Glo
be határzottan magasztalja e’ tervezett rendszabályt, ’s általában na
ponkint keményebben nyilatkozik a’ ministeri sajtó a’ gabnatörvény ellen 
’s minéldíőbbi megbukandását jósolja.

(Stephens mellett uj izgató buzog.) Stephens magasztalaiéra foly
vást gyülöng a’ nép , de nem olly nagy számmal, hogy veszélytől lehetne 
félni. Az illy alkalomkor mondott beszédek azonban elég- élesek , ’s a’ 
rokonszenv Stephensértmindig fegyveres tűzzel fenyegetés közt jelenik 
meg. A’ Carlisle! radical társulat előtt bizonyos Harney nevű szónok hal- 
latkozék , kinek beszéde O’ Connor, Gastier és Stephens kicsapon «-ásít 
ezer fokkal haladó meg. Jelszavául ezt tüze k i: „Általányos szavazásjog 
vagy közönséges nyomor! Boldogsága’ dolgozó osztálynak , vagy hábo
rú egeszen a késig . s magát a bristoli férfiak s norfolki es northum- 
berlandi asszonyok küldöttének nevezé a’ londoni demokrata egyesülethez. 
Stephensre nézve igy nyilatkozók a’ szónok; „Ha a’ kalmár-esküttszék 
vétkesnek nyilványitandja őt; ’s csak egy hajszálát meri is érinteni, úgy 
nyíltan kimondom a’ Carlisle! ’s általuk az egész angol rőfös aristokra- 
tiának , hogy Anglia egyik határától a’ másikig lángolni fog. (Nagy lelke
sülés. Kiáltozás: „így jó! így foghatunk ki rajtok!“ ) A’ katonák is
mételve mondom, nincsenek ellenünk; de készeknek kell magunkat tá
mogatásukra tartanunk, hogy siikeres lehessen fáradozásuk mellettünk. 
Bármilly hasznosak is azonban reánk nézve a’fegyverek , még egyszer 
kimondom zsarnokink előtt, miszerint nem csupán puskákban ’s dzsidák
ban helyezzük ótalmunkat. Ennél sokkal hatalmas!) eszköz van kezünkben , 
’s ez: gyújtogatás. (Nagy tetszés.) Mi, kik fölépitni tudtuk a’ gazdagok 
házait, tudni fogjuk azokat leégetni is. Winlatton helységbe érkezeinket 
álgyurobaj üdvözlé; mondom barátim, az illy álgyu igert gyökeres és

alapos oklevél a javítás szükségének bebizonyítására. Winlattonbenigen 
jó ’s rendkívül szép dzsidát ajándékozónak nekem, ’s én gondosan fogom 
azt őrzeni. Carlislei zsarnokinknak bátran kimondhatom, hogy csak egyet 
kell lábammal dobbantanom , ’s csupán Winlattonben ezer fegyveres ál
lami talpra. Még egy évnegyedre van szükségünk, ’s az általunk óhaj
tott változás életbe fog lépni. 1839dik év olly emlékezetes lesz Anglia 
évkönyveiben, minő az 1793ki Francziaország történetiben.“ A’ fölhevült 
hallgatók természetesen tetszéssel fogadók a’ bőszült szónok ingerlő sza
vait , ’s az eddig ismert izgatok veszteni kezdik befolyásukat, mert illy 
őrjöngésig soha nem tudtak emelkedni. Már Monmouth’s a’különben nyu
galmas M ales tartományban is lábra kapott az izgatás. Pontypoolban jan. 
8kán 7 ezer ember gyűlt össze, ’s követet választott a’ londoni nemzeti 
gyűlésre. Glamongan megyében 10 ezer gyűlt össze hasonló czélból, ’s 
egyik helyen sem lön a’ csönd megháboritva.

(Angol lapvélemény a’ franczia követkamrai vitákról. Elegy.) A’M. 
Chronicle igy nyilatkozik a’ franczia kamrák nagy harczárói: ,,A’ szövet
kezés azon nagy hibát követé e l , hogy támadó rendszerhez nyúlt olly 
kérdésnél, mellyrül nem mondhata ki mindent, hanem csupán egyes pon
tok ’s ezélzatokra volt szorítkozni kénytelen. Ellensége a’ király volt ’s 
megtámodásuk pontja annak személyes befolyása; ezekről azonban nem 
Cmlékezhetének a’ veszély vagy bal következmények kimutatására. A’ 
válaszíülirat magában tekintve elég kihívó vala. Ha a’ szövetkezés be
várta volna a’ ministerek résziről történendő megtámadást, úgy a’harcz 
bizonyosan kedvező sükerüleende rajok nézve. De igy Guizot panaszi 
hidegek ’s elméletiek maradónak ’s Thiers szavai is eltéveszték valódi 
czéljokat, mert kormány férfiakra nézve valónak csak tökéletesen érthe
tők. Thiers lehetőségig világosan szóla ugyan , mondván: „Az én ellen
zésem nem ministerségbül kimaradás miatt támadott, hanem magában a’ 
kabinetben keletkezék, hol ellenzésem mindig szilárdul nyilatkozók bi
zonyos befolyás ellen ;“ de Mólé gr. belpolitikája iránt nem volt igazsá
gos Thiers, vagy legalább nem méltányos , mert Mólé csakugyan békítő 
rendszert követe ministerségbe lépte után. Azon befolyás, melly Mólé 
gr. külpolitikáját kisszerűvé tette, több alkalommal népszerűtlen törvény- 
javaslatok támogatására is kényszerűé ugyan őt; de ezek kormányzata 
szellemével ellenkezének. Mólé gr. bizonyosan tiszteletre érdemes a’ köz
bocsánat kieszközölteért. A’ belpolitikának és szabadelmüségnek megnyert 
illy engedményért azonban föl kelle áldoznia minden szabadelmüséget ’s 
érdeket Francziaország külpolitikájában, ’s legjobb szövetségiről lemon
dani.“ Hasonló értelemben nyilatkozik a’ Globe is. — M’ Lean hires Író
nő váratlan halálát férje hűtlensége következtében bevett vagy beadott 
méregnek tulajdonítják. — Würtemberg hgnőért az udvar gyászt ölte.— 
A’ mondandó trónbeszédre Buller Eduárd whig követ készitendi a’válasz- 
föliratot, ministeri értelemben. —

(Tarliamentnyitási körlevél. Elegy.) Russell 1., mint ministeri ve
zetője az alsóháznak, következő körlevelet intéze azon alsóházi tagokhoz, 
kik a' kormány mellett szoktak szavazni: „Whitehall, jan. Óén. Uram! 
Mivel a’ parliamentnyitás febr. 5ikén menend véghez, ’s a’ nyilványos 
ügyek mostani álláspontja különösen kívánatossá teszi, hogy a’ követek 
teljes számmal jelenjenek meg, tehát szabadságot veszek magamnak Ont 
sürgetőn kérni megjelenéséért az említett napra. Russell.“ — A’ gabna- 
törvények elleni izgatásban, mint mondják, maga a’ kormány is része
sülni szándékozik. Más részről pedig a’ földművelők Chandos marq. ve
zérlete alatt kérelem-szerkesztéssel foglalatosak a’parliamenthez , a’föld
művelési érdekek föntartása iránt. — Az angol tartományi ’s irlandi la
pok folyvást telvék részletekkel az utóbbi nagy vihar pusztitásiról. A’ 
szegény Irland iszonya pusztításokat szenvede. Számos ember-vesztesé
gen kívül a’ földművelést szörnyű kár érte, ’s különösen a’ fák nagyobb 
része elpusztult. Egyetlen nagyobb birtok sem maradt egészen megkímél
ve , ’s néinellyeken, például Charleville ’s Clancarty jószágin, 20 ezer 
fát csavart ki gyökeréből a’szörnyű szélvész. A' Skerriesbe indult 17 de
reglye nyom nélkül veszett el, a’ viharban, pedig mindegyiken 9— 12 
ember volt. Pennsylvania és st. Andrews zátonyiba fenekűit amerikai rak- 
naszádok nagyböcsii terhük egy részét szerencsésen megmenték. A’ Dublin- 
Pilot szerint a’parttól 10— 12 mérföldnyire álló fák is el valónak borítva 
sós habbal, ’s a’ sziget közepén, 40 — 50 mérföldnyi távúiban is sós 
Ízűek voltak a’ növények, világos tanujelül, hogy a’ fölzúdult tenger
ből olly iszonyú távúira ostorozó a’ tajtékot a’ dühöngő vihar. Cawes 
mellett Torbet- Castle gőzöst darabokra zúzák a’ hullámok, ’s csak az 
embereket lehete megszabadítani , a’ gazdag rakomány pedig örökre 
odaveszett. —

(Vélemény a’ spanyol ügyről. Félelmes mozgalmi a’ fegyveres tö
megnek.) London, jan. 8kán: „Azon lépések, miket ministerink tevé
nek a’ spanyolországi gyászos vérengzések megszüntetésire, mint látszik, 
mindenütt jó elfogadásra találtak, és szabad talán reménylenünk, misze
rint valamennyi hatalom együttmunkáló törekvésűtek sükerülend Spanyol- 
országban egészen helyreállítani a’ csöndet, vagy legalább valamennyire 
megnyugtatni az országot ,’s kieszközleni a’ pártoktól, hogy ne marczangol- 
ják egymást többé vademberevők gyanánt.Komoly akaratja kormányunknak 
e’ részben minden müveit nemzet nyilványos véleményének megfelelni, 
’s nem mulasztaná el semmit, mi ez akaratnak síikért eszközölhet. Eddig- 
elé megkezdd a’ szükséges előmunkálatokat,’s fölszólita minden nagyobb 
befolyású kormányt ez iránti egyesülésre, ’s mindeddig mindenütt leg
nagyobb készségre talált. Ha pedig minden várakozás ellenére süket ma
radna a’ spanyolországi pártszellem minden józan előterjesztés iránt, melly 
a’ madridi kormányhoz ’s trónkövetelőhöz intéztetni fog, akkor a' kor 
mány bizonyosan erős kézzel szerzend igazságot az emberiség megsértett 
jogainak. Jaj annak, ki a' hatalmak üdvös előterjesztésire nem fog hall
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gatni! A’ királyné és trónkövetelő egyiránt fognának bűnhődni illy ma
kacsság miatt! A’ királyné pártja leginkább köteles az illy józan kivá- 
natoknak engedni, mert a’ kegyetlen vérengzés a’legjobb ügyet is meg
fertőzted. — A’ testi erőt használni akaró párt, mint látszik, tulnyoinó- 
sággal fog bírni Angliában. Nem sokára alkalmasint kitörésre jövend a’ 
dolog. De annál jobb ! Ma külsőkép mutatkozik a’ betegség, könnyeb
ben férhetni hozzá. Mindjárt parliamentnyitás után, igy hangzik a’radical 
munkálati terv, dzsidával fegyverzett 50 ezer ember jelenem! meg nem
zeti kérelemmel a’parliament előtt,’s azon esetre, ha kérelme megtagad- 
tatnék, fegyverrel szerzend magának igazságot. E’ tervről egészen nyíl
tan beszélnek Londonban. Anglia éjszaki részében mindenütt fegyverben 
áll a’ nép, hová Stephens szavai eljuthatának. Birmingham mindazáltal 
távul fekszik Londoniul, ’s a’ fővárosig talán majd meg is tompulnak a’ 
dzsidák. Londonban nyugalom uralkodik, mert a’ dolgozók erkölcsi erő
vel kívánnak csak győzni, azonkül is csupán kisebb részét képezik a’ 
népességnek. De ezek helyett tolvajoktul ’s egyéb bizonyos munka nél
kül élősködő semmire-kellőktül tarthatni, kik minden kedvező pillanatot 
örömest használnak zavargerjesztésre , inellyben aztán aratni szoktak. 
O’Connor követőji mindent képesek elkövetni, ’s már rebesgetik, hogy 
a’ fővárosban folfegyverzeniszándékoznak a’népet, mi annál félelinesb , 
mivel a’ kormány nem igen rendelkezhetik katonaságról, a’ rendőrség 
pedig keveset vihetne véghez kurtabotu embereivel a’dzsidák ellen. Leg
főbb ideje már komolyan vizsgálni meg a' dolgot, ’s elhatározni a’ ve
szély minőségét. Hogy fegyveres népcsoport hatalmába kerítheti Londont, 
azt épen nem tagadhatni; de a’ Tower, Temze ’s woolvvichi hajógyár bir
toka nélkül nem fogná magát sokáig föntarthatni ott. Azonban London 
még nem Anglia, hanem csupán csak London ’s nem egyéb; a’ nép 
földulhatja a’fővárost, de többet nem tehet, ’s aztán távoznia kellene fa
lai közül. A’ toryk nyugottan, sőt örömmel 1 itják, hogy a’ középosztály 
elvált a’ józanságtól, mert tudják, miszerint illy állapotban csak hozzá- 
jok folyamodhatik az. Az eddigi izgató főnükek, majd kizárólag toryk, 
s egy részről innen származik a’ szabadelmiiek félelme, mivel nem ta
gadhatni , hogy ezen izgatás a’ dolgozó osztály egy részét toryk hatal
mába juttatja, ez pedig lényegileg veszélyezteti a’ népszabadságot. Ez 
okbul tehát más fordulatról gondolkozónak a’ szabadelmiiek ’s józan ja
vítást sürgetnek a’ gabnatörvény eltörlesztése által;’s a’ dolgozó osztály 
egy részéé’ tekintetben már csakugyan mellettük nyilatkozók. A’gabna
törvény megszüntetése azonban egyenesen a’ jobbadán tory földbirtoko
sak ellen van intézve, ’s igy a’ mostani alsóház mellett tory ministerség 
csakugyan nem tarthatná fon magát. A’ tory pártvezérek elhatározók a’ 
mostani ministerséget meg nem támodni a’ közelgő illés alatt, hanem 
egész figyelmüket az egyes választásokra intézni, mig az ülések vesztni 
kezdik érdekességüket. Ezután fognak majd csak ministerségre jutáson 
törekedni a’ toryk. Jól értesültek azonban tudni vélik, miszerint a’ whig- 
ministerség koránsem akarja bevárni a’ toryk elhatárzó mozgalmit, ha
nem eloszlatni szándékozik a’ parliamentet ’s uj választásokban újabb 
biztosítékot keresni. A’ mérleg most egészen egyenlőn áll. A’ toryk ör
vendve dörzsölgetik kezeiket a’ népizgás előhaladása következtében, a’ 
whigek pedig mosolygva folytatják izgatásukat a’ gabnatörvény ellen, mert 
a’ whigek csak a’ szabadelmüektől ohajtnak gyámolitást, ’s a’ toryk se
gélyét úgy tekintik, mint a’ haldokló az egyházi ember utolsó látogatá
sát. Mind a’ két párt egész erőből rázza ’s izgatja egymás ellen a’ né
pet, csak majd aztán mindketten meg ne bánják merényüket. A’ mostani 
ministerség legboldogtalanabb lapjait foglalandja el az angol történeti év
könyveknek. Mindent átok terhel, mihez eddig nyúltak. Azon mozgal
mat, mellynek a’javító törvény lön vége, whigek vezérlék. E’ mozga
lom sokkal erősebb volt a’ franczia júliusi zendületnél. Parisban harczra 
került ugyan a’ dolog, mert a’ kimenet kétes vala ; de Angliában az egész 
nemzet a’ whigek mellett nyilatkozók, ’s csupán néhány tornyállok el
szigetelve mint ellenző. Wellington engedni volt kénytelen; mert az el
lenszegülés semmit nem használt volna. Ez alkalommal a’ dolgozók gon
dosan számlálták meg tömegeiket, ’s úgy látók, hogy egészen részükön 
a’ hatalom, mit a’ whigek magasztalva emlitének. A’ javító törvény uj 
állapotot alkota, melly szükségessé tévé a’ megválást attól, mit többé 
megtartani nem leliete, és szilárd föntartatását annak, mitől megválni nem 
szabad. Ez által ujpárt fogott volna alakulni, melly még nem volt ugyan 
conservativ , de minden szükséges javitás életbe léptetése után azzá le- 
ende. A’ whigministerség azonban sem kormányelvekrül, sem pártala- 
kitásról nem gondoskodók; az egész javító mozgalom következményét 
csak polczra jutásukban keresék, ’s mig ők zöld asztal körül ülnek, ad
dig mindenkit elég ültén véltek élhetni. Először is a’ dolgozók kezdenek 
zajgani, nem találván helyesnek, hogy ők eszközlék leginkább ki a’ ja 
vító törvényt, ’s mégis ők azok, kik semmi jótékony hatását nem ta
pasztalják. Vilmos király életében csakugyan a’ ministerség mellett 
állott a’ középosztály , mert a’ whigek mindig igy biztatgaták azt: 
„Várjatok csak békével a’ király haláláig , nő utódja kegyesb leend 
irántunk, ’s majd meglátjátok, mit fogunk cselekedni,’s kik vagyunk.“ 
A’ király meghalt, a’ királyné trónra lépett, ’s a’ ministerek udvaron- 
czokká lettek, a’ legveszélyesb időszakban sem tevén étlap-szerkesztésnél 
’s tánczvigalini tervkoholásnál egyebet. Emlékezzünk csak Durham tör
ténetéről. Fontos gyarmat elvesztése, sokáig tartó pénzemésztő polgárhá
ború , ’s végre nyílt harcz az egyesült szabad tartományokkal — ennél 
fontosb kérdés elhatározása már rég nem fekiitt angol kormányférfi előtt. 
’S ugyan mit tőn barátival Melbourne ? Melbourne 1. ebben igen gyönyö
rű alkalmat láta nyílni vetélytársa megbuktatására a’ királyné kegyében. 
„Mennyire van ide Canada?“ Kérdé a’ ns. lord. Igen messzire, volt a’ 
válasz. Jól van, gondoló Melbourne , ’s Durham Canadába szállittaték.

Utóbb olly hírek érkezének Canadából, mellyel bizonyítók, hogy Dur
ham Anglia érdekeit helyesül mozdítja elő ’s hálára érdemes. „Tehát ve- 
télytárs a’ ministerelnökségre,“ gondoló Melbourne, s hamar gáncsot 
vete Durhamnak, ’s Durham visszajött Angliába. Illy mimsterségrül nem 
nehéz ítélni. Azon gyámoltalan, ki az atyai hazat emésztő lángok szép
ségének örvende, nagy bölcs volt Melbourne lordhoz képest. A’ minis- 
terelnök mindenre csak igy szól: „Mit tehetünk mi ? Hisz mit az alsóházban 
keresztül viszünk, az a’felsőben megbukik.“ Ezelőtt minden roszat \ il- 
mos királyra hantának, most pedig a’felsőházra, a’ királyság utolsó véd- 
bástyájára. ’S ők azt gondolják, hogy a’ nép majd csupán kissé megijeszti 
a’ lordokat egyik vagy másik javító rendszer keresztülvitelére, pedig 
ebből más szármozhatik. Saját erejükből nem birván mozgani a’ whigek, 
mindig vihart idéznek elő, hogy az forgassa őket kitűzött czéljokhoz. Mi
kép ’s hol érend ez véget, nem tudhatni; de annyi csakugyan bizonyos, 
hogy Anglia állapotja még nem igen volt olly veszélyes, mint e’ pil
lanatban.“ —-

F r a n c z i a o r s z á g .
(A’ schweizi czikk mellőzve, a’lengyel és spanyol pedig elfogadva.) 

A’ jan. I5iki követkamrai ülésben a’ schweizi czikk kerüle vitatás alá. 
A’ trónbeszéd, mint tudjuk, a’ villongást Schvveizzal Napoleon Lajos 
hg miatt egészen érintetlenül hagyó, mig a’ válaszfölirat ez iránt egy 
czikket vett föl, melly azon kivánatot fejezi ki, hogy a’ kérdéses meg- 
hasonlás ne bontsa föl a’ régi baráti összeköttetést. A’ ministerpárti szó
nokok e’ czikket,mint végkép elintézett dologra vonatkozót, egészen ki aka
rók hagyatni. Larabit tábornok azt válaszoló, hogy a’ kormány maga 
tulajdonija fontosságot Napoleon Lajosnak, midőn hadserget kiilde határ
széleire , ’s az által olly népet bánta meg, mellynek rokonszenve őrfa
lul szolgált Francziaország határinak. Ezután hosszasan magasztalni kez- 
dé a’ fiatal hget a’ szónok. Elnök: „Figyelmeztetem a’ szónokot, hogy 
az, kiStrassburgba utazók katonáinkat elcsábítani, e’ szószéken nem szá
molhat dicséretre, melly a’ kamrában csakugyan nem is találhatna visz- 
hangra. Lajos hg tette csak törvényszéket ’s Ítéletet érdemlő.“ (Sokszo
rostetszés.) Larabit rendkívüli zajgás közt hagyó el a’szószéket. Odilon- 
Barrot, Guizot és Passy szinte a’ fölirati czikk mellett szólónak. Guizot 
nyilványitá, miszerint a’ szerkesztő választmány nem akaró a’ kormányt 
gáncsolni, noha nem javalhatja egészen bánásmódját, hanem csupán a’ 
régi barátság föntartása iránti kivánatit akaró kifejezni. Egyébiránt azon 
törvényszerű kérdés eldöntése: vájjon schweizi polgár é a’ hg vagy nem ? 
csupán Schweizot illetheti. A’ ministerelnök hosszasb beszédben vála
szolt , mellynek ezek valónak végszavai: „Mielőtt kivánatunkat a’ can- 
ton-gyülés előtt nyilványitók, követünk által munkálkodtunk ,’s minden 
eszközt kimeriténk békeföntartásra. Miután bizonyosan tudtuk, hogy illyes 
utón nem juthatunk czélhoz, kényszeritve látók magunkat komoly kö
veteléshez nyúlásra, ’s ezt legmérsékeltebb kifejezésekkel tettük* Mi kí
mélni akartuk azon nép büszkeségét, melly barátunk, ’s az is fog ma
radni. Ingerlésről szólnak ? E’ tekintetben kissé vissza kell tekintenünk. 
Ez nem első villongásunk Schweizzal. Mindenki emlékezik az 1836iki 
eseményre , midőn a’ szökevények kiutasittatását kívántuk. Francziaország 
kivánati jogszerűek valónak ; de meg kell vallanunk, miszerint a’ volt 
ministerségtül származott követelés kissé kemény hangon vala szerkesztve. 
Azon időre utasítandó vissza az érintett ingerültség. Akkor kezde Schweiz 
hidegülni Francziaország iránt. Ministerségbe léptemkor ez volt az ügyek 
helyzete , ’s én szelidítni törekvém a’ már létező feszengést. Reményiem, 
hogy szerencsés is valók czélomat elérni. A’ kérdéses fölirati czikk olly 
kérdést melengetne föl, mellynek kellemetlensége már feledve.“ Szava
zásra kerülvén a’ dolog, a’ ministerek 221 szóval 208 ellen győztek ’s a’ 
kérdéses czikk el lön mellőzve. A’ ministeri párt zajos tetszéssel, a’szö
vetkezés pedig kaczajjal fogadó e’ következményt. Jan. 16ikán végre a’ 
spanyol ügyet tárgyazó czikk juta vitatási szőnyegre; de mindjárt eleinte 
lehete látni, hogy a’ közérdek már elmúlt. Az ülést csak 2 óra után 
nyitható meg az elnök, mivel csak akkor voltak jelen elég számmal 
a’ követek. Ezen napon volt S o u l  t tábornagy először a’ kamrában* 
Clauzel tábornagy szószékre lépett, és szemére lobbantá a’ minister- 
ségnek, hogy nem teljesité illőlega’ négyes szövetség pontjait, mig 
a’ trónkövetelővel mindig bizonyos kétes viszonyban állott, a’ nélkül, 
hogy akár egyik akár másik párt mellett határzottan mert volna nyilat
kozni. Kívüle nem kért senki szót. Elmúlt dologrul, minő Schweiz és 
Ancona ügye, ’s politikai elméletekről, mikben a’végszót nem mondják 
ki ’s a’ czélt eltakarják, egész ékesszólása kiapadt a’ szövetkezés veze
tőinek; Spanyolországról, melly Francziaország szemei előtt dúlja ön 
testét, nincsen, ki szót emelne. A’ semmit nem mondó czikk szavazás 
nélkül el lön fogadva, mert még a’ ministerek is mellette nyilatkozónak. 
Hasonló sorsa volt Lengyelországnak; senki nem szólott az azt érdeklő 
czikk ellen. Sőt a’ mexicoi módosító indítvány sem talált ellenzőre.

(A’ ministerség csatát veszt.) A’ fönebbi kérdések eldöntetése után 
Amilhau azon indítványát vevék vitatás a lá , melly általányosan helyesli 
a’ külpolitikát. Ekkor még két nevezetes szónok lépe föl a’ szövetkezés 
mellett: Pagés (de f  Ariége), ki már rég nem hallató ékesszólását, ’s 
Berryer, ki nyilványitá, hogy bármi legyen is a’ kamra nézete a’kül
politika egyes vonatkozásiról, az egészre nézve még sincsen íöloldvaa’ 
kérdés. A’ kamrának legalább fele meg van győződve a’ministerség hely
zete roszaságáról. Iszonyú állapotnak kell tekinteni , hogy mindazon 
férfi, kik korábban kormánytagok valónak, az ellenzési részen állnak. 
E’ tettükre nem kisszerű okok, hanem nagy ’s az egészet érdeklő meg
győződés vezérli őket. 0  (Berryer) a’ válaszfölirat egész irányzatát he
lyesli , ’s minden férfi , ki nézetit javalja, elvsértés nélkül mondhatja 
ki e’ helyeslést, mert Francziaország méltóságát minden párt egyenlőn



tartozik szivén viselni. Mi az anconai czikket illeti, ő ellene akart sza
vazni de a” ministerség nyilatkozata ellenkező cselekvésre birá őt. Vég
zetül e’ szókkal fordult Thiers úrhoz a’ szónok : „BármiIly nagy legyen 
is azon. véleménykülönség, melly bennünket egymástól elválaszt’s min

denkor elválasztva (fog tartani, bármilly harczot kell is Ön ellen kiizde- 
<nem, mégis mivel Ön védni akard Francziaország méltóságát ’sérdekit Spa
nyolországban , és javitni akard nyomom helyzetünket Anconában , ez 
csakugyan két dicséretre ’s tiszteletreméltó dolog. Ismétlem , bármilly nagy 
is a’ bennünket egymástól elválasztó mélység, mindig legbensőbb megegye
zésemre ’s támogatásomra számolhat Ön, valahányszor valami nagyszerűt ’s 
méltóságost törekszik kivíni Francziaországért.“ E’ beszéd leírhatatlan föl
indulást szüle a’ kamrában. Utána Mólé lépett szószékre szerencsét kiván- 

■ ván az ellenzésnek Berryer szózatához , mellyre , mint mondd, a’ minister
s '  soha nem volt érdemes. Beszédében kétkedését fejezé ki B e r r y e r  
őszintesége iránt. Odilon-Barrot hevesül kelt ki a’ ministerelnök ez utóbbi 
állítása ellen ’s a’ kormány külföldi politikájára nézve ezt jegyzé meg: 
„A’ júliusi kormány lemondását nyujtá be az idegen hatalmaknak.“ Gui
zot a’ közép kiáltozása daczára is szószékre rohant, ’s uj vádat dörge 
a’ ministerség ellen, melly egyenesen abból állott, hogy a’ kormánya’ 
júliusi zendület óta Francziaország minden érdekit eláruld. Egyszersmind 
ünnepélyesen kikelvén a’ volt ministerség politikájának a’ mostaniéhoz 
hasonlítása ellen. A’ pecsétőr hevesül támodá meg e’ beszéd után a’ szó
nokot ’s azt állttá, hogy nem a’ kormány, hanem Guizot változtató meg 
politikáját. Thiers, a’ ministeri követek zajos félbenszakasztási ellenére 
is, az angol szövetség mibenlétét taglalgatá, olly tettdolgokra támaszkod
ván , mikből megmutathatni vélé, hogy a’ ministerek politikája a’ koráb
bi ministerségtül kötött szerződést tetemesülgyöngité meg, ’s Anglia hő 
barátságát lehűté, minek következtében már most egyedül intézi kül ügyeit 
Anglia, ’s mindinkább visszavonul Francziaországtul, mi nagyobb ré
szint okozd a’mostani kormány gyöngeségét Belgiumban , Spanyolország
ban ’s a’ szentszék birodalmában. Szavazásra kerülvén Amilhau ministe
ri indítványa, a’ kamra 219 szóval 210 ellen félre veté azt. Ez első csa
pás, melly olly határzottan éré a’ ministerséget, iszonyú zajt támoszta. 
Megjegyzendő itt, hogy három ellenzési tag nem volt jelen a’ gyűlésen, 
különben még három szózat növelte volna a’szövetkezés győzelmét. Jan.
1 Tikén a’ válaszfölirat azon czikke került vitatás alá, melly a’ ministe
rek külföldi politikáját általányosan gáncsolja, ’s melly helyett Amilhau 
megbukott indítványát kívánd használtatni a’ ministerség. Mivel a’kamra 
már egyes politikai ügyekre nézve elmellőzé a’ válaszfölirati roszalást, 
tehát csakugyan megisineré a’ ministerség bánásmódja helyességet, ’s 
ellenmondásba fogott volna keveredni, ha itt az általányosan gáncsoló 
czikket elfogadja. Ezt törekvének lehetőségig világosan megmutatni a’ 
ministerség mellett fölállott szónokok, ’s legelőször is Cunin - Gridaine. 
Vivien erre azt válaszold, miszerint Thiers már a’ jan. 16iki ülésben be- 
bizonyitá, hogy a’ministerség módja, mellyel szövetségesivei bánt, csak
ugyan általányos gáncsra méltó. Mólé gr. e’ szókkal válaszolt: ,, A’szö
vetségek iránti kérdéseket csak az Ítélheti meg , ki az ügyek vezérleté
vel foglalatos. Angliávali szövetségünk nem szenvede semmit, legalább 
általunk nem, hanem inkább a’ volt kormány alatt; (Thiers tagadólag 
int.) A’ keleti kérdés itt nem szolgálhat vitatási tárgyul. Mié’ részben nem 
osztozunk némelly szónokok aggályiban; de el vagyunk készülve min
den eseménynek hathatósan megfelelni. Önök részletenkint javalak po
litikánkat, egészben véve tehát nem vethetik azt félre. Nem hiszem, 
hogy a’kamra már egyszer kimondott Ítéletét módositná, vagy épen meg
változtatná.“ A’ fáradhatlan Thiers, megengedé ugyan , miszerint a’mi
nisterség egyes tetteit megóvd pellengérre tételtől a’ kamrai csekély több
ség ; de egész vitatásból csakugyan világosan ’s tagadhatlanul kitűnik, 
hogy a’ kamra nem hiszi tökéletesen biztosítottnak Francziaország méltósá
gát , szövetségeit pedig nem látja régi kedvező állapotokban. „Nem mon
dám én , igy zárd szavait, hogy szövetségünk Angliával meg van sem- 
mitve, hanem csak hogy azmárjnem hasonlít korábbi állásához. Hat év 
óta folyvást megemlité benső viszonyunkat Angliával a’ trónbeszéd ; most 
azonban mélyen hallgatott e’ tárgyról, ’s mi ismérjük e’ hallgatás okát. 
Miért nem mondja ki a’ ministerség előttünk okát Belgium ügyében az 
angol kormánytól elváltának?“ Mólé rögtön igy válaszolt e’ kérdésre :
„Mi minden nagy dologban egyértelmiileg cselekvénk Angliával; de a’ 
legszorosb szövetség mellett is lehetnek olly részletes kérdések, mikből 
meghasonlás színe mutatkozik. Utódink tapasztalni fogják, hogy mi nem 
renditők meg szövetségünket Angliával.“ A’ ministerség végre hétszónyi 
többséggel győzött,’s a’ gáncsoló czikk elmarad. —

(A’ válaszfölirati viták véghez közelitnek.) Jan. 17kén még az AU 
rikát tárgyazó czikk is vitatás alá került. Desjaubert fölvilágitást kí
vánt azon 100 ezer budsu iránt , miket Bugeaud tábornok ajándékul 
kapott, ’s állítólag a’ ministerelnök engedelmébül meg is tartott. Mólé 
gr. épen nem tagadd, miszerint egykor Bugeaud tábornokkal beszélvén, 
nemellenzé, hogy Abdelkadertül netalán nyerendő ajándékokat megyei 
útjavításra fordíthasson, mert ő (Mólé) e’ módot egészen böcsületesnek 
tartó. Mólé gr. e’ nyilatkozata zajos félbenszakasztási okozott a’ balol
dalról. Az elnök élénkül hallgatásra szólító föl az ellenzési baloldalt. 
Mornay pártosságra! vádold az elnököt, mondván, hogy a’vitatások alatt 
a’ ministereket jobban pártold, mintáz ellenzési követeket. Az elnök élén
kül válaszolt, hogy ő a’ kamra ’s egész haza előtt kész pártatlanságát 
bebizonyítani, ’s azt tanúsítani, mikép ő mindenkit egyenlőn inte hall
gatásra szükség esetén, minden pártnézet nélkül. Ezután ismét a’ 1()() 
ezer budsura tért Mole gr., ’s nyilványiíá ? hogy miután a’ ministcrek- 
hel tanácskozók , nőm helyeslé többé azon ajándék - elfogadást. Bugeaud
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tábornok úgy védé magát, hogy a’ kamra nagyobb része elégültnek lát- 
szék. Másnap Isambert az egyházi férfiak viseletéi ül szóla, melly alka
lomkor Montlosier temetése is szóba jött. Egyébiránt a’ vitatások élénk
sége mindinkább csökken, ’s a’ részvét kívülről sem olly nagy már , mint 
eleinte volt. Most már nem tehet egyebet a’ szövetkezés, mintha az egész 
válaszfölirat ellen szavaz. Január 19ikén alkalmasint egészen vége sza- 
kadandott a’ vitatásoknak, mellyek különös érdeket már többé nem nyújt
hatnak , hacsak Mauguin indítványa nem okoz még némi zajt,mellyel a’meg
vesztegetés ellen szándékozik föllépni. A’ ministerséget egy két nap előtt 
majd mindenki holtnak tartó,’s ez most ismét olly jól érzi magát, mint va
laha. Bizonyos rugalmasság van a’ ministerség valójában, ’s életében 
bizonyos szilárdság, melly mindenkit csudálatra ragad, ki csak fölü- 
letes ismerője a’ parliament’! jeleneteknek. Mit érnek itt a’ megtámadok 
csapási? Elgyöngülve rogynak azok' össze, ’s a’ megveretteken nyoma 
sem látszik az erősitésnek, ők harcztéren maradnak ’s győzőknek kiált
ják ki magukat. A’ mélyebben látók azonban igen jól meg tudják ezt 
maguknak magyarázni, mert átlátják, hogy e’ szilárdság egy erős aka
ratnak gyümölcse. Sokan ministerváltozást rebesgetnek; de jól értesültek 
nem adnak illy híreknek hitelt. Lamartineben hatalmas ótalmazót nyert 
a’ ministerség, melly különben sem szándékozik lemondani, mig csak 
egyetlen szózatnyi többségre számolhat; hogy pedig ennyire sőt többre 
is számolhat még, az eléggé bebizonyult az eddigi vitázatok alatt. Min
den illy ministerség-módositási hírnél Soult tábornagynak is juttatnak tár
ozót , kinek minden léptét figyelmes őrszemekkel kiséri a’ közönség.

(A’ belga követek lakomája. Würtembcrg hgnő holtteste Toulon- 
ban.) Jan. Ifikán a’követkamrai gyűlés után 400 vendég gyűlt össze a’ 
belga követek tiszteletire adott lakomán Laffifte elnöklete alatt. A’ ven
dégek közt 56 követ volt jelen, kik közül leginkább ezek említendők: 
Banheln tábornok, Odilon-Barrot, Clauzel tábornagy, Arago , Dupont (de 
T Eure) , Mauguin , Tracy , Lafayette, Cormenin, Larabit ’s a’ t . , to
vábbá : Montalembert, francziaországi pair, ’s több ellenzési lapszer
kesztő. Arago tetszéssel fogadott hosszú beszédet monda , mellynekezek 
valónak zárszavai: „Bízzanak Önök. Mutassanak barátik ’s ellenségik 
előtt egyetértést, erőt’s állhatatosságot, mikép valódi polgárokhoz illik , 
’s egész Európa érezni fogja a’ békés kifejlés szükséges-létét.“ E’szó
kat egyhangú tetszés-kiáltással fogadók a’ vendégek, ’s megmutaták a’ 
luxemburgi ’s limburgi nép küldötteinek, hogy a’ szónok helyesen fejezé 
ki Francziaország érzelmeit. Ansembourg gr. bizalomteljes reményit je
lenté honosinak a’ franczia nemzet részvevő buzgalmára. — Würtem- 
berg hgnő holtteste jan. Mikén érkezék Banner gőzösön Toulonba, ’s a’ 
halotti gyásztisztelet meghatókig ment véghez jan. lóikén. A’ király se
géde , Rumígny, egy kir. parancsvivő tiszt, a’ királyné gyóntatója ’s a’ 
párisi temetések igazgatója Livornoig ménének a’ holttest elibe. Az ad- 
íniralhajónreggeltől kezdve minden óranegyedben egy álgyu dördült el, 
’s Rainier gőzös körül egész nap sajkacsoportozat hullámzott föl ’s alá 
gyászöltözetü hölgyekkel, kik az elhunyt tetemitj övének látogatni, mely- 
lyek igen egyszerű koporsóban valónak láthatók ezüst liimzetü fekete posz
tóval ’s fátyolos koronával födve. Jan. lóikén reggeli 9 órakor a’fegy
vertárba csoportozának a’hatóságok , ’s 9 órakor szállítók partra a’ ko
porsót. A’ gőzösön e’ pillanatban a’ kir. lobogó ’s nagyszerű fekete zászló 
lenge. A’ kikötőben horgonyzó valamennyi hadihajó lövésekkel tiszteié 
meg a’ holttestet. 10 órakor már parton volt a’ koporsó ’s a’gyászmenet 
azonnal elindult a’ boldogságos szüzsz. egyháza felé. Elől árva - gyerme
kek ménének, útónok négy rendbeli apáczák fehér és kék öltözetben, 
több ezredi hangászkar, ’s ezek után jött végre hat fehér lótul huzatvaa’ 
koporsó. A’ gyászlepel végeit a’touloni hatóság elnöke, a’ nemzetőrségi 
ezredes, egy sorezredi parancsnok és sorhajó - kapitány vivék. A’kopor
són rendkívüli nagyságú korona volt látható. Utána a’ tábornokkar, ’s fő 
tisztségek következének hosszú vonalban és számtalan néptömeg. A’ sz. 
egyházban díszes szertartásu gyászmisét mondott a’ püspökhelyettes. — 

O l a s z o r s z á g - .
Az algíri püspököt Rómában igen ünnepélyesen fogadók ’s többször 

tarta egyházi beszédet számos gyülekezet előtt; elutazásakor a’ szent
atya kehellyel ’s több szent ereklyével ajándékozd meg őt az algíri szé
kesegyház számára , melly sz. Fülöp nevére fog fölszenteltetni. A’szent
atya az ereklyéket kisérő iratában oda nyilatkozik, miszerint a’legszebb 
ajándék, mellyet Róma az afrikai egyháznak adhat, ő maga, a’ püspök. 
— Bastiai jan. 7ki levelek szerint valósul a’ két ausztriai hajó elmerülte 
Alaira közelében Corsicánál, a’ kapitányon kívül küencz matróz veszté 
életét. — Andrea Giorgio Des-Geneys gróf, statusminister, hajóvezér, 
a’ tengerészet főkormányzója, ’s több rend vitéze meghalt Hennában jan, 
Skán élte 82dik évében.

B  e  1 g  i  u  in.
Brüssel, jan. 11 kén: Löwen kath. egyetemnél biztosság alakult ; 

a’ nemes családok gyermekei többnyire itt tanulnak ’s hihetőleg ez egye
tem fog legtöbb Önkéntest előállítani. — A’ londoni tanács legutolsó ülés! 
jegyzőkönyve aláíratását Francziaország által egész febr. 20aig halasz
tók. A’ franczia kabinet legutóbbi időben a’ belga király kivánatára Hol
landiával közvetlen alkudozásokba bocsátkozék a’ blrtok-eldarabolásnak 
pénzbeli kárpótlással elhárittatása végett. A’ hollandi király nem vönako- 
dék ugyan a’ föltétektől, de Luxemburgról’! lemondását a’ porosz kabinet 
egyezéseiül tévé függővé. A’ porosz udvar kedvet mutatott ugyan először 
az alkudozásokra; azonban újólag határzottan oda nyilatkozók, misze
rint hasonló alapokon nyugvó kiegyenlítésekről hallani sem akar, ’s a' 
24 ezikkii szerződőst, a birtok-eldarabolásra nézve, úgy, mint van, kíván
ja végrehajtatni. —

) ~

S z e r k e s z t i  E le lm e r /y -  — n y o m t a t j a  T r a t t n e r - l i á r o l y i ,  u r i  u t c z a  0 1 2 .



FOGLALAT: Magyarország és Erdély (kinevezések és előléptetések; budapesti tnipló: Diniünkön jégen eszközöltetik a’ közlekedés; magyar já- 
tekszini előadások, ’s a’ t . ; adakozások az árvíz által károsultak számára; kisdedovó intézet ügyeben ; igazítás; kering; különféle: lipcsei újévi 
vásár, a’ vámleszállitás nem valósul, ’s a’t.) Portugália, (\arvaez Lissabonban ’s a’ t.) Spanyolor. (politikai mozgalmak Madridban ; ujonczszedés ; 
Narvaez kalandjai; ’s a’ t.) Anglia (a’ tory sajtó véleménye a’ francziák győzelmiről Mexico előtt, canadai ’s indiai hírek; ’s a’ t.) Franczia- 
ország (utóhangok a’ jan. IGiki kamra-ülésből; a’ válaszfólirat utolsó czikkei vitatása; az egész választóikat elfogadva; az egész níinistersé«* 
lemond; ’s a’ t.) Belgium. Németország. Gabonaár. Pénzkelet. Dunavizállás,

M a g y a r o r s z i g é s E r d é l y .
6 cs. ’s ap. kir. fölsége Pogány  Béla rozsnyai káptalani őrkano

nokot kir. itélő-táblai praelátussá nevezni méltóztatott. H-k. A’ m. kir. 
udv. kamra L u k á s z  György Miksa újvidéki sópajtaőrtbródi sómázsássá, 
Somme r  József zombori kain. igazgatósági gyakornokot pedig F e h é r  
Pálnyugalinaztatása következtében igazgatósági írnokká alkalmazd. K.tud.

() cs. ’s ap. kir. fölsége a1 budai m. kir. kamrai fő fizető hivatalnál 
S e h r  a t zen  t h a l e r  Ferencz ellenőrré előléptetése következtében Hu
b e r  András pénztárnokot 2ik liquidatorrá ’s helyébe Sz a n k a István első 
pénztártisztet nevezni méltóztatott — L á n c z o s  Gáspár viehodnai er
dőkerülő m. é. dec. 25kén meghalálozott. Kam. tud.

B u d a p e s t i  napló.  Miután hat napig folyvást növekvők a’hideg 
’s két napig annyira félben szakasztá fővárosink közt a’közlekedést, hogy 
a’ posták is elmaradtak, ’s csupán tetemes jutáimért huzák életveszély 
közt keresztül az alig mozduló jégén apró csolnakokban azokat, kiknek 
mulaszthatlan dolguk volt egyik vagy másik városban, vagy kik talán bá
torságukat akarák kitüntetni életük koczkáztatásával, végre jan. 30kán 
esti 9 óra tájban megállapodott a’ jég. 31kén reggel jókor egy budai 
suhancz volt az első, ki jégén jött a’ pesti partra, honnan azonnal város
házra vivők őt, vakmerőségéért megfeddés végett. A’ töretlen jégén még 
délután is csolnakokban huzaták magukat sokan keresztül; utóbb azonban 
három helyen is kezde a’ nép egyszerre egyik városbul a’ másikba hul- 
lámzani, noha ut még nem volt csinálva; délután azonban gyalogutat 
készítőnek deszkapadolatbul keresztül a’ folyamon ’s már most veszély 
nélkül eszközölhető a’ közelkedésa’ két főváros között. Január 31kén 
a’ kemény hideg után dél felé rendkívül havazni kezde , délután pe
dig olly langyossá lön az idő, hogy még árnyékban is csöpögni kez
dett az eszterha, mintha csak azért födte volna Dunánkatjég, hogy azon
nal elolvadjon. A’ viz áradott, ’s ennek következtében nagyobb biztos
ságul a’ Duna-parton berakatni kezdik a’ csatornákat, noha még eddig 
vizkiöntéstül nem tarthatni. — Angol lapok után több hazai magyar ’s 
német lap hirlé, miszerint az ausztriai kereskedési ’s tulajdonkép tiltó 
vámrendszer lényegileg meg fog változni, minden angol árunak böcsará- 
nyu vám mellett fogván megengedni behozatását. A’ pesti német keres
kedési lap ’s pozsonyi Hirnök mellék-lapja nlár a’ vámcsökkenési jegy
zéket is közlék : most azonban bécsi levelek az Alig. Z. legújabb számai
ban egészen alaptalan koholmánynak hírlik az egész kürtőit változást. 
— Az „Ismertető“ szerkesztetéseriil Fényes Elek és Vállas Antal jan, 
27iki nyilatkozatok szerint lemondanak. Ez emelkedni kezdett lap ’s az 
olvasó közönség sajnosán érzendik leléptiiket. — Azé’napokban Hecke
nast könyvkereskedőnél S z a l a y  L á s z l ó  szerkesztése alatt megjelent 
„Themis“ (Sr. 80 1.) 2ikfüzete igen érdekes foglalatú, fő dísze, Eötvös Jó
zsef b. véleménye a’ fogházjavitás ügyében, melly külön nyomatva is 
megszerezhető már. — Nemzeti színpadunkon január’ 25dikén először 
adaték bérszünettel „ l l o n t ó  P á l “ tüneményes bohózat énekkel ’s 
tánczczal 3 szakaszban gr. Gvadányi után irta Szigligeti, zenéjét Them. 
Az uj diszitvényeket fösté Otto , a’ tánczokat betanitá Kolosanszky. A’ 
közönség elégületlenül hagyá el a’ színházat, mert e’ bohózat minden ösz- 
szefüggés nélkül igen aljas körökben forog , ’s Gvadányi egy két kissé zsí- 
rosb kaczagtató kifejezésit kivevőn, egyetlen elmés ötletet vagy fordula
tot sem foglal magában. Kár,hogy a’ szépreményii derék drámairó illy él
vezhetetlen műrepazérlá jobban használandhatott idejét! kár,hogy a’ tánczok 
bizonyos bozontos állati tánczra emlékeztetőnek , mert valamint a’szabatos 
deli táncz gyönyörködtet, úgy undorít a’ báb gyanánti idétlen ugrosás. 26. 
„Bájital“ jött színpadra , nézők középszámmal: 27. „Lumpacivagabundus“ 
Bartha (Lábszíj) elhagyhatná már egyszer a’ hélytelenkedést, kár a’ karzat 
néhány egyes kurjantásinakhódulnia ; 28. először „Sevilla csillaga“ szomj. 
5 felv. Vega után Zedlitz b. ’s utána forditá Fáncsy a’m.t. társaság költségin, 
Sancho király szerepét Egressy szokott jelességgel adá, ’s méltó dicsé
retre érdemesek Fáncsy (Ortiz) ésLendvayné (Estrella) is ; 29én „Eskü“ ; 
30ikán először „Az agg színész és leánya“ vigj. 5 felv. Bayard és Théau- 
lon Után magyar színre alkalmazd Fáncsy a’ m. t. társaság költségin. E’ 
jeles műkoronája volt azé’ hónapi előadásoknak. Megyeri önmagát meg
haladva személyesité az agg színészt, ’s Egressy (lapszerkesztő) olly rit
ka tökélylyel ’s elevenül játszék , ’s olly híven fogá föl a’ személyesített 
ármánykodó feuilletonista egész lelkületűt, hogy a’ szép számú közönsé
get színházunkban nem igen gyakran tapasztalni szokott vidorságra élén
kítő; 3 likén „Nagyrokonság“ vigj. Kotzebuetól; minő óriási különbség 
a’ tegnapi élvezet ’s mai unatkozás közt! E’ hónapban 4 Kotzebue dara
bot láttunk! 2 uj, de színpadra többé nehezen jutandó eredetit ’s két for
dított színmüvet és egy uj daljátékot. Szomorú meddőség. Színészink 
minden hónapban öt vagy hat uj színdarabot adhatnának, nem számít
ván ide a’ daljátékokat. Ezt annyi személyit intézet, minő a’miénk, meg
tehetné , ekkor bizonyosán több bérlet-jegy kelne e l , mert szin-’s dal
játék karöltve segítenék egymást ’s jobbadán teli ház mellett a’ pénztár 
gyarapodnék, minthogy öü v. 70 nagy ’s kicsiny de jeles színmű egész éven

’s legalább 24 daljáték minden esetre örvendeztetőbben jövedelmezné
nek mint két annyi elavult’s érdektelen darab.Számos el nem játszott színmű
vel bírunk, mellyek megérdemlenék az előadási próbát, mivel a’ közönség is 
talán inkább szeretné látni valamelly uj darab hatását v. mcgbukását mint 
régi kopott férczmüvek mellett ásítozni.

M. t u d ó s  t á r s a s á g .  A/, academia költségein megjelentek : 1) B 1 a i r 
Hu go  r h e t o r i c a l  és a e s t h e t i c  a i 1 ec z k é i. Némelíy kihagyások
kal és rövidítésekkel, angolból Kis János. Második kötet. n. Sr. 362 lap, fűz
ve 1 ft. 40 kr. cp. posta pap. 2 fr.; az egész munka 3 ft. 20 kr, postapap. 4 
fr. ej). 2) E r e d e t i  j á t é k s z í n .  Kiadja a’ m. t. társaság hetedik kötet: 
Az a t y á t l a n ,  szomorujáték 5 felv. Irta T ó t h  L ó r i n  ez n. 12r. 140 
lap, postapap. ékes borítékba fűzve 36 kr. cp. 3) K ü l f ö l d i  j á t é k s z í n ,  
kiadja a’ m.t. társaság. XIVei. kötet: A’ Z á s z l ó t a r t ó ,  vígjáték 3 felv. 
Schrödertől. Ford. Felapáthi Molnár Sándor, n. 12r. 118 lap, postapap. ékes 
borit, fiizve 21 kr. cp. Józsefnapi vásárig megjelennek: 1) N y e l v t u d o 
m á n y i  p á l y a m u n k á k  Ilik kötete, d. E n g e l  József és N a g y  János 
koszorúzott értekezéseik a’ m. nyelv ragai és szóképzőiről. 2) K a z i n c z y  
F e r e n c z  eredeti munkái Ilik kötete: Utazások. 3) K ii 1 f ö l d i  j át  é k- 
s z i n XVik kötete , u. m. A ’ levelezők ; E s z és s z í v ,  vígjátékok Stei- 
gentesch ut. Kiilkey Henriktől, ’s a’ k é n y t e 1 e n h á z a s s á g , Moheré
ből Kazinczy Ferencztől. D. S c h e d e  1 Ferencz, titoknok.

A’ k i s d e d o v  ó - i n t é z e t e k e t  M ag y a r o r s z á g b a n t e r j e s z t ő  
E g y e s ü l e t  vá  1 a sz to t t s á g a  jelenti, miképen tolnai képzőintézetében 
azon kisdedovó segélydíjas növendéki helyre, mellyet legközelebb W esselé
nyi Miklós báró alapított, kinevezhetési jogát a’ tisztelt alapító báró további 
rendelkezéséig ezen közp. választottságra ruházta. Minélfogvást a’ két test
vérhaza fiai felszólittatnak, hogy kik azt elnyerni óhajtják , magokat folyó 
évi április hónap lökéig az Egyesület valamellyik elnökénél, hiteles bizo
nyítványaikkal jelentsék. A ’ kinevezendő az intézetben szállást, fűtést éa 
szükséges bútorokat, azon felül ágyi ruhát fog kapni, asztalbér fejében pe
dig havonkint 20 v. ft. segélyt nyerend az Egyesület pénztárából. Erdélyi 
születésűek az alapítvány értelmében elsőbbséggel vannak jogosítva a’ kine- 
veztetésre; azonban az Egyesület igazgatási szabályainak íső pontja szerint, 
a’ folyamodótul megkívánja a’ választottság, hogy magyarul tudjon, és a’ né
met nyelvet valamennyire értse, ajánlatára szolgálván, ha a’ két hazában gya
korlott egyéb nye'vekben is jártas. Figyelmébe ajánltatik mindenkinek egy
szersmind az érintett igazgatási szabályok 3dik pontja is , melly szerint kis
dedovó növendéknek a’ folyamodó föl nem vétethetik, hacsak őt valamelly 
részes tag , vagy gyakorló tanító személyes ismeretségénél fogva, mint sze
líd erényes embert, ’s azon megjegyzéssel nem ajánlja, hogy belőle idővel 
alkalmas kisdedovót reménylhetni. Költ Pesten, jan. 29én 1830. Kacskovics 
Lajos s. k. egyesületi titoknok.

I g a z í t á s .  Lapjaink 8ik számában hirdetett gyűlései a’ kisdedovó intő
nek f. é. február 10- ’s I7kén menendnek véghez.

(Barra István jótékonysága.) Keczel, kalocsai káptalani helység, 
lakosit, nagy mértékben örvendeztető meg Barra István Pest megyei 2ik 
főorvos, midőn tekintetbe vevőn az iskolára tett tetemes költségit a’ köz
ségnek , egy 30 fontos harangocskát vásárlott számára. Keczel lakosi min
denkor hálásan emlitendik nevét. —

Kolozsvárott Barla Miklós, ki ínár nagy czélszerü gabonaszóró ’s egy
szersmind rostáló erőmüveivel, és száraz malmaival, mellyeket mind saját ta
lálmánya és nézetei szerint készíti, a’ gazdaságnak szép szolgálatokat te tt; 
ujontában egy arató ekét talált fel, mellynek mintáját el is készítette. Egy 
ló erejére van számítva, melly a’ szántó-földön az erőmüvet végig huzva 
egyszerre félölnél szélesebb pászmát beretválna le. Y.U.

Az orosházi olvasó társaság által az árvíztől laktalanitott pest-városi 
szegények felsegéllésére gyűjtött 127 f t v .  ez. Székács József az ágostai val- 
lástételü pesti magyar ajkú község lelkésze olly kijelentéssel adá által á’ Pesten 
munkáló kir. biztosságnak, hogy azon tűzifa vétetvén, a’ fenérintett szü- 
kölködők közt osztatnék ki. — Továbbá M i c h e l  János pesti lakatos mester 
azon lakatos munkákról, mellyeket Theréz városban 1838. év Iefolyta alatt, 
köz fölügyelés mellett épitett 16 házban összesen 1013 ft. 30 kr. v. ez. ere
jéig készített, árjegyzékét a’ Pesten munkáló kir. biztossághoz azon nyi
latkozással nyújtó be, hogy az említett munkákért járó bért az illető 16 ház 
árvíztől károsított tulajdonosinak , tiszta emberi szeretetből ajándékul elen
gedi. Mi is azon hozzáadással tétetik közhírül, hogy ő cs. kir. főherczeg- 
sége országunk fens. Nádora ezen nemes lelkű ajánlat felől értesittetvén , 
kegyesen rendelni méltóztatott, hogy magas tetszése Michel János lakatos- 
mesternek a’ városi tanács ülésében és a’ választott polgárság jelenlétében 
tudtára adassék.

KÜLÖNFÉLE : Lipcsei levelek következőleg szólnak az ottani újévi 
sokadalomrul: a’ halomra gyűlt gyapjúszövetek darab ideig nem igen 
keltek. A’ vásár kezdetekor múlt vásári áron kérők azokat; utóbb azon
ban csökkent áruk. Altalányos számítás szerint 2 laííért j vesztériék a’ 
kereskedők minden végposztónál a’ tavalyi árhoz képest; voltak mindaz - 
által ollyanok is , kik 4 tallérveszteséggel adák el áruikat ’s vásár vége 
felé egészen megszűnt a’ posztó kelete ; a’ finomabb gyapjúszöveteké szinte 
léhán ment. Magyar, ausztriai és cseh gyapjúból mintegy két ezer mázsa 
kelt el 2 — 4 tallérral d r á g á b b a n  a’ múlt vásári árhoz képest mi va
lóban különös ellefítétben áll a’ posztó-ár csökkentével. A’ gyapött szö
vetek lOpCttel emelkedőnek. Nyers bőr a’ múlt sz. mihályi magas áron 
igen keresve kelt, különösen pedig a’juhbőr. — Zágrábban jan. 21kén 
választának tót-,horvát- ’s dalmatországiitélőmestert. Szokott [isteni tisz
telet után a’ megyeházban gyülének Össze a’ KK és RR, hol azon kir. 
leirat is fülolvastaték, melly Ilaulik György megyés püspököt báni he
lyettessé nevezi ki. Ezután érzékenyítő beszédet mondott a’ bánhelyettes
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püspök, ’s jelölteket nevezek! az itélömesteri hivatalra, kiknek nevei 
ezek: Lentulay Imre , Mixieh Miklós, báni tábla bírái, Dominich Sán
dor, kerületi tábla bírája, Zsitvay József, Szerem, Vodich Béla, A arasd , ’s 
Csóka János, Pozsega megyek alispánjai, Dellimanics József Yerőeze 
megye volt alispánja, es Briglevich József kerületi táblai jegyző. A’ szó
többség fölkiáltás utján olly szembeszökó'leg nyilatkozók Mixieh Miklós 
mellett, hogy az elnöklő püspök azonnal elfogadó tőle az esküt. — Múlt 
évi decemberben 284,486 forintig volt ránk nézve tettleges tengermellé
künkön a’ kereskedés. — Szerb határszéli hírek szerint az ottani orszá
gos küldöttség már visszaérkezék Konstantínápolybul, ’s az uj törvény- 
könyv rövid idő múlva életbe fog lépni. Milos hg családja folyvást Te 
incsvárott tartózkodik. Fiai valamelly német tudom, egyetemen képzendik 
ki magukat, hová már közelgő tavaszkor szándékoznak utazni, azután 
pedig bejárandják Német-, Franczía- és Olaszországot. — A’ k o l o z s 
vár i  muzsikai conservatoriumnak január fikán tartott közgyűlésében, né- 
mellv czélirányos jobbításoknak törvény gyanánt elfogadtatása után, szó 
zat-többséggel a’ eonservatorium elnökévé gr. M i k e s  János, igazga
tónak B u s i c s k a György, pénztárnoknak T r a n d a f fi r György, jegy
zőnek Gyu l a i  Ferencz, gazdának L u g o s s y  József urak válásztattak.
E ’közhasznú intézet naponként nagyobb kiterjedést nyer, annyira,hogy 
az]ének- és hangszeroskolabeli tanítványok száma jelenleg Síre megy. 
Polgár és a’ városi tánczterem haszonbérlője V a ssy  Tóbiás a’ conser- 
vatorium hasznára jan. lükén adott álorczás bál egész tiszta jövedelmét 
279 fr. 45 krban váltóban e’ közintézetnek széplelküleg átengedni szíves
kedett. E.H. B r a s s ó b an  jan. 14én szünet nélkül hullt a’hó, ’s már a'sík 
mezőkön is fél singnél magasbra nőtt, ez valamint tartós és kemény te
let igér, úgy azzal is borzaszt, hogy ha majd egy déli szél a' körülle
vő hegyekben megindul, ámbár nagy folyame’környéken nincs, még is 
a' vizáradás veszélyt okozhat. A’ napokban egy Brassóból Udvarhely 
vagy Miklósvárszékre haza menő szolgálót a’farkasok a’Brassó és Föld
vár közti síkon megtámadván, annyira elmarczangoltak, hogy másnap 
csak lábszárai, és párnahajában levő kevés motyóji találtaiénak az utón 
intésül azoknak , kik télen éjszakánkínt fegyvertelen utaznak. — A’ múlt 
évben Brassóban 7560 pár csizma készíttetek a’ czéh felszámítása sze
rint. (E. Hirl.)— Deinény János zalatnai k. fiscalis ügyvéddé kinevezteté- 
sével a’ dézsaknai fiscalis ügyvédi hivatal megürült.

P o r t u g á l i a .
A" Diarie do Governo a' múlt év átnézését következőleg zárja: „Sze

rencsénkre van ’még időnk; de nem kell eltitkolnunk, miszerint helyze
tünk bizonytalan ’s e’roszak, mellyekbena’ statustestületek sínylődnek , 
a’ gyógyszerek alkalmazását nem engedik tovább elhalasztatni.“ — Az 
estremadurai szőlőmivelés ’s borkereskedés előmozdítására kiküldött vá
lasztmány ez év első napjain nyilványitá tudósítását, mellyben e’ czél- 
elérésre statustársaság alakítását hozza javaslatba. — Franczía lapok sze
rint Palmella hgnő fiatal Fayal marquísnővel dec. 28kán Lissabonba ér
kezett; szerencsésen szállító túl a’ tengeren f  ja  12 éves dús menyasszo 
nyát a’ párisi telegraf által minden kikötőbe szétküldött parancs daczára, 
melly a' hgnőfentartóztatását rendelé a’ marquisnő gyámja felszólaltára. —

Lissabon*! jan. 9ki hírek szerint a' cortes 55 szóval 32 ellen elfo
gadó a' küldöttség tudósítását a' választások törvényszerüségerül ’s igy 
Braga tartományban a' választások ujlag menend nek véghez. Jan. 8án 
ismét Jose Caetano de Campost választó meg a’ követkamra elnökéül, mig 
nisterváltozási hírek is keringnek; a’ gabnakivitel Angliába még foly
vást tart. —

(Narvaez Lissabonban. Elegy.) Legújabb hirek szerint Narvaez 
spanyol tábornok, miután Gibraltarban kitiinőleg fogadók, Lissabonba 
érkezek. — Valamint a’portoi borkereskedő társaságot, mellyet d. Pedro 
eltörleszte, visszaálltak, hasonlag Estremadura tartomány számára is uj 
egyedárus szőlőmivelésí társaságot szándék alakitní; itt néha e’ tárgyra 
nézve a’ balfogások a’ hihetőség határin túl csapongnak; igy például egy 
kir. rendelet két kalmárnak ’s a’hamburgi portugál consulnak a’ jóremény- 
foki szigeteken több négyszög mérföldnyi földet ajándékoz, mint tulaj
dont , csak azon egyetlen föltét mellett, hogy e’ szigeteken a’ czukor, 
kávé’s gjapott termesztést hoznák virágzásba ; mennyire nem használ illy 
tömérdek föld odaajándékozása, Brazíliában elég példa tanúsítja, hol, 
főleg a’ portugál nemességnek 20 — 30 mérföldnyi révparti földet ajándé
kozónak ’s mi történt? e földek századokon át parlagon hevertek, mert 
a’ nemességnek sem pénze sem kedve nem volt miveltetésére ’s nem is 
hagyó mások általi miveltetését; ez mindaddig tartott, inig Brazília né
pessége növekvék ’s a’ nemesség egyezése nélkül e’földek birtokába he- 
lyezkedék. Hasonló történendik a’ jóreményfoki szigeteken tett ajándéko
zásokkal ; tán európai vagy épen német gyarmatosakat szeretnének a’ szi
getekre szállítani; de a’ németek jól szivükre vegyék, hogy ott a’ lég 
igen rósz, hogy az odaköltözött portugálok negyede is alig marad életben ’s 
németek még inkább nem tűrhetnék e’ léget. —

S p a n y o l o r s z á g .
(Politikai mozgalmak Madridban.) Spanyolország fővárosában fontos 

események vannak készülőfjen , miknek az egész országra nézve nagy 
leend hatásuk, ’s miktől némellyek kedvező, mások pedig aggasztó for 
dulást várnak. Minden oda látszik ezélozni, hogy Espartero minden te
kintetben féktelen katonai hatalommal ruháztassék föl. A’ minisferség ’s 
tartományi főkapitányok közt Espartero vezérlete alatt messze ágazó ösz- 
szeesküvés létezik a’ cortes elmellőzésével minden hatalomnak Espartero 
kezeibe játszató,sára. ’S csupán ennek tulajdonítandó Narvaez eltávozás 
sa , mert fejét nem akaró Espartero önkényére bízni, ’s Cordova csupán 
azért nem távozók, mivel magas álláspontja eléggé védi őt. E’ sötét ár
mánykodások kifej lését feszült kíváncsisággal várják. —

(Ujonczszedés. A’ sarragossai’s valenciai visszatorló junták fölosz
latva. Narvaez kalandjai. Elegy.) A’ jan. 12iki udvari újságban megje
lentek a’ 40 ezer főnyi ujonczsereg kiállítását parancsoló törvények, 6 
ezer lovasával együtt. A’ministerek, mint mondják, személyesen akarnak 
meggyőződni a’ katonaság állapotáról a’ tartományokban. Alaix tábor- 
bornok a’ eataloniai sereg fölügyelését vállolandja magára, ’s távulléte 
alatt Chacon tengerészminister viendi tározóját. Ha bizonyos híreknek 
hihetni, tehát a’ trónkövetelő udvaránál némi változások fognak történni.
A’ mérséki párt győzelmet vitt ki Beira hgnő befolyása következtében. 
Elioz, Villareal ’s egyéb tábornokok ismét tettlegi alkalmazást nyerend- 
nek. A’ madridi kormányhoz már hivatalos tudósítás érkezék a’ saragos- 
sai ’s valenciai visszatorló junták föloszlatásáról. A’ valenciai junta még 
múlt ev utolsó napjaiban föliratot intéze a’ nemzeti képviselőkhöz, mely- 
lyel egy köztiszteletü férfi ellen legundokabb rágalmakat törekvék bebi
zonyítani , csupán azért, mivel azon férfi elég bátor volt a’ nemzet sze
meiről levonni a* fátyolt, hogy nyíltan láthassa a’junta undok tetteit. Eb
ből áll tehát azon tisztelet, mellyet képviselóji iránt a’ nép érezni tarto
zik? Minden nemzeti képviselő az alkotmány értelmében szabadon ’s bün
tetlenül kimondhatja véleményét, ’s a’ nép itten mégis vádra használja 
képviselőéi őszinte kifejezésit! De különösen itt ki lépett föl vádló gyanánt?
Egy a’ törvényektől nem ismert ’s vérrel fertőzött népzajgásból támadott 
hatóság. A’ cortes bizonyosan legnagyobb mértékben! roszalását nyilvá- 
nyitandja ez irat fölött, ha csakugyan elolvasásra fogja azt méltatni. Egyéb
iránt a’ cortes most az adósság-fogyasztó pénztár rendezetével foglalatos.
— Narvaez tábornokot még a’ tengeren túl is üldözi rósz csillagzata,
’s az elemek is úgy ellene esküvének, valamint az emberek. A’ Correo 
Nációnál jan. 12ki száma majd nevetségesen adja elő a’ vitéz tábornok 
úti kalandit. Dec. 25kén ugyanis szerencsés volt meghiúsíthatni a’ vámő
rök figyelmét Narvaez egy angol kereskedő hajón, mellynek kapitánya 
Gibraltárba igéré őt szállítani. Alig szedeté föl azonban horgonyát a’ ka
pitány, ’s olly iszonyú szélvész támadott, hogy a’ legénység egyhangú
lag oda nyilatkozék, miszerint Gibraltar helyett Londonba fog vitorlázni. 
Mint látszik, Narvaez jelenléte már magában is mindenütt zenditő. Vég
re Portugália partihoz csapák a’ hullámok a’ hajót, ’s Narvaez táborno
kot egy ns isméretlen franczía, ki védangyal gyanánt őrködék minden lép
te fölött, szerencsésen szárazra menté. A’ lagosi partkaput nem akarók 
előtte megnyitni, míg végre igy kiálta föl: „Hajótörést szenvedett spa
nyol tábornok vagyok. “ Ezután még hosszas kihallgatáson kelle ke
resztül mennie, melly alatt nem tudók a’jelenvoltak, mit kelljen inkább 
bámulniok: a’ spanyol tábornok méltóságos magaviseletét e , vagy pe
dig a' franczía elszánt bátorságát vagy a portugál tábornok óriási í.o ombasá- 
gát. Ezután ismét hajóra szállott Narvaez, ’s jan. Íjén csakugyan sze
rencsésen Gibraltárba érkezék. Ott azonban uj baleset éré az elismert 
hőst. A’konnányzó,Woodford tábornok, eleinte nem akaró őt illőn elfogadni,
’s tudató vele, hogy minélelőbb távozzék a’ városbul. — Torenogrófnak 
uj választáson kell keresztül menni, ha el akarja ismét helyét foglalni a’ 
cortesben. — Maroto tábornok jan. 1 lkén Durangoban volt, ’s csapati 
elfoglalva tárták Alavát. Espartero Riója felé indult meg sergeivel. Úgy 
hiszik, hogy Espartero e’ mozdulatával Riójára kivánja vonni a’ zendü- 
lök figyelmét, mig Diego Leon a’ belascoaini hidat fogja megrohanni. 
Balmaseda carlosi tábornokot Guevera erősségbe vivék fogsági a.

A n g l i a .
( Canadai ’s indiai hírek. ) Dec. 21ikeig terjedő canadai hírek sze

rint M’ Nah felső-eanadai polgárkatonasági vezér meggyilkoltatása nem 
valósul, noha több lap bizonyosnak hirlé már. Az ismert Schultz, len
gyel tiszt, ki Kingstonben, a’ canadai zendületet támogatta miatt bitó
fán múlt ki , végintézetében 4 ezer font sterlingrül rendelkezék. E’meny- 
nyiség egy negyedét menyasszonyának hagyó, 100 fontot a’ kingstoni 
kath. nevelő intézetnek, ’s 400 fontot a’ Johnstovvnban elesett britt pol
gárkatonák özvegyeinek. Azon amerikaiak közül, ki Detroitból Canadá- 
dába rontanak, 21 maradt halva a’ harcztéren, 30 pedig élve a'király- 
pártiak hatalmába jutott. A’ foglyok majd mindnyájan ittasok valónak. 
A’ montreali törvényszék 10 vétkest babáira ítélt ’s a’ többit részint a’ 
királyné kegyébe ajánló, részint pedig kisebb büntetésre kárhoztató. Az 
elitéltek közül négyet azonnal kivégeztek. — Indiai lapok egyes rész
leteket közlenek az ottani harczkészületekrül. Burnes Sándor kapitány és 
Saortt J. biztossági tíszviselő Ludianahból Sikapuiba utazónak, az In
dus túlpartjára, szükséges intézkedés végett az angol sergek alkalmazá
sa iránt. A’ fegyveres csapatok először is Karatzsi felé indulandnak meg, 
mi azonban tetemes nehézséggel leend kapcsolatban, mert a’ sindi fő
nökökkel nem sükeriiltek a’ megkezdett alkudozások, megegyezésük 
nélkül pedig nem juthatni békés utón az Indus túlsó partira. —

(A’ tory sajtó véleménye a’ francziák győzelméről Mexico előtt. 
Elegy.) M. Herald igy szól egyik legújabb számában a’ francziák Mexico 
elleni győzelméről: „Mexico, az Éjszakáméi i kánál és Schweiznál gyön
gébb Mexico, egész súlyát érzé a’ polgárkirály békés karjának. „Én , 
így szokott szólani Canning, azért idéztem létre az újvilágot, hogy az ó 
világ súlyegyenét helyre állíthassam.“ Most a’polgár király igy szólhat: 
„Anglia azért idézte létre a’ délamerikai birodalmakat, hogy Franczia- 
ország tőnkre verhesse azokat.“ Mexico vétke csupán abból áll, hogy 
respubliea, még pedig Angliától létesített respublica, *s hogy mindenkor 
jó vevője volt az angol áruknak. A' mexicoí rév ostromzár alá álliltatá- 
sának Eraneziaország által első következménye az volt, hogy a’ liverpooli 
vásáron fél milliónyi árit maradt vevő nélkül. Kislclkii ministerink aláza
tos megnyugvással tiirék e’méltatlanságot, ’s minden egyebet, mit kül
földi hatalmak reánk mérni jónak találtuk. Ez é azon viszonyossóg, mel
lyel Franczía ország szabmlelmüségünket jutalmazni siet, mint velünk a’
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kormány elhitető? Francziaország belföldi korlátolt vámjegyzéke ’s kül
földi vevőink elzárása elülünk, jutalmazza most azon szabadelmü törvény
hozásunkat, melly szorgalmas dolgozóinkat százankint juftatá ínségre , 
’s a’ velünk vetélkedő országokat azon állapotba helyzé, hogy várasin • 
kát eláraszthassák árukkal, inig a’ mieinkj előtt zárvák kapuik. Koro
názzuk már most e’balgaságot a’ whigministerek óhajtása szerint a’ gab- 
natörvény eltörlesztésével ’s tegyük Anglia élelmezését Oroszország len
gyel magtáraitól függőve, ’s Anglia Ínsége meg lesz pecsételve, nem 
idegen hóditó sergei, hanem őrjöngő törvényhozás öngyilkos kezedül. 
A’ francziák szándékosan sérték meg az angol lobogót Mexico előtt. Eb
ben sem fog viszonyosság uralkodni, mert kormányunk bizonyosan nem 
mereszti megsérteni a’ franczia lobogót, ’s Afrikában sem szándékozik a’ 
békés indulatu polgárkirály terjeszkedésinek gótot vetni. Illy kormány melleit 
veszni kell az országnak.“ — A’ canadai 12 fogolyrul néhány nap múl
va ítéletet hozand a’ kir. törvényszék. — A’ radical gyűlések még min
dig fenyegetők. —

F r a n c z i a o r s z á g .
(Utóhangok a’ jan. löiki kamraülésből.) Visszatérve az annyira em

lékezetes j an. löiki kamraülésre , még ezeket emeljük ki belőle: A’szö
vetkezés főnökei, Guizot, Thiers, Odilon-Barrot, ’s Berryer vetélked
ve tolongának a’ szószékre. A’ ministerséget ekkor sem gyámolitá va
lamennyire nevezetesb szónok , ’s Mólé gr. ismét csak tulajdon ékesszó
lására szorult kormányzata védelmében. Társai nem igen mozdultak ki 
ülésükből. Azon megbukást, melly a’ ministerséget e’ napon érte, min
den lap egyhangúlag Berryer legitimista szónok előadásának tulajdonítja. 
Cormenin a’ franczia kamrákról irt munkájában Berryert a'Ieghatahnasb 
’s legelragadóbb szónoknak nevezi, azon megjegyzéssel mindazáltal, 
hogy beszédit hallani kell, mert csupán olvasásból nem foghatni föl egé
szen azok szépségűt. B. a’sajtó és szabadelinüek kegyét leginkább azért 
bírja, mert minden beszédében a’ francziák nemzetiségi érzelmére hivat
kozik. „Bármilly rendszer , így szóla többi közt jan. 1 bikán Berryer, 
’s elvek győzzenek is e’ honban, mindenkor nemzetiség-eleskiivésnek 
kelle nevezni, ha nem mindig ugyanazon érzelem ’s féltékenység lelke- 
sitne bennünket Francziaország méltósága megőrzése iránt. Nem franczia 
az többé, ki mindent nem gyámolit, mit jó barát vagy ellenség Fran
cziaország böcsületeért ’s tulnyomóságaért cselekszik. Minden időben ’s 
minden kormány alatt ugyanazok leendnek érzelmim, még az ismert vé
tek- ’s rettegtetési rendszernek is hálát mondok, mivel Francziaország 
függetlenségét alapitá meg.“ (Tetszés a’ legszélső baloldalról.) Ezután 
a’ külpolitika minden egyes czikkét érinté a’ szónok a’ júliusi zendület óta, 
mellyet iszonyú eseménynek neveze. Különös figyelmét nyeré meg a’ 
kamrának, midőn Spanyolországról emlékezék , igy szólván :,, A’ két pái t 
szemközt áll ott egymással; a’ győzele n egykor vagy egyik vagy má
sik részre fog hajlani ; szorosabban nem merem az időt meghatározni. 
Francziaország mind a’ két párttól távul tartá magát, mig bizonyos kor
mányok a’trónkövetelő megismertetését kivánák,mások pedig Izabellát ohajű 
ták gyámolíttatni. Mit eszközölhetni illy politikával? Hová vagy mire 
vezérlendi Önöket ez? Semmire. Ismétlem kiáltozásomat, mint franczir, 
valamint ezelőtt három évvel tevém: gyalázat, örökös gyalázat, hogy 
a’ közbenjárulás elmaradt! Segítsék Önök Izabellát, vagya’ trónkövete
lőt, de alkossanak maguknak legalább pártot Spanyolországban. Köves
senek Önök tetszésük szerint bármelly politikát, de tegyék meg legalább 
azt, hogy Spanyolország ne legyen Francziaországra nézve ellenséges 
birodalom. Francziaország földabroszára tekintvén , azt kérdezem a’ ha
táriakat környező szomszéd birodalmakra nézve: minő érzelmekkel vi
seltetnek hozzánk ? Délről a’ két pártra oszlott Spanyolországot látom, 
’s e’ két párt ellensége leend Önöknek a’ béke-megkötés után ; éjszak
ról Lengyelországot, mellyet nem gyámolitának Önök , ’s mellyet eláru- 
lának kétségbeesett fölkeltekor; Belgiumot, mellyet nagyszivü érzel
miben nem segíthetünk ; Schweizot, mellyet elidegenitének Önök tőlünk; 
végre Olaszországot, melly számit ugyan keblében intézvényinkhez szí- 
fókat; de ezek soha nem fognak Önök mellett fölállani. ügy van, Önök 
mindenütt elszigetezve ’s elhagyottan állanak. Ennyire jutott Francziaor
szág! Inkább száradjon el kezem, mintsem azt mondjam szavazatommal, 
liogy az illy ministerség megója Francziaország méltóságát, ’s az illy 
politika megerősíti szövetséginket.“ E’ beszédet hosszas ingerültség kö
veté, melly után Mólé gr. a’ ministerség politikája védelinezéséhez fog
ván , megismerd ugyan Berryer fényes szónoki tehetségit, de érzelmeit 
nem leié őszintéknek és sajuálá a’ kamra nagy fölindulását. Thiers volt 
az utolsó szónok e’ napon, ’s csak nagy nehezen juthata szóhoz, mert 
a’ közép rendkívül zajga, hosszalván a’ vitázatot a’ válaszföliratról, melly 
már egy egész hónap óta tartja elfoglalva a’ kamrát, mig a’ sürgetősb 

tárgyak épen nem juthatnak szőnyegre. Végre igy nyilatkozék Thiers; 
„En nem fogom a’ mostani kormány külpolitikáját Berryer ellen ótalmaz- 
ni, mert nem tartom azt a’ júliusi zendülethez méltónak. Perier Kázmér 
politikája hat évig volt tulajdona a’ franczia kormánynak; de most már vé
ge annak; ’s mi elhagyottan állunk. Legszebb szövetségink is megtágul
tak. Francziaország még akkor is alkothatna szilárd, méltányos és böcsü- 
letteljes politikát, ha az 1815iki szerződésekre támaszkodnék. Kérde
zem a’ kormánytól: mivé tette az angol szövetséget ? Ezen egy pont is 
világosan tanusitja, miszerint a’ ministerek nem inaradánakhívek a’mart. 
13iki politikához. Közös vállalkozásokba bocsátkozánk ez előtt Angliá
val , ’s most eltávozánk tőle. Elhagyók a’ nyugat azon politikáját, melly 
ellensúlyul szolgált az éjszaki hatalmak ellen. E’ szép lánczolat első kapcsát 
az apr. I5ki kormány rombolá széllyel; közte’s Anglia közt hidegség táma
dott ’s a’ hidegséget aztán más szokta követni. E’ hidegülés először is a’ spa
nyol kérdésnél támadott, ’s Angliának igaza volt, mert mi olly ügybe vontuk

e’ birodalmat) melly talán inkább érdekle minket, mint az angolokat, a 
aztán utóbb mégis mi hagytuk el őket. Mi nemmel válaszolónk az első 
kérdésre, mellyet Anglia hozzánk intézett. E’ „nem“ sok nem-et szerze ne * 
künk. Az octob. 11 ki kormány Antwerp falai alá tudó vezetni Angliát, 
noha rokonszenv inkább Hollandiához vonzó azt, ’s az april löiki kor
mányt elhagyó Anglia a’fontos belga kérdés föloldatásakor. Ügyes politi
ka ez? Minden szövetség áldozatba kerül. Anglia kivárná , hogy hatható
san lépjünk föl mellette. Midőn györigeséget, késkedést ’s határozatlan
ságot vett észre részünkről, egyedül kezdé intézni ügyeit, ’sBécsbenés 
Konstantinápolyban szerződéseket irt alá, mikre semmi befolyással nem 
volt Francziaország. Anglia tudtunkra adá , hogy gyámolitására többé 
nem számolhatunk, ’s hogy ezentúl biztosabb, hivebb ’s bátrabb frigye
sekről fog gondoskodni veszély idején. Most egyedül áll Francziaország, 
’s csupán e’ helyzetének tulajdonítandó Ancona föláldoztatása, a’ belga kér
dés veszély essége és Spanyolország boldogtalan állapotja. Legyenek Önök 
meggyőződve, miszerint láthatárunkon napról napra komolyabb sötétség 
fog borongani, ha előre-látó kamra nem áll a’ jelen és jövendő közé.“ 
E’ beszéd után következék a’ ministerek már múlt számunkban említett 
csatavesztése.

( A’ válaszfölirat utolsó czikkeinek vitatása. A' ministerség lemon
dásra készül.) Az afrikai czikk elfogadtatása útónján. ISkán az adóssá
gi kamatok visszafizetése került szőnyegre , melly alkalomkor Lacave- 
Laplagne , pénzügy minister a’ kamra mély csöndessége alatt igy nyilat
kozék: ,,A’ fogyasztási adó jövödéimezése folyvást emelkedik; minden 
adó pontosan gyűl össze szokott időre , ’s az országos kincstár állapotja 
soha nem volt jobb a’ mostaninál. Ebből láthatják Önök, milly körülmé
nyek közt adják át utódiknak a' kincstárt a’ ministerek. Hanem kielég’- 
tő minister is az ember, azért az országnak hasznot okozh úa ; ’s ki illy 
bizonyítványt adhat magának, az sajnálat nélkül léphet le a’ kor mányról, 
azon megyőződéssel, hogy tisztelt nevet hagyhat gyermekinek.“ E’szók 
élénk hatást szülének a’ kamrában , mert azokban természetesen minden
ki mintegy politikai végintézetét látó a’ ministereknek, vagy halotti be
szédét, mellyet önmaguk fölött tartónak. Tudó ugyan az egész kamra, 
hogy a’ ministerség föl van oszlatva, de e’ szókban hivatalosan adaték 
az tudtára. Lacave-Laplagne egyébiránt nem küzdeaz illetőfölirati czikk 
ellen, hanem csupán védni’s igazolni törekvék a’korona e’ részbeni hall
gatás it. Miután Lacave a’ bank helyzetéről szóla, mondván , miszerint 
az nehezen leend képes a' kormányt most már illőn segíteni a’ visszafi
zetésben , Lefebvre a’ kamra szörnyű zajgása daczára is jelenté, hogy 
a’ francziaországi bank elég pénzzel bir e’ munkálat véghez vitelére. 
Ezután minden czikket elfogadott a' kamra, ’s január 19ikén az utolsó 
czikk vitatásához kezde. Két módosító indítványt hozott erre javaslatba 
a’ minister! párt, Mauguin pedig egy súlyosítót. A’ vita sokáig tartott e’ 
tárgyról, ’s a’ posta elindulásakor még nem szavazott a’ kamra. A’ jan. 
19iki párisi lapok csupán ininister-változásról szólnak, 's minden társas 
körben csak módosítási tervekről tanácskoznak. Hogy a’ ministerek csak
ugyan lemondani szándékoznak , azon a’ pénzügyminister fönelbi szavai 
után többé nem kétkedhetni. Az udvartól e’ tekintetben követendő poli
tikára nézve kétfelé oszlik a' vélemény. Egyik szerint a’ válaszfölirat el
fogadtatása után azonnal eloszlatni szándék a" kamrát martziusig, ’s azon 
időközt alkudozásokra használni. Martziusban aztán uj , de lényegileg a' 
mostanitól nem igen különböző ministerség fogna a’ kamra előtt megje
lenni , melly hanyagul teljesitné kötelességét, csakhogy a'nyári hóna
pokat ne kelljen Parisban tölteni. Ez mindazáltal nem látszik egészen 
valószínűnek, mert a’ követek visszáküldetrse által a’ tartományokba, 
könnyen elveszíthetné azon kedvező helyzetét az udvar, mellyben most 
van a’ ministerségtül egészen független udvari párt munkálatinál fogva, 
miket illy hosszas közidő alkalmasint tetemesül meghútene. Az’uj minis
terséget tehát alkalmasint rögtön életbe léptetendi az udvar. A’ Jacqueminot 
féle egyesület jan. 18án a’ministerség elhatárzó nyilatkozata után azonnal 
állandónak mondó ki magát, hogy minden uj ministerség előtt, mint külön po
litikai felekezet, jelenvén meg, föltéteket szabhasson tagjainak, ’s az udvar 
érdekeit mindenkor föntarthassa az uj ministerek ellenében. E’ pillanatban 
az egyesület még megtartani óhajtja Mólé grófot, de Montalivet urat alkal
masint egész udvarisággal fogja megkérni ministerségbül kimaradásra. E’ 
szerint tehát kész az udvar a' belügyek vezérletét föláldozni. Ellenben a’ 
balközép szinte állandónak nyilatkozék, ’s minden tagja kötelezé magát, 
hogy olly ministerségbe soha nem fog lépni , mellynek Mólé gr. vagy 
mostani társai bármellyike tagja leend. A doctrinairek Mólé grófra néz
ve különös határzottsággal nyilatkozónak e’ tekintetben , 's e’ két fele
kezet nem akarja Jacqueminot egyesületét mint külön parlamenti pártot te
kintetbe venni. A’ bonyolultság fölötte nagy, 's végre majd csak minden 
parliament! párton kívül álló ministerség fog létesülhetni. E’ küzdéstmin- 
denesetre legalább négy héti ülésfölíüggesztése követendi, mert a’ koro
na előbb módokrul fog gondoskodnia választandó ministerség megkedve’- 
tetésire. A’ fordulatot nagy mértékben segitné elő a’ szövetkezés neta
lán kiküzdendő győzelme az utolsó czikkre nézve, mert igy többé szó sem 
lehetne Mólé gr. megmaradásáról. —

(A’ válaszfölirati vita berekesztve.) A’ jan. 19ki követkamrai ülés
ben valahára csakugyan bevégzék a’ válaszfölirat vitatását a’ követkam
rában. Debelleyme ,, Jussieu ’s de la Pinsonniére az utolsó czikkct kö
vetkezőleg kivánák módosíttatni. „Fölség, mi meg vagyunk győződ\ e , 
miszerint csupán az alkotmányos korlátok közt munkáló országos hatal
mak szoros egyesítése képes az ország biztosságát ’s kormány erősségét 
föntartani. Nagylelkű érzelmekre támaszkodó szilárd ’s ügyes kormány
zat, melly épen olly féltékenyül őrzi a’ trón méltóságát, minta’ nyilv;,- 
nyos szabadságok föntartását, legbiztosb záloga azon együttmunkálkodás-
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mák. mellyel oily örömest járulunk ünjiez. Felség, mi bízunk intézve- 
nyink ereiében ; azok biztositni fogják’az On jogait’s a mieinket is, mert 
üli bizonyosnak tartjuk, hogy az alkotmányos királyság legtokelyesben 
biztosítja a’ népek szabadsagát 's országok nagyságát.“ Ezen közben vég
re Salvandy is megszegd az egész válaszfölirati vitatás alatt tartott foly
tonos hallgatását, azon gáncsra válaszolván, mellyel Béchard különösen 
a’ nyilványos oktatás ministerét illeté. Ezután Debelleyme, Sade s Qni- 
nault egymásután hallaták magukat. Dufaure megmutatni törekvők, mi
szerint nincsen alkotmányszeriibb tett, minta’ királyt figyelmeztetni, hogy 
minisfersége elégtelen az előjogok sértetlensége födözésire erkölcsi ie- 
lelösségével. Vitató továbbá a’ szónok, hogy a’ mostani ministerségnem 
valódikig parliamenti, és pedig először, mert a’ kamrától nem nyerhető 
helyeslést külföldi politikájára nézve, ’s másodszor, mivel nem készbe 
ülő részesiilhetést a’ közügyek igazgatásában a’ kamrának. Lamartine 
azon nézetét fejté ki, miszerint a’ válaszfölirat alapeszméje az országot 
íölizgatni szándékozik , ’s Európát rettegtetni; csupán azért, hogy né
hány embernek ismét visszaadhassa az elvesztett kormányhatalmat. Gui
zot hevesül ellenmonda ez állításnak ’s nem igen dicséretesnek nyilatkoz
taié a’ szónok azon teltét, miszerint a’ szerkesztő választmány böcsűle 
tes meggyőződéséből 's kötelesség! jogszerű érzetéből származott neze- 
tit gyalázatos vagyibüntetésre méltó érzemenyeknek törekszik tulajdoní
tani. A’ választmányi czikket világosnak , szilárdnak’s főleg alkotmány- 
szerűnek nyilatkoztató Guizot. Ez alkalomkor egyszersmind igen élénk 
rajzát adá Guizot az alkotmányos kormánynak, mellynél csak azt tu
lajdoníthatni a’ koronának, mi jól s'ikerült. Montalivet azon erősítéssel 
lépe föl , miszer’nt a’ kamra helybenhagyó szavazásival a’ ministerség 
politikáját, ’s ő csupán azért ellenzi a’ kérdéses válaszfölirati czikket, 
mivel az már olly nagy jelentőségre jutott a’ kamra véleményében. Miu
tán Lamartine Guizot előtt még egyszer nyilatkozék előbbi mondása iránt, 
Thiers kezdé fejtegetni e’ kérdést: parliamenti é a' mostani ministerség? 
Nézete szerint e’ ministerség csupán botlásnak köszöni létezését, ’s e ’szár
mazást nem nevezhetni parliamentinak. E’ ministerség egyik kamrában 
igv, másikban pedig máskép vélekedék. Az egyik kamrához így szólt e’ 
ministerség: „Ne dicsérjetek; En erről lemondok; de ne is gáncsolja
tok, ’s én megmaradok.“ Ezt nem fogja senki parliamentinak nevezhet
ni. A’ ministerség a’ legkomolyabb kérdéseknél is csak 3—4 szónyi több
séget nyerhete. A’ministerelnökczáfolni iparkodék a'szónokot,’s e’szók
kal záró beszédét: ,.IIa mi már nem vagyunk többé lehetők , tehát ugyan 
ki az?“ Odilon-Barrotsajnát fejezd ki, hogy a' ministerség olly maka
csul folytatja haldoklását. Végre azonban mégis elfogadó Debelleyme mi
nisten inditványát a’ kamra, ’s utóbb 221 szóval 208 ellen az egész mó
dosított válaszföliratot. —

(A’ király felelete a' követkamrai feliratra. Ministermódositási h/rek.) 
Lajos Fülöp jan. 20kán esti S'/q órakor fygadá el a’ követkamrai nagy 
küldöttséget a’ trónbeszédre készült válaszfölirattal. Miután Dupin, kö
vetkamrai elnök, fölolvasá a’ válaszföliratot, igy nyilatkozók a’ király: 
„Követ urak! igen élénk megnyugvással fogadom el azon válaszföliratot, 
mellyel Önök a' követkamra nevében hozzám járulnak. Mélyen el valék 
érzékenyülve azon megindulástól, melly Önöket olly nagy számban hozó 
hozzám, midőn megtudák azon csapást, melly engem legdrágább érzel
mimben éré. Mivel sokkal nagyobb fölindulásban valék , hogy sem kivá- 
natom szerint fejezhettem volna ki elérzékenyülésemet, ’s családomét, 
mellyet Önök fájdalmunk iránti részvéte ébreszte bennünk, tehát most 
valódi vigasztalásomra szolgál Önöknek hálámat nyilványithatnom. Igen 
élénkül érzem még annak kijelentése szükségét is, hogy nagy mérték
ben tudom méltányolni azon buzgalmat, mellyet újonnan nyilványitának 
Önök előttem. Soha még nem volt az országos főhatalmak egyesitése 
szükségesb az intézvényeknek illő megfelelhetésre. Ez egyesülés és Önök 
együttmunkálkodásalehetségessé teendi, minden megtámodás elleni ótalma- 
zását azon1 jóllétnek, melly most Francziaországot boldogítja, ’s egy
szersmind hosszas!) időre biztosítását azon békének, ’s nyugalomnak melly 
m ndenkor lényeges alapja a’ köz jóllétnek. Midőn magamnak Önökkel
együtt szerencsét kívánok azon uj dicsőséghez, mellyet derék tengeri erőnk 
a' franczia lobogóra áraszta San Juan de Ulloa falain, köszönöm jhogy 
Önök is részesülnek örömemben , mellyet mindig érzek, valahányszor 
fiaim lefizetik hazájuknak tartozásukat ’s Fra nézi a országért harczolhat- 
nak. igen meg vagyok hatva m bizalom s ragaszkodás azon újabb tanú
sításától, mellyel a kamra unokám bülcsejét környezi. Igen örvendek 
azzal válaszolhatni erre, hogy részemről az iránta érzett teljes ragasz
kodásomat fejezhetem ki a’ kamrának, ’s tanúsítom, milly hálát érzek 
azon kivánatierf, miket irántam 's családom iránt kimonda.“ A’ jun. 21 ki 
követkamrai ülésben La jos Fülöp e’ válaszát fölolvasá ’az elnök, ’s a’ 
kamra legott Mauguin némelly személyes ügyeit tárgyazó kérdés vitatá
sára telt. A választmány előtt a választásjavitasi kérelem hosszas vitat
kozásra szolgált alkalmuk Végre a’ többség minden változtatás ellen nyi- 
latkozék , ’s a’kamrának napirendre térést határza tanácsolni. — A’ Mes
sager szerint jan. 20—21ike közti éjjel sokáig tartott titkos tanács-ülés 
következtében! a’ ministerek benyújtók lemondásukat, mit Lajos Fülöp el 
is fogadott , azonnal Mólé grófot bízván megírj m i n i s t e r sé g - ala
kításra. Egy jan. 21iki párisi magányos levél azonban tagadja e’ hír va
lóságát ’s oda véli azt módositandónak, hogy Mólé gr. igen komolyan 
gondolkozik, mikép lehetne ministerségét néhány nevezetes!) férfival ki
egészíteni. Eddig csupán Salvandy nyújtó be lemondását, de a’király nem 
fogadó azt |ol. Minden attól függ most, hogy olly ministerség lépjen polcz- 
ra , melly képes legyen tagjai befolyásával a’ ministeri többséget sza
porítani , s a szövetkezést fékezni.

( A’ ministerség lemond. ) Rendkívüli alkalommal érkezett párisi 
hírek szerint jan. 22kén este beadó lemondását az egész ministerség. A’ 
lemondás elfogadása esetén, mint vélik , Soult tábornagy kapand fölha
talmazást uj ministerség-alakitásra.

N é m e t o r s z á g * .
( A’ hannoverai RR ismét összehíva. A’ würtembergi országgyűlés 

febr. Íjén gyiilend össze.) A’ hannoverai lap szerint az 1838 jun. 27iki 
kir. leirat következtében elhalasztatott köz RR gyűlése, jan. 7ki kir. irat 
által febr. 15ére ismét összehivatik’s reményt fejez ki a’ leirat miszerint 
mind a’ két kamra tagjai az illető napon megjelennek. — Jan. 13ki kir. 
rendelet a’ würtembergi RR gyűlését febr. ljére híja meg. Az lső kamra 
elnökévé ismét Hohenlohe-Langenburg liget nevezé ki a’ király.

(A’ boroszlai herczeg püspök lemondott hivatalárul.) Berlin, jan. 15.
Jól értesültek körében azon hir terjeng , miszerint Seldnitzky gr. borosz
lai herczeg püspök a’ kormánynak ’s ennek közbenjárultával a’ szent
széknek is benyújtó elbocsáttatási kérelmét. Kétséget nem szenved, mi
szerint a’porosz udvar mindent elkövetett ez érdemes főpapot szándékáról 
lebeszélje , ez azonban hajthatatlan ’s igy a’ boroszlai püspökséget is 
káptalan-helyettes fogja igazgatni, mint a’ kölni ’s tried érsekségekben 
’s nem sokára a’ poseniban is. — A’ kivándorlottak száma Bremábul 
Amerikába tavai bár tetemes volt ugyan, mégis 5 ezerrel csekélyebb a’ 
harmadévinél; mintegy 9312 lehetett. —

K e 1 gr i u  itt.
A' követkamra jan. 16iki ülésében 5 törvényjavaslatot terjesztének 

elő, a’ legfontosbiknak czélja 500 forint megajánlása fenyitőház- építés 
végett ifjú vétkesek számára. — A’ belga bank munkálkodásai rendesen 
’s a’ legnagyobb gyorsasággal folynak. — Daine tábornok ünnepélyes be- 
menést tarta Yenlooba, mellynek egy hónapi védését vállolá fel, noha ezen 
erősség a’ közvélemény szerint 3 napig sem képes magát föntartani. —

A’ belga Moniteur szerint a’ nemzeti egyesület középponti válasz- 
tottsága körlevelet bocsáta ki a’ levelező választmányokhoz , mellyben 
nyíltan kimondatik , miszerint e’ nemzeti egyesület a’ kormányt rendsza
bályai foganatositásiban nem gátolni, sőt gyámolitni szándékozik; sem 
önkéntes csapatokat, ’s fegyvertárakat nem állít föl, sem élelmisze
reket nem gyűjtöget, hanem csak azok neveit irjabe, kik szükség ese
tén a’ nemzet felszólítására vagy mint önkéntesek vonulnak ki harcz- 
sikra, vagy pedig pénz ’s fegyver-ajánlatokkal mozditandják elő a’nem
zeti ügyet. A’ kormány határzata feletti őrködést ez egyesület a’ kam
rákra bizza; a’ választmányoknak bizalommal kell viseltetniük a’ kor
mány iránt. — Brüsseli jan. 19ikei levél szerint a’hollandi csapatok éj
szaki Brabant födüzése végett még folyvást mozganak; az oraniai hg. fő 
tábori szállása néhány nap múlva Herzogenbuschba tétetik át. A’ belga 
csapatok mozgalmi is egész a’szélső határokig terjednek; a’ belga sereg 
90 ezer főbül álland ’s ezenkül 8 ezred 3 ezrivel tartalékserget fog ala
kítói. Minden polgári katona és szabadságos zászlója alá hivatik meg 
’s minden ezredben 4ik zászlóalj alakittatik, eddig ugyanis csak három 
volt. A’ kamrák bizonynyal mindent megajánlanak, mit a’ védelmi 
állapot megkíván. A’ luxemburgiak minden erőszaki rendszabályok ellen 
hathatósan készek ellenállani. A’ Parisba küldött követeket a’ legnagyobb 
kíváncsisággal várják. — Január 18án 3 órakor történt először Belgium
ban erőmű-szétpattanás a’ brüssel-genti utón, a’ gőzkatlan olly dörgés
sel durrant szét, mintha 48 fontos álgyu sült volna el; az erőmüvész ’s 
fűtő halva rogytak le ; az utazók sértetlenül maradtak. A’ gőzerőmű Ste
phenson gyárában készült ’s a’ műértők.mint mestermüvet csodálák. A’ 
belga vasutakon 1838ban 2,193,316an utaztak , a’ bevétel 3,097,830 
franc volt. — Magnan tábornok fő hadiszállása Beverlooban van, őkor
mányozza a’ belga előserget. —

T ö r ö k o r s z á g : .
Said bey, IM. Ali fia, néhány hónap múlva utazásra induland , a’ 

földközi tenger réveit meglátogatandó; oldala mellé franczia tiszt fog 
adatni, ki már rég időtül szolgált a’ basánál ’s most a' beyt hajóvezérré ké
pezendő ezen első utazás csupán tengerészeti czélbul történik; visszatéré
se után Európa országait ’s fő városit látogatandja meg az ifjú h g ; erre 
ugyan nehezen határozó magat az öreg M. Ali, mert fél, hogy az ifjú hgre 
az európai kellemes hölgyek igen nagy benyomást okozandnak. Sok gon
dolkozás után talált módot M.Ali, mi által fia szivét megőrizheti a’szép 
európai hölgyek kelepczéitől, ’s igy egyezését adá az utazásra; mi le
gyen ez ovószer, még nem tudhatni; de mihelyt értésünkre esik, kö
telességünknek tartamijuk azonnali közlését a’ gondos európai atyákkal, 
kik talán hasonlag szeretnék fiaik szivét a’ szép hölgyektől mentesitni. 
Egyébiránt az öreg basa félelme nem alaptalan , mert már több példa ta
núsítja, miszerint fiatal egyiptusiak, kik Európába küldettek, nemcsak 
európai hölgyet vevénck nőül, hanem hitüket is megváltoztaták ; külö
nösen az angolnők igen szeretik az egyiptusiakat, kikhez férjhez is men
nek , miután a’ megtérítés rajtok sikerült; a’ franczianők azonban ke- 
vésbbé vakbuzgók's inkább gondolkoznak férjhezmenésről mint a’térités ről.
G a b o n a á r :  Pest, febr. lsojén : Tiszta búza 145, 128, 115; — Két

szeres 100 , 95, 90 ;— Rozs 86, 84, 80; — Árpa 72, 
68, 63; — Zab 62, 58 , 54; — Kukoricza 85 , 80, 72
— pesti mérő, váltó giuas.

P é l i z l i e l c t : Bécs, jan. 30kán : 5 pCtes statuskötelezvény 1073|s , 4 
pCtcs 1(H)*|3, 3 pCtes 81!'|.,„ ; 1820ki 100 frt.os kölcsön 277a/a 
1821 ki 100 ftos kölcsön 1573s ; bankrészvény 14774ja fit pgő.

D u u a v iz á l l á s :  Pest, jan. 27ikén 9' 5" 9"' — 28dikán 8' 11/4 0"'
— 29ikén 8' 4" ()'" — 30án KP 0" 6‘" — 31ikén 12'0" 
6'" — febr. l jé n l l '4 " 6 '" — 2ikán 10'8" 9.'"

L o tto .  Buda, jan. 30án 77 21 8 75 31.

Nzerkeszti Ilelm eczy. — nyomtatja T ratfiier-Iiáro ly i. url utcza ö l* .



FOGLALAT: Magyarország1 (kinevezések és előléptetések ; pesti nemzeti oasinoi gyűlés határozati; Nagy- Várad nyilványos hálája ; különféle: 
boszniai hírek, Szerbia jelen állapotja; Kormuth , Sebastian! és Stotz jótékonysága, ’s a’ t . ; adakozások az árvíz által károsultak fólsegélési- 
er ; ’s;r t.) Portugália. Spanyolország (a’ baleari szigetek után több hatalom cseng; ’s a’ t.) Anglia (a’ királynét, férjhez menendőnek hírlik ; a; 
Times nyilatkozata a’ gabnatörvényrül; a’ belga-hollandi ügy eldöntve ; udvari hírek ; ’s a' t.) Franeziaország (párisi drága szózatvásárlás ; mi- 
nisterváltozási vélemények; a’ választás-javítási kérelem ügye ; Soult miuisterelnök , touloni hírek; elegy ;’s a' t.) Belgium. Németország. 
Török- ’s Olaszország. Gabonaár. Dunavizállás.

M a g y a r o r s z á g .
O cs. ’s ap. kit*, fölsége az eperjesi g. k. káptalannál G a g a n e c z  

József őrkanonokot énekló'vé, Ja k o v i c s Mihály iskolás kanonokot őrka- 
nonokká; a’ budai főpostahivatalnál K r a ft Aloiz előléptetése következ
tében M o r b i t z e r  János budai főpostahivatali első' járulnokot 6ik ke
zelő postatisztté nevezni méltóztatott. H—k.

A’ p e s t i  n e mz e t i  Cas i no  legközelebb tartott közgyűlésének 
(lásd e’ lap idei 9ik számát) többi munkálatai ’s határozatai e’ következők : 
Az igazgatóság és választottság az intézet mostani állapot járói részint szó
val, részint az illető választottsági jegyzőkönyvek és bizottsági jelenté
sek felolvasásával tudósító a’ gyülekezetét: miszerint a’ casinoi bgvétel 
1838ra 26,782 for. 45 kr.; kiadás, rendes: 18213 for. 18 kr. rendkí
vüli: 7518 for. 10 kr. ’s így összes kiadás; 25731 for. 28 kr., — A’ 
mult évekre kiin maradt részvény-tartozások 18650 for.!— Az intézet 
kamatra kiadott ’s egyéb haszonhajtó tőkéi 36962 for. 24 kr., mellyhez 
számítván a’ fentebbi részve'nylartozásokat és a’ pénztárban 1839re kész 
pénzből maradt 1051 for. 17krajczárt, a’ casinonak mostani reménylhető 
(mihelyt t. i. a" késedelmes részesek kötelezéseiket teljesítik) és valósá
gos pénzértéke összesen 56663 for. 41 krt tesz mind ezüst pénzben. —* 
A' kiin levő részvény-tartozások szerfölötti mennyiségét igen sajnosán ért
vén a’ gyülekezet, annak behajthatása legsikeresb módjairól hosszasabban 
tanácskozott; ’s noha száinosb jelenlevő tag szigorúbb eszközök elővé
telét sürgette, a' többség mindazáltal ez úttal abban állapodott meg, mi
szerint minden 1837dik év végéig részvényi lefizetésével hátra maradt 
tag levél által becsületére szólittassék fel, hogy saját keze-irásával erő
sített kötelezésének eleget tegyen.

A’ társaság tagjainak száma jelenleg 555. — A’ múlt évi casinoi 
könyv közrebocsáitatása óta halál által az egyesület kebléből kiragadtat
tak: A p p e l  K á r o l y ,  Ben es ik N. J a n o s ,  I l l é s  h á z y  I s t v á n  
gr . ,Meskó J a k  a b b., M i s k o I c z y I s t v á n , M u s c h  S e b e s t y é n ,  
P 1 a 11 h y Imre,  S z e b e r Káról ,  ’s We n c k l i e i m  F e r e n c z  gr. -r- 
A' casinoi könyvtár szaporításául 1839re ismét 1000 pengő for., — a’ 
vasárnaponkint tartatni szokott hangászati mulatságokra hasonlag 1000 
pengő forint rendeltetett, és a’pesti magyar színházban levő társasági pá
holynak a' casino számára ismét egy évi kibéreltetése elhatároztatott. —

(Nagy-Várad nyilványos hálája.) Miután t. Bihar megye azon kül
döttsége , melly az 1836ki jun. 19, 20 ’s 21dik napjain N. Várad, V. 
Velencze ’s V. Váralja várasok nagyobb részét hamuba döntött tűzvész 
szomorú következményi enyhitésire ’s a’ begyült segély czélszerü kioszta- 
tására meg vala bízatva, munkalkodásit tökéletesen bevégzé, ’s arról tett 
végjelentését az 1838diki decemberben tartott megyei közgyűlésnek be
mutató , szabados N. Várad város tanácsa ’s választott közönsége hálás 
érzetit, ’s a’ károsultak nevében forró köszönetét ny ilvány it ja mindazon 
♦emberbarát iránt, kiknek jótékonyságukból, a’ nagymennyiségű élelmi 
szereket nem is említvén, '30 ezer v. forintnál több került a’ küldöttség 
kezelése alá, melly mennyiséget a’ szíikölködők közt ki is osztók. Hely
beli és szomszédvidéki nemesség, urodalmak, helységek, ’s lakosak 
vetélkedve nyújtónak segédkezet a’ károsultaknak, főleg pedig a’ fels. 
uralkodó ház Hohenlohe Sándor hg nváradi diákszertartásu kanonok köz- 
benjárullára, továbbá, a’ helybeli diák szertartásu ’s gör. egyes, megyés 
püspökök; Laj csák Ferencz különösen az élelem’s pénzbeli azonnali se
gélyen kívül nagy mennyiségű épületfát ajándékozott a’ lak nélkül ma
radiaknak , úgy szinte a’diák szertartásu káptalan, Batthyány Fülöp hg, 
’s egyéb számtalan jóltevő, bő adakozásokkal enyhiték a’ közönséget. 
Ilhédey Adóm gr. a' nyilványos városi épületek helyreállítása végett nag)- 
mennyiségii pénzt sziveskedék kölesönzeni. A’ j élte vők iránti hála örökre 
élni fog a’ segélyt nyertek szivében , ’s ez érzet nyilványitását édes kö
telességének tartja a’ városi hatóság, ez alkalommal egyszersmind köszö
netét jelentvén t. Bihar megye BBeinek ’s az általuk megbízott küldöttség 
iránt, mellynek, Beöthy Ödön elnöksége alatt, érdemteljes tagjai: To- 
perczer Ödön, Bölönyi László, ’s akkori városi főbíró Lippert Mihály 
a niet5yéí rendeleteket czélszerüen létesitvén , fáradozásikat nem kímél
ték a’ szenvedőken segítésben, ’s a’ gyöngéd érzetül nőnemnél nyílt ke
belre találván, fölszólitásik által lehetőségigszaporiták a’ jótékony ada
kozásokat. Költ az 1838ki dec. 20áu N.Váradon tartott tanács és választott 
közönség gyűléséből. —

KÜLÖNFÉLE: Bosnyák határszéli hírek szerint néhány ottani fő
nök , kik a’ múlt ősz végén újabb zendületi merény miatt Travnikba ju
tának fogságra, tetemes váltságdíjért visszanyeré szabadságát a’ vezér 
től ’s honába tért. Mondják, hogy Murad Bessirevich ostrosaczi volt ka
pitány anatóliai száműzetés! helyéről Konstantinápolyba utazásra kapott 
parancsot. — Szerb határszélinkrül dec. fogytán ezt Írják: „Azon 25 
évi harcz megszűnte óta, mellyet függetlenségükért küzdének Szerbia la
kosi , örvendetes jólétnek van birtokában e’ nemzet. Minden családfő 
csak mintegy 8 tallérral adózik évenkint a’ kormánynak. Szerbia 17 is- 
pravnikságra van fölosztva , ’s minden ispravnik ( polgármester ) két —

négy tanácsossal egy titoknokkal ’s néhány ülnökkel folytatja ügyeit. 
Szerbia bizonyos fenyitő törvénykönyvvel bir, de polgári’s kereskedési 
jogot nem ismer, valamint erdőrendszert ’s zálogszabályzatot sem. írott 
végintézetekre Szerbiában nincsen szükség; elég, ha szóval n> ilványitja 
utolsó akaratját a’ végintéző. A’ hadsereg nem nagy, de minden polgár 
fegyvert ragadni köteles, mihelyt reá jő a’ sor. Az ország rendőrségi szer
kezete igen szigorú. Mimién kerület felelős a’ határi közt elkövetett rab
lások ’s egyéb gonosztettek miatt; de csakugyan ritkán is hallhatni ott 
valamit rablásokról. A’ szerbiai papság elöljárója, czimre nézve , a’kon- 
stantinápolyi pátriárka, tulajdonképi főnöke pedig a’ semendriai (szendrői) 
érsek k i, jó fizetést húz a’kormánytól. Ezenkülipég3 püspök van Szerbiá- 
ban’s 20 kolostornál több, mellyek mindegyikében legalább 100 szerzetes 
lakik. Belgrádban könyvműhelyt ’s betüöntést is találhatni, ’s e’ város
ban már számos jó könyv került ki sajtó alul. Egy hírlap is jelenik meg 
Belgrádban; mellyet azonban nem hozhatni Magyarországba. Mi loj shg 
néhány tanácsos és titoknok segélyvei kormányozza birodalmát, kiknek 
egy része magyar születésű. A’ hgnek nincsen palotája, ’s minden udvar 
nélkül lakik őegy igen egyszerű emeletes házban, mint akánnellyikva- 
gyonosb alattvalója. Háza előtt nem láthatni őrt , mert az csak az uteze 
másik részén áll, hol az országos kincstárt kezelik,’s csupán lOfőnyir- 
megy. Az országot minden irányban széles utak metszik keresztül, mely- 
lyek azonban olly roszak, hogy jobbadán csak nyáron használhatók. Mér
nökök hiányzanak Szerbiában, valamint orvosakis, de leginkább ügyes 
kézművesek. A’ művészetek igen el vannak hanyagolva ; még csak üveg- 
hutákat’s ezukor- vagy posztógyárt sem találhatni Szerbiában, inig a’ bol
gárok és görögök legszebb önkészitette selyemszövetekkel ’s kárpitokkal 
dicsekhetnek. Földművelésre nézve is meghaladják Szerbia lakosit a’ bol- 
gárok, kik különösen igen szép zöldségkertekkel bírnak. A’ szerbiaiak 
már elégültek, ha csak búzával ’s tengerivel és babbal vannak is ellátva. 
Leginkább szilvafák ültetésivel’s tenyésztésivel foglaíatosak, mert sok 
pályinkát szoktak főzni. M akk’s vadkörte olly nagy bőségben terem , 
hogy a’ sertéseket könnyen tenyészthetni. A’ kereskedés örmények, zsi
dók, görögök és bolgárok kezein forog , maga a’szerb lakos pedig csak 
földje mivelésérül gondoskodik.44 — Moldvaországi hírek szerint novem
ber végén török mérnökök érkezének Jassyba, kik az ottani kormány ré
széről rendeltekkel választmányt alakítván, szabályozni fogják az erdé
lyi, bukovinai ’s moldva határszéleket. A’ fejdelem még 1837ben terjesz
tő a’ porta elibe a' határszabályozást illető terveket. A’moldva ellenzési 
párt llusszia karjaiba veté magát, ’s ez ótalmazó hatalom következőmi- 
nisterséget létesite befolyása által: Alexa Ghika belminister, Kos t a  ki 
Sturdza jogminister , 's Ghika György pénzügyminister. Ezek azon férfiak 
kik az annyira elhiresült vádlevelet a' hoszpodér ellen aláírók. — Bialá- 
ban jan. közepén élénkülni kezdett a’ kereskedés, különösen a’ gyap
júra nézve , ’s több felé biztosak indulónak onnan gyapjumegvétel végett 
a’ juhokon. E’ szerint tehát még eddig minden oda látszik mutatni, hogy 
emelkedni fog a' gyapjuár. — L ő c s é n  a’ szepesmegyei nemesség még 
1833ban alapíta Casino- egyesületet, melly még most is fönáll. Jelen
leg a' polgárság is hasonló társalgási intézetet nyita, mi előhaladást ta
núsít ugyan, de talán mégis jobb lett volna e’két erőnek egyesülni, mert 
igy szerencsésb lehetende a’ süker. — Pécsett jan. 16— 17ike közti éjjel 
lopás történt a’ székesegyházban. A’ rablók hágcsón jutának az ablak
hoz, ’s betörvén egy táblát sz. A n d o r  kápolnájába jutának. Innen a’ 
nagyajtó fölött nyíló ablakon a’ sz. egyház belsőjébe mentek, hol a’ 106 
pgő forint böcsü ezüst lámpát orzák el. — Kormuth Antal pécskai kam
rai tiszttartó , Sebastian József pesti nkereskédő, és Stotz József aradi 
polgár m. év. nov. 5 , 6 , ’s 7ikén tartott nemesi jószágba iktatásuk al
kalmakor fejenkint ezer váltó forinttal járulónak a’lugosi gymnasium alap
tőkéje növeléséhez. Krassó megye szíves köszönettel fogadó ez ajándé
kot azon most alapult tanuló intézet előmozdítására, melly csupán a’ ne
vezett megye ’s egyes adakozók jótéteinényinek köszöni létezését. Nem 
sokára rajztanitóra is együtt leend a’szükséges alaptőke. —

(Adakozások.) Az árviz által károsultak fölsegélésire következő ada
kozások érkeztek: Szatmár megye küldött 62 f. 1,7 kr., a’ stájerországi 
kormányszék 15 f. 46 ‘5 kr., Gerulamo Luxardo Zárából 120. — kr., 's 
Háló Mihály lelkész végintézetébül 5 f. mind pengőben. —

A’ s ze r b  l i t e r a t ú r a i  e g y e s ü l e t ’ első köz üléséről a’ Pesten 
megjelenő „Szerbszka Narodne Xovine’ f. évi 4d. számában e’ következő
ket olvassuk a’ Figy.ben : „ P e s t ,  jan. lód. (julian. kalend. szerint) vasár
nap itt nemcsak nevezetes, hanem kedves és a’ valódi nemzet-szerető szer -  
bekre  nézve vigasztalással teljes nemzeti ünnepnek voltunk tanúi és része
sei. E1 napot (az azt megelőző helyett) mint szent Szávának (Szabbásnak) 
á’ szerbek’ legelső művelőjének ünnepét, ’s kevermesi Tököly Száva nagy 
maecenásnak ’s a’ Szerb Maficza’ (szerb könyvek’ kiadására egyesült társa
ság) elnökének név-’s egyszersmind a’ társaság’ létesiiltének évnapját, dí
szesen iillte meg az említett egyesület. Mindenek előtt Tököly Száva ónéi
nak a’ szegény tanuló ifjak’ számára vett háza, vallásbeli szertartás szerint 
vízzel fölszenteltetett. Ezután Damjanovics György senator és városi biztos 
urnák, a’ Maticza’ tagjainak , és számos növendéknek , kik között legna-
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jryobb örömünkre és vigjsztalásunkra szerb asszonyságok is láthatok valónak, 
•jelenlétében , Pavlo vies'Ti vadőr ur beszédet tartott a’ szerb Műveltség” hár
mas dicsőségére, meilyben 1) sz. 8/.áva” életéből rövid adatokat közlő t t , 2) 
előadta a' szerb Maticza” keletkeztét, eddigi sorsát és inimkálkodásit, 3) il
lőiéi emlité meg Tököly Száva elnök urnák a’ nemzet, egyház ’s a’ szerb 
műveltség körüli érdemeit. Utána Szubbotics János phil. dr és a’ törvények 
3dik évi h allga tó ja , a’ s z e r b  nemzetiség’ szellemében zengett költői szép 
rhapsodiáit oívasá fél. Kzt tévé Pavlovics ur a’ Margita leány ’s R a j k ó  vajda 
czimű népballadával’s Slerar Vazul Tököly Száva úr’ di<;séretére készített ver
seivel. Következett Radulovics Dömeter , az orvosi tudományok 3d. évi hall
gatójának a’jelenlevő T ö k ö l y  növendékek nevében ő ngához intézett há- 
Jaadó beszéde ’s egy a’ növendékek által éneklett ’s ezen alkalomra készített 
dal . muzsikai quartetteben gyönyörűen eléadva. Az egészet egy „Mnogaja 
lyeta“ (sok évig: t. i. éljen) fejeze.be, mellyető felségének legkegyelmesb 
királyunknak , mint minden dicsőségünk és boldogságunk” kútfejének az 
eaész egyesület énekelt. E’ szerb ünnep, melly a’ nemzeti szeretet és felvi
lágosodás azon templomában tartatott, hol ő nagysága által pártolt 12 szegény 
növendék lakik, melly be a’ Maticza is szállítva van, mindenki szivét leg
szel)!) érzelmekkel fogá e l , mellyek máitok, hogy az egész nemzettel közöl
tessenek , méltók, hogy minden szerb kebelben viszhangra találjanak.“

Tótprónai b. P r ó n a y  Sá nd o r ar. sark. vitéz , cs. aranykulcsos , 
a m.nemz. tudom. Akadémia igazgató tagja, ’s a’magyarországi evang. 
ágost. vallásu egyházak és iskolák főinspectora munkás, ’s a’ haza, egy
ház és tudom, czimei alatt az emberiség közjavára szentelt éltének 79ben 
Pesten folyó 1839 febr. 5kén lmzamosb betegeskedés után tüdőguta kö
vetkeztében jobblétre szenderült. Tetemei Ácsán , nemzetsége sírboltjá
ba fognak eltakarittatni. Elhunytét főleg b. Prónay Albert pestmegyei fő
ispánhelyettes, Elekes Albertina gyermekeivel, az ág. vall. egyház- 
egyetem és számos rokoni ’s tisztelóji mélyen illetődve kesergik. Áldás ’s 
béke hamvaira!

I3 q f É ei g- á 1 S a.
Lissaboni jan. 14ki hírek szerint a’ tanács még egyszer sem iilhe- 

te össze, mert nincs meg a’ kivántató szám. A’ követkamrai válaszfel
irati küldöttségben a’ túlzó szabadelmüek nyertek többséget; az elnök
ségválasztásban is kisebbségben maradt a’ ministerség.

® p a ds y  o I o s a á gr.
(A’ baleari szigetek után több hatalom eseng.) Minorca szigetről 

Mahonbul jan. ldkérül ezt Írják: „Azon hatalmak, mellyek különös ér
dekkel bírnak a' földközi tengeren, már rég vágyva tekintgetnek a’ ba
leari szigetekre, bírni óhajtván azokat, vagy legalább a’ partvidéken egy 
pontocskát településre nyerni, hol kikötőt ’s kis hajógyárt lehetne létesí
teni. Francziaország e' pillanatban kórházfölállitás végett szándékozik föl
det vásárolni egyik szigeten a’ spanyol kormány túl, mi valóban szükséges, 
mióta utazókkal rakotton járnak el ott Algír felé Toulonbu! a’ franczia 
gőzösek. Egyébiránt Francziaországra nézve már most nem olly igen szük
séges e’ szigeteken kikötő, mióta a’ port-vendrei horgony- hely meg van 
erősítve’s uj épitvények által biztosítva. Angliával azonban egészen más
kép van ez. E’ hatalom hajóinak igen távul esik Malta Gibraltárból. Anglia 
különösen rendkívül élénken óhajt állomást alapítani egyik baleari szige
ten; de az egyesült szabad tartományok, Svéczia, ’s talán még Orosz
ország is, mellyek nem bírnak földet azon tájakon, szinte telepítvényeket 
ohajtnak alapítani azon partvidéken. Különösen az egyesült szabad tar
tományok valamint a’ marokkai birodalomban, úgy a’ baleari szigeteken 
is szeretnének biztos kikötőt bírni. S most követjük, valamint Angliáé 
és Svécziáé is, alkudozásban van a’madridi kormánnyal birtok- átenge
dés iránt telep - alapításra. Az egyesült szabad tartományok és Svéczia 
consulai nem rég Mahonbul Londonba utazának, alkudozás végett az 
angol tengerészi hivatallal, az iránt, hogy a' partvidék mellyik részén 
foglaljanak helyet az alku-megkötés után. Most már csupán az a’ kérdés: 
nem lógja étrancziaország ellenzeni azemlitett három hatalom megtelepülé
sét olly helyen,melly Algírhoz,! rancziaországhoz és Spanyolországhoz olly 
közel esik, s hogy a madridi kormánynál lesz é ma jd hatása a' franczia ellen
zésnek ( Anglia egyedül is képes komolyan nyugtatlanitni Francziaországot. 
Ka e’ hatalom most Gibraltár, Malta’s a’ jóniai szigetek bírásán kiviil, még 
a’ baleari szigeteken is erősített állomás birtokába helyezné magát, úgy a’ 
földközi tengeren többé senki sem mérkőzhetnék vele. Mit teend már 
most a spanyol kormány !■ Merészlendi é a gyönge Spanyolország elég illet
lenné tenni híancziaországot, s Angliának megengedni, hogy miután 
San Sebastian már úgy is majd egészen hatalmában van , most még a’ 
spanyol birtok déli részeiben is megerősítse magát? Félhető, hogy igen. 
Spanyolországnak pénzre ’s ótalmazókra van szüksége, ’s ez sok hibát 
szokott elkövettetni. Egyébiránt az e’ tárgy miatti alkudozások állitóla- 
messze haladtak már, ’s rövid idő múlva végkép el leendnek határozva! 
Ha Anglia Minorca szigeten uj telepitvényt találna alapítani, úgy a’mahc- 
ni kikötő elpusztulnod, mert az angolok bizonyára jobb állapotban fog
ják tartani az áltatok építendőt, mi mulhatlanul oda édesgetendi a’ ha- 
józókat.

A n g l i a .
(A’ királyné nemsokára férjhez menend. Elegy.) A- Sun legniabb 

Máma nagy Mtükkel következő hírt közöl. |r,i„beSzed Iegérdekeob 
részét,mint halljuk,a’ királyné férjhez meneteidnek hírül adása alkotand- 
ja. A’ királyné választásának .szerencsés tárgya: Albertiig, fia Szász- 
Coburg uralkodó hgnek. Albert hg szép, 22 éves férfi, ’s darab ideig hí 
togatason vain Londonban. Síikor menend véghez a’ szerencsés házassá
gi Ünnepély? nem tudjuk; de hírünk igazságában tökéletesen bizhatnak 
olvasóink.“ — A ’kir. törvényszék már kimondó a’ canndai 12 fogoly fö
löd ítéletet, mellynek következtében azok haladék nélkül Liverpoolba’s 
onnan sznmüzclesi helyükre fognak szállíttatni. — London Maclean hi
res Írónő haláláról Így ir egy londoni lap: ,,A’ coast-castlei kormányzó 
az ottani durva szokás szerint egy társnőt tartott maga melled. Mig ő

Angliában a’ költésznő kezét kéré ’s megnyeré, addig e’ társnő minden 
gyanakodás nélkül lakott gyermekeivel a’ kormányzói palotában. Partra 
érvén a’ kormányzó fiatal nejével, nem vivé ezt tüstint kastélyába, ha
nem egy kereskedő házában szerze neki lakást, honnan néhány nap múl
va vivé őt sziklalakába, mellynek egy része bizonyos időben mindig zár
va volt előtte. A’társnőt gyermekeivel együtt Afrika belsejébe szálliták 
utóbb, ’s az elhunyt hölgy mellett méregpohárra találtak, önmaga végzé 
e illy erőszakosan életét, vagy az afrikai forró vérü hölgynek esett bo- 
szuáhlozatul? még eddig nem jött napvilágra.

(A’ Times nyilatkozata a’ gabnatörvényrül.) Végre a'Times is meg
törd hosszas hallgatását, ’s igy nyilatkozik a’ gabnatörvényrül: „23 év 
előtt e’ lap egyik legbuzgóbb ellenzője volt a’ gabnatörvény elnyomó rend
szerének ’s azóta nem történt semmi, mi az akkor ’s azóta minden alka
tomkor kimondott roszalásunkat gyöngíthette volna, sőt inkább minden 
körülmény megerősíte korábbi véleményünkben. Az ország mostani izgása 
e’ sérelem orvoslására nem egyes párt vagy felekezet munkálkodása, ha
nem valódi okszerű erőködés e’nyomasztó teher lerázására. A’ földbirto
kos, ki e’ népszerű határzat haladását gátolni törekszik, nagy mérték
ben ismeri félre tulajdon érdekeit és minden esetre túlbecsüli saját ha
talmát. Olly törvény, melly a’ társaság egy külön osztálya javára egyed- 
árusságot alkot az élelmi szerekre nézve, tulajdonkép nem egyéb, mint 
azon egyedáruskodás, mellyet Mehemed Ali gyakorol. Állítják, miszerint 
Anglia termő földének felét pusztává fogná változtatni a’ gabnatörvény 
eltörlesztése, ’s hogy milliókra rugó tőkepénzek , mellyek az óta]ma
mazó törvényben bizás következtében gazdasági épületi kbe és szövevényes 
javitá.sokba öletvék , elvesznének, mi általányosan tünkre fogná juttat
ni a’ földbirtokosakat bérlőikkel együtt. Erre egyszerű válaszunk ez : a’ 
szántóföldek nagyobb részét soha nem kellett volna rétek rovására azok
ká változtatni; Anglia mostani helyzete szükségkép sokkal nagyobb ter
jedelmű legelőket kíván meg, mint a’ minőkkel jelenleg bir. A’ legelő- 
szaporitás tetemesül fogná csökkenteni a’ husárí, mellynek magossága 
miatt most jobbadán csak burgonyára szorul a’ szegénység, a’ szántóföl
dek nagy kiterjedése ellenben a’ kenyérárt is olly magosra szökteti, hogy 
már alig képes a’ szegényebb dolgozó osztály magát azzal ellátni. Mikép 
tetszenék földbirtokosinknak, ha a’ wiltshirei s z í v ó s  agyagos földet szőlők
re látnák használtatni, hol üveg alatt termesztett tőkéket szaporitnának , 
’s ha az ott termendő savanyu lőrét 50 pCttel drágábban kellene fizet
niük, mint most a’ legjobb tokaji és champagnei borokat, miknek beszál
lítása azután egészen tiltva lenne ? Ugyanezt vehetni arányul roszacska 
gabnatermő földeinkre nézve , miknek nagy része , melly most rósz ke
nyeret ad , még pedig elég szűk mértékben, olcsó marhahússal láfand- 
hatná el a’ szegénységet. A’ mostani rósz rendszer elleni panasz tehát 
ezekben alapszik: A’ rétek szűkítése a’ húst ’s gabnát rendkívül drágít
ja. Továbbá, gáncsra méltó még az é' tekintetben uralkodó vámrendszer is, 
mert ki ne tartaná kiállhatatlannak, hogy mig külföldi vásárokon 40 shil
lingbe kerül a’ gabna, az angol kenyérevők millióji 80 shillinget legye
nek azért fizetni kénytelenek, csupán mivel az angol földbirtokos és bér
lő viszonyánál fogva nem adhatja 70 shillingen alul silány termékét ? Ha
tárzott ’s lehetőségig csekély legyen a’ gabnabehozási vám, még pedig 
nem is a’ kincstár javára, hanem azon jövedelem-hiány kiegészítésire , 
mellyet a’ gabnatörvény megszüntetése után a’ földművelési érdek méltán 
kívánhatna. Hogy a'jövedelem e’ rendszabály következtében csökkenni fog, 
azt, csakugyan nem tagadhatni; de e’ kérdés az emberiség kérdése, ’s 
illy esetben minden egyéb tekintetnek el kell némulni. Anglia földműve
lőinek kereskedése azonban nagyobb biztosságot nyerne. Ha a’ gabnake- 
reskedésnek az egész szárazföld nyitva állna, ugy nagyobb rendszeres
séget nyujtna a’ köz kelet, ’s merészebb nyerészkedési vállalatok elveszte
nék ingerlő oldalukat a' bérlők előtt. Egyébiránt e változásnak minden 
esetre szükségkép meg kell történni. Maga az angol nép, s mint biztosan 
reményijük képviselőjiis, nem sokára e’szerint fognak határozni, ’s azon 
kedvezmények, mellyek az uj rendszerbülszármozni fognak , nem sokára 
minden osztályban érezhetők lesznek. Jogszerüleg véljük azon állítassál zár
hatni szavainkat,miszerint azon munkálkodás,mellyet most a királyné minis- 
téri kifejteni 's követni fognak , hogy e’ nagy nemzeti kérdést pártos önző ki- 
vánatik elérésire használhassák, iszonyúan log rájok visszapattanni, mielőtt 
egy hónappal idősbek leendhetnének.uE’nagy befolyású lap határzott nyilat
kozata igen megdöbbentő a' tory lapokat. Nagyobb részük durván kelt ki 
a’ hűtlen frigyes ellen; a’ Standard azonban elég üledékkel igy válaszol: 
„A’ Times kérdéses ezikke kétségkül nagy mértékben mozditandja elő a’ 
gabnatörvény elleni izgatás sükerét, noha az olly szilárd alapzata intéz- 
vényt, minő a’ földművelési Angliában, a’leghatalmasb ékesszólás ésleg- 
tisztesb hatóság sem leend képes megrendíteni. Társunk e’ nyilatkozata 
csupán elő fogja mozdítani a’ whigradical kormány czéljait, mellyek, mint 
igen jól tudjuk, ezek: 1) a’ kormány az uj szegényi törvény legroszabb 
határzatit ’s legroszabb kezelését azzal akarja ótalmazni, hogy a’ népér
zelmet a’ szegénység szenvedési valódi okairól elvonni törekszik; 2) pol- 
ezon akarja magát megtartani kiáltozásger jesztés által a'nemesség ellen;
3) magát a’ conservativ pártot szakadás és meghasonlás által gyöngítni 
szándékozik.“ A’ ministen lapok, különösen a’ Globe és Courier épen 
nem örvendnek a’ Times e’ léptén s változékonysága koronájának bé
lyegzik azt. Az izgatás mindazáltal már egész Angliában és Skótziában 
elterjedt, ’s az utóbbi időben mondott beszédek nyilványosnn bizonyítják, 
hogy a’ földművelők már csalavesztéstiil kezdnek félni. Manchesterben 5 
ezer font sterling gyűlt össze aláírás utján a' pnrliamenthez a’ galmatör- 
vény eltörlesztése végett intézendő kóréhnek költségei födöztsire. —

(O’ Gonnellt politikai lakomákkal tisztelik meg. Elegy.) A' politi 
kai lakomák egymást váltják Irlandbau O' Connell tiszteletere. február



2ikán elhagyasd ja lrlanúot az izgató, hogy jókor érkezhessek parüament- 
nyitásra Londonba; igéré azonban, hogy legalább minden két hetben egy
szer hazájába ránduland az előző társulat előmozdítására, miből állítása 
szerint több haszon fogna számozni, mint parliamentben üléséből, azaz: 
O’ Connell látni véli, hogy a’ közelgő ölesekben Irland ügye meglehe
tősen fenékszínre jutand. — Irland több részeiben tetemesül veszélyeztet
ve a’ közbátorság. Tipperary grófságban legközelebb 13 gyilkosságról 
hozand Ítéletet az esküttszék. Norbury gr. meggyikoltatása rendkívül föl > 
inditá a’földbirtokosakat. Gyilkosa felfödöztetésire, 6 hónap alatt, aláírás 
utján két ezer font sterlingnyi jutalmat hirdete a’ megyei lakosság, ’s 
ezenkül 100 font sterlingnyi évdijt. Kilkenny grófságban összeesküvés 
kezd terjedezni a’ tizedrendszer ellen. IMindenüttfenyegető levelek kering
nek a’ tized-szedők ’s fizetők ellen. — A’ nemzeti kérelmet folyvást szá
mosán írják alá: ’s már csakugyan bizonyos, hogy parliament elibeju- 
tandaz. — A’ külministerségben nagy munkásság uralkodik,’s a’ tengeri 
és szárazföldi sergek szaporittatása naponkint örvendezteíőbben halad.— 
Madrasi hírek szerint Benson ezredes küldetése nem volt kívánt siikerü; 
’s a’ háború elkerülhetlennek látszik a’ binnanokkal.

(A’ belga hollandi ügy eldöntve. Udvari hírek. Elegy.) A’ M. Post 
jan. 24iki száma igy jelenti a’ belga-hollandi ügy eldöntetését'.„Örömmel 
tudatjuk olvasóinkkal, hogy a’belga-hollandi kérdések már meg vannak 
fejtve, mennyire azt t. i. a’ Londonban tanácskozó meghatalmazottak esz- 
közölheték. Mi képesek vagyunk nyilványitani azon jelentést, mellyel 
a’ belga ’s hollandi kormányhoz intéze'nek. A’ határzat egyes részletei 
után tudtául adatik a’ hollandi királynak, miszerint azon esetre, ha ő 
felsége nem kívánna engedelmeskedni e’ véghatárzáfnak, a’ londoni kép
viseleti tanácsgyülés azonnal meg fogja munkálkodásit szüntetni, az öt nagy 
hatalom pedig, mindenkor híven megtartván Európa ’s egymás iránti kö- 
telezésiket, mindent gátolni fognak, mit az ügyek jelen állapotja erő
szakos megváltoztatására Hollandia vagy Belgium tenni szándékoznék. 
A’ belga királyhoz ellenben olly jelentés intézteték, hogy azon esetre, 
ha ő e’ véghatárzatot önként nem teljesitné, az öt hatalom gyors és erő
teljes rendszabályokkal fogja azt végrehajtatni.1“ — A’ Sun azon állítá
sára, hogy a’ trónbeszéd legfontosb része a’ királyné házasságának köz
tudomásul adása leend, igy válaszol a’ M. Chronicle : „Mi föl vagyunk 
hatalmazva leghatárzottabban ellenmondani ez állításnak.“ A’ Sun azon
ban koránsem engedi magát ez által megzavartatni, ’s igy törekszik erő
sítői merész állitását: „Mi jobban hiszünk azon forrásnak, mellybül hí
rünket merituk, mint a’ M. Chronicle ellenmondásának. Tulajdonkép ki
fejezésre nézve igaza lehet ugyan az érintett lapnak, azaz, mi megen
gedjük hogy a’ házasság talán nem lesz említve a’ trónbeszédben; de ma
ga a’ dolog azért csakugyan áll, miről olvasóink nem sokára megfognak 
győződni.“ — A’ Globe a' kenyérdrágulás ügyében igy nyilatkozik: „A’ 
szárazföldről érkezett hírek közül legnevezetesb az, meily a’ francziák 
királya jan. 2 Idiki rendeletét közli, meily szerint a’ gabnakivitel ten
geren Francziaországból szorosan t'lalmaztatik. Ez világosan mutatja, inilly 
veszélyes Angliára nézve, ha szik termés idején idegen gabna behozat - 
sára kell támaszkodni.“ A’ Courier ugyanezen tárgyról ezt jegyzi meg . 
„Francziaország e’ váratlan rendszabálya véghatározásra birandja most 
azokat, kik eddig még nem tudták, mellyik oldalra kelljen nyilatkozniok 
a’ nagy nemzeti harezban a’ mostani gabnatörvény ügyében. A’ franczia 
kikötők zárva vannak, onnan nem hozhatni ki gabnát, ’s már most majd 
elválik: fogják é más nemzetek is követni Francziaország és Nápoly 
példáját. Belgiumból sem szabad kiszállítói gabnát; de e’ tilalom csak 
korábbi törvények következtében történt. A’ franczia kormányt nem gán
csolhatni e’ rendszabályért, ’s a’ többi európai hatalom is alkalmasint 
követendi példáját, mert bizonyosan egyik sem kívánja birodalmát éhségi 
veszélynek kitenni, csupán azért, hogy Anglia bőségnek örvendhessen.“ 
A’ Courier e’ véleménye minden esetre kissé túlságos, mert a’ fölösle
get minden országból veszély nélkül kiszállíthatni, arról pedig minden 
józan kormány gondoskodhatni fog, hogy csupán a’ fölösleget vigyék ki 
az országból. — A’ Glavvorsban állomásbzó lóik huszárezred parancsot 
kapott tüstint Chatambe indulásra, honnan Minotaur 74 álgyus hadihajón 
Indiába fog vitorlázni. Scott Walter, az elhunyt híres regényíró fia, mint 
alezredes szolgál ez ezredben. A’ 7ik gyalogezred szinte Indiába menend, 
a’ 42iket pedig Canadába szállíttatja a’ kormány; mi oda látszik mutatni 
hogy a’ csend ott meg nem igen van biztosítva. — Bradfordban nem rég 
800 hölgy gyűlt össze, kik előtt Vincent tüzes beszédet tartott a’ népal
kotmány ügyében; szép hallgatójiörömzajjal kisérék őt lakába. — 

S ŝ, a a a c s s a o s , s z á g ‘.
(Elegy.) Az éjszaki határszéleken 36 ezer főnyi sereg áll e’ pilla

natban. — A’ válaszfölirati viták 232 hasábját foglalják el a’ Moniteur- 
nek, minden hasábot 123 sorral számítván. A’ ministerek 32szer szólot
ták, ’s közülük maga Mólé gr. 12szer. Dupin ISszor mondott ki feddést. 
A’ követek összesen 128 beszédet tartónak, mikből Thiersre 13,Guizotra 
12’s Odilon- Barrotra hat esik. Titkos szavazás nyolezszor történt.

(Ministerváltozási vélemények. A’ választási kérelem ügye.) A’ mi- 
nisterségváltozásról ’s mostani politikai álláspontnál igy nyilatkozik a’ Mes
sager : „Mondám Önnek, hogy nehéz ócska ruhából uj kabátot csinálni. 
A’ ministerség benyújtó ugyan lemondását, de az elfogadva még nincs ’s 
mindig reményük, hogy az ócska ministerség egy részéből készülend el 
az uj. Soult tábornagyot hivató a’ király, az való; de ebből még semmi 
bizonyost nem következtethetni, mert az agg hős olly nevezetes férfi, 
hogy csupán nevezetes hires férfiakkal foghatna kezet, mivel nagyhirét 
koczkáztatnij nem fogja,  ’s valamint magát nem engedné hurezoltatni 
Mólé ’s Montalivet által, úgy ő sem akarná ezeket maga után vonczolni. 
Ezenkül jó forrásból származott hir után állíthatni, hogy a’ király csu-
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pán tanácskozás végett hivató magához az ősz bajnokot. A’ király csak 
kérdé a’ tábornagyot: nyújthatna é neki segélyt ministerség-alakitásra ? 
Soult némi tartózkodással felelt, ’s leginkább az illy vállolat ellen tor
nyosuló nehézségekre figyelmezteté Lajos Fülöpöt; ez utóbbi azonban 
nem vélte olly nehéznek a’ munkát, mivel, mint mondó, a’ lemondások 
még nincsenek elfogadva, ’s a’ tábornagy igen valószínűleg számolhatni 
fogna Mólé gr. és Montalivet egyiittmunkálkodására. Ez észrevétel elég 
világosan fejezé ki a’ király kivánatát ’s azon föltétet, meily alatt a’ tá
bornagy tanácsit használni szándékozik. Ez utóbbi tüstint átlátta tehát, 
hogy ő csupán eleme leendne a’ módosításnak. Itt két egymással hom
lokegyenest ellenkező eszme ütközék össze ’s a’ tábornagy nem vélő egyéb- 
kint alkotmányszerüleg oldhatni föl a’ komoly fordulatot, mint ha csak ott 
kereshetné a’ ministerség elemeit, hol a’ valódi többség elemei léteznek,
’s ez okbul el volt határozva csupán tökéletesen parliament! föltétek közt 
cselekvésre. A’ tábornagy egyébiránt köz hiedelem szerint igen helyes 
nézetet fejeze ki. Méltósága megkívánó, hogy illy alkalomkor csak ko
moly küldetésnek feleljen meg. l)e ugyan mikép is használtathatta volna 
magát e’ pillanatban komolyan ministerség-módositásra, midőn a’ király 
segédei mindent elkövetnek a’ kamrábím , kérelemre buzdításul a’ mos
tani ministerség megtartása iránt? Valóban a’király szolgálatában állók e’ 
lépési olly ellentétben állnak Soult meghivatásával, hogy a’ tábornagy 
akarva sem eszközölhetne semmijét. Az egész értekezésnek csak az vala 
következménye, hogy a’király máskorra biztatással bocsátó el a’ táborna
gyot. Az egész fontos fordulat tehát most is előbbi helyzetében van. Egyéb
iránt azt már mindenki átlátja, hogy csak parlamenti szellemű minister
ség fogja magát föntarthatni. — A’National költöttnek mondja azon hirt, 
meily szerint a’ választmány azt határozta volna, hogy a’ válasz- 
tás-javitás iránti kérelem napirendre utasittassék a’ kamrában. Jelentés 
tevést választott ugyan ez ügyben, de véghatárzatot nemhoza. A’ válasz- 
tásjavitást sürgető kérelem lOÜezer aláírattál díszük. 50 év óta egyetlen 
kérelem sem dicseklieték ennyi aláíróval. Francziaország jelen állapotjá- 
ban 100 ezer aláiratu kérelem minden esetre a’ nyilványos vélemény ki
fejezése , bármikép ármánykodik is ellene nyilván vagy titkosan a’ tör
vényhatóság. Ez okbul e’ tárgy osztatlan figyelmet kíván mind a’ kormány, 
mind a’kamra résziről. A’választmány nehezen leend elég vakmerő illy 
nagyszerű kívánat ellenében gúnyosan napirendet tanácsolni a’kamrának.

(Touloni hírek.) Touloni lapok jan. 20ikaig terjedő híreket közle
nek Algírból, mellyek szerint Abdelkaderrül még jelenleg sem tudhatni 
bizonyosb körülményeket, valamint hol tartózkodásáról sem. Majd Mi- 
lianába érkeztét hírlik , majd ismét azt állítják né meily kóbor arábok , 
hogy Ain-Maadi közelében van táborszállása egy frigyes törzsnél, mig 
rendes csapati Tekedemt vidékin állomásoznak. Mind ez azonban csak 
puszta állításokon alapszik, mellyek hitelt nem igen érdemlenek. Oran- 
bul Írják , miszerint Yussaf, a’ hires spahi-ezredes, vadkan-vadászaton 
veszélyesen megsérült. Küzdésben volt ugyanis egy vadkannal, midőn 
barátja az állattól akarván őt megszabadítani, ezombjába lőtt. Az allmce- 
mati spanyol szökevények sorsát még eddig nem határozó el a’ franczia 
kormány.

(Soult tábornagy ministerelnök. A’ jour. des Débats véleménye a’ 
szövetkezésről). Párisi jan. 25ki hírek szerint e’ napon csupán olly mi
nisterváltozási hírek keringének ottan , miknek teljességgel nem lehete 
hitelt adni. Soult tábornagy jan. 24én ismét kihallgatáson volt a’ király
nál ’s oda nyilatkozók, hogy 27ikeig alkalmasint fog szükséges ajánla
tokat tehetni. így vélekedék legalább a’ jour. des Débats, mig a’ Presse 
tudni akaró, hogy a’ vitéz tábornagy egyenesen lemonda minden illyetén 
avatkozásról. Ez alatt a’ király’s a’ királyné egész családostul a’ dreuxi 
palotába kocsizának Würtemberg hgnő temetésire. 2Gán este ismét visz- 
szaérkezék onnan Parisba Lajos Fülop. A’ jan. 2Ski frankfurti főposta
hivatali újság ellenben ezt irja: „Jan. 27dikén kaptuk hírét, miszerint 
Soult tábornagy végkép elfogadó a’ ministerelnökséget.“ Hasonértelmü- 
leg nyilatkozik egy másik frankfurti lap, szinte jan. 28káról, mondván : 
„Strassburg felé azon telegrafi hír érkezék hozzánk, hogy Soult tá
bornagy ministereluökké neveztetek ki.“ A’ jour. des Débats gúnyosan 
nyilatkozik a’ szövetkezésről ’s ministerségalakítás iránti törekvésirül, ’s 
többek között igy beszél: „Kiváncsiak vagyunk látni , minő ügyességi 
csuda által nyerend eszközöket a’ szövetkezés Garnier Pages, Berryer , 
Duvergier de Hauranne ’s Dupont (de 1’ Eure), a’ septemberi törvények 
alapitóji és általányos szava/atjogsürgetőjinek megnyerésbe ministersége 
számára. A’ szövetkezés főnökei, miután a’ mostani ministereket előzék 
hivatalokból, azért még nem reményihetik, hogy többségüktől megfoszt
ják őket. A’ szövetkezés kénytelen lesz saját erejéből alkotni parlamenti 
ministerséget, meily nagyobb többséggel bírjon az april 15ki kabinetnél, 
különben ki nem fogja kerülhetni azon gyanút, mellyet most ellene az 
egész nemzet érez. Az ő többsége csupán republícanusokbóí állhat, ’s 
ennek Összeállítása nagy faradságba kerülend. — Több párisi lap azon 
hirt rebesgető , miszerint az udvar különféle ajándékokat készít Abelkader 
hölgyei számára; a’ Moniteur legújabb száma mindazáltal alaptalan ko
holmánynak bélyegzi ez állítást. —■

BS e  1 §• I ua iet.
A’ pénzügyminisler a’ követkamrai jan. 22ki ülésben azon törvény- 

javaslatot terjesztő elő, miszerint a’kormány fölhatal máz tátik az 183ßre 
eső földadó felének azonnali beszedhefésre ; e’ törvényjavaslat támogatá
sául a’hollandi sergek fenyegető helyzete hozatik fel, mi Belgiumot hadi 
ereje megerősbitésire kényti ’s ez sok költségbe kerül.—A’ brüsseli lapok 
következő telegrafi hirt közlenek: ,,A’ hollandi sereg épen most vonult 
bal oldal felé ’s Beverloo tájékin szándékozik öszpontosulni. Több ezred 
az eyndhoveni tábornál őrködök éjjel nappal ’s a ’t.“



(A' londoni tanács hatarzatot hoz a’ belga h >llándi ügyben.) Rend- 
kiviili alkalommal érkezett londoni jan. 24ki hirek’szerint az előtti napon 
Ausztria, Francziaország, Anglia, Poroszország s Ru.sszia meghatalma
zott kepviseli»ji egyhangúlag megegyezőnek ’s egy Hollandia es Belgium 
közti szerződés iránt elhatárzák, miszerint e’ szerzó'dés az öt hatalom 
nevében a’ hágai és brusseli udvarral közölhessék aláírás végett. —• 

(Hírek a’ csapatok mozgalmiról. Clauzel marsaira a’ belga sereg főpa
rancsnoksága fog bízatni. Többféle.) B r ü s s é l , jan. 2Ökán : A’ had
mi nister néhány nap óta folyvást munkásságban van a’ sergeknek hadi 
lábra áílíttatása végett; a’ fó'hadí szállás ideíglen Lövvenbe fog általté- 
íefni. Naponkint bocsát ki sürgönyöket a’ tábornokkar a’ hadmíníster pa
rancsából a’csapatok mozgalmai siettetésére. Az ezredek folyvást parancsot 
kapnak szabadon bocsátottaiknak zászló alá hivatásukra; az egész hábo- 
ruarczot ölt. — Jól értesültek tudni akarják, miszerint a’ belga tábor 
feletti főparancsnokságot Clauzel franczia marsaira ruházandják; és a’ 
marsai már nyílványitá is , hogy kész elfogadni a’ főparancsnokságot, ha 
Leopold király azzal megkinálandja. A’ hadminister parancsot intéze min
den ezredfú'nokhez a’ szabadságon levő' tisztek visszahívatására; e’ pa
rancs általányos, ’s a’ tisztek kénytelenek ezredökhcz visszatérni, ha
csak rendkívüli okuk nincs. A’ belga Moniteur szerint pár nap múlva a’ 
belga sergeknél tetemes előléptetés fog történni, a’ több év óta üresség
be jött helyeket most mind be akarják tölteni’s 130 altiszt fog alhadnagy- 
gyá kineveztetni. Néhány nap múlva 100 ezer embernél több álland fegy
verben; az ország beljéből a’ legnagyobb gyorsasággal vonulnak a' csa
patok a’ hollandi határszélekre, hol becsapástól rettegnek.

(A’ londoni tanács határzata megérkezék Brüsselbe.) Brüssel, jan. 
o-2kén : A’ jól értesült politikai körökben tegnap este nagy forrongás ural
kodott; estefelé ugyanis azon hír terjenge , miszerint Rothschild test
vérek brusseli képviselője Londonbul egyenesen azon hírt kapá , hogy 
a’ franczia követ a’ véghatárzatot aláírta ’s ez a’ belga kormánnyal kö- 
zöltetni fog, a’ hirnök már el is indult Vele Brüsselbe. A'ministerek egyi
ke , kit e’ tárgyról kérdezőnek, kétségesen nyilatkozók. A’ kamrai ta
gok nagyobb része tegnap este azonnal összegyűlt egyik követnél ’s el
határzák, miszerint a’ már néhány nap óta kívánni akart íelvilágitásokat 
a’ ministerség résziről tovább nem halasztandják; a’ kamrai tagok által 
kérendő felvilágitások főleg e’ két pontot érdeklendik : „vájjon a‘ kato
nai védelem eszközei elégségeseké s vájjon a’május 21 ki egyezkedést, 
mint fönállót tekinthetni é?

O l a s z o T S z Á ^ .
(A’ Vezúv kitörései.) Nápoly, jan. IGdikén: Az újév első napján 

tompa rengés, melly a’ del Carmine népes városnegyed ablakait ’s ajtait 
ís megrázkodtatá, szolgált jelül a’ Vezúv olly kitörésének, millyet már 
15 év óta nem láthatónk; jan. 2 ’s 3ka éjjelén ugyanis iszonyú tüzosz- 
lopok emelkedtek föl a hegy gyomrából, melly egyúttal követ’s hamvat 
hánya k i, később a’ hegy szélein , Resina irányában , iszonyú mennyi
ségű láva ömle ki ’s a’ szép vidéket elpusztító; jan. Ski éjjel az égő fo
lyadék két szárnya egyesült, mellyek előbb külön emelkedőnek föl. igen 
nagy számú idegen utazék llesinába a’ Vezúv e’ nagyszerű kitörésit kö
zelebbről szemlélendő ; 3kán dél tájban, midőn a’ hegy szinet nélkül 
a’ legnagyobb forrongásban volt, a’ hamuteljes füstoszlopok, mellyek 
mérhetetlen magasba emelkedőnek, a’ nap sugárifól kivilágittatva, olly 
szép látványul szolgáltak, mi felül áll minden leíráson ’s e’ látvány azon 
pillanatban, midőn a’ nap a’ posilippoi csúcs mögé vonult ’s utolsó sugá- 
rai a’ fölséges füstoszlopokban megtöredeztek, egészen elvarázslott. A’ 
város minden kikötője, utczaszeglete, mellyek a’ hegy felé szabad ki
látást engedőnek, nézők sergétől volt ellepetve illy pompás látvány szem
lélése végett ’s csak az est szélyesztheté el őket. 3 —4ki éjjel a’tüz- 
oszlopok hihetetlen magasra nyálának föl, de most már csak egy nyila
dékon omlanak k i, holott azelőtt az egész tüzgyomorbul; a’ láva azon
ban nőtten nőtt ’s három irányban ömle szét, az Ottojano fele folyó leg
több kárt szüle. A’ felső tiizoszlopok a’ sötét süni füsttől mintegy lepel
be voltak burkolva ’s a" tiszta holdvilágnál igen meglepő látványul szol
gáltak. A’ Vezúv még 8kán is folyvást füstölge ’s tömérdek hamvat ’s 
tajtkövet hánya k i, mellyek a’ közel szántóföldeket összeró snbolák. Né- 
mellyek szerint, két vakmerő angolt, kik jan. 2kán a’ hegyre akarónak 
menni , a’ látványt közelebbről szemlélendőleg, az égő kövek agyon 
sújtottak; ez azonban annyiból igaz, hogy a’ két angol, a’ nyilt ve
széllyel daczolva, félig fölmászott a’ hegyre; itt azonban egy rakás tajt- 
kő egyiket földre sújtó, volt ugyan még elég ereje fölkelésre, de 
arczát egészen elégető ’s istennek adhat halát, hogy éltével nem adózott. 
Jan. 9ike óta a’ Vezúv ismét csöndes,’s ma már hó és jég fedi, mi most 
történik először e’ télen. —

(Javítások Szicziliában.) A’ nápolyi királynak Szicziliában utazta 
több javitásra szolgált alkalmai; többi közt az epemirigy alatt Nápoly
ba átszállított helytartósági hivatalok , ismét ide hozattak vissza a’ ná
polyi belministerség fel ügyelése alatt. A’ hűbéri viszonyokból még foly
vást keletkező nyomatások végképi elhárításául a’ király jónak látó e’ vi
szonyok eltörlesztését; a’ felügyelők meg vannak bizva szorosan kipuha
tolni a’ községekben a’ lúíbér nyomait ’s ezeket végkép megsemmítni. A’ 
községek ’s hajdani földesurak közti perek többé nem az uriszék, hanem 
a’ közönséges törvényszékek előtt fognak eldöntetni, ’s a’ kir. ügyvédek tar
toznak mindenkor a’ község ügyét ótalmazni. A’ malomadót harmadával 
megkevesbiték. — A’ gabnakivitel megvan tiltva, a’ bevitel pedig köny- 
nyítve; bármilly feltűnő legyen is e’ rendszabály egy gabnatenno or
szágra nézve, mint Sziczília, mégis a’ jelen körülmények közt valódi jó 
tétemény , mert az epemirígy alatti rendetlenségek’s néhány évi rósz ter

més a’ gabnaárt igen magosra szökkenték ’s a’ népség az uzsorásokul so
kat szenvede. A’ föld-becsülésnél is az 1833diki rendszabályok helyett 
újak foganatosíttattak. A kegyes alapítványok kormányzata is szigoni vizs
galat alá vétetett, hol égbe kiáltó visszaélések történtek , e’ vizsgálatok 
félévenkint megújittatnak ’s a’ kezelők választásira ezután nagyobb gond 
fog fordittatni. A’ kórházak ’s börtönök nápolyi lábra állíttatnak. Sz.egy- 
házba, zárdába, szóval fal közé temetkezés a’ legszigorúbban tiltva van 
’s noha a’ gazdagoknak és szerzetbelieknek megengedtetik a’ külön te
metkezés, de mindenkor kívül az illető sz.egyházak kapuin. Az utak 
biztosítása végett jutalmakat tevének ki a’ gonosztevők fejére ’s azon ren
deletét nyilványiták , hogy mind az, kit fegyveresen utón törvényellem 
tetten kapnak, hadi törvényszék ebbe fog állíttatni ’s halál leend bünte
tése ; 8 rabló már érzé e’ rendelet szigorúságát. —

O r o s z o r s z á g .
A’ pétervárr orosz tud. akadémia jan. lOdikén üllő meg 112d. évi 

alapítása ünnepét azon szertartásokkal, mellyek 1826 óta divatba jö
vőnek. —

N é m e t o r s z á g : .
Augsburgban jan. 21 kén éjjel nappal iszonyú szélvész dühönge ha

vas esőtől kísértetve; távol, főleg déli tájakról szomoritó hírek kermge- 
nek. A hannoverai királyjan. löeríil az osnabrückí tanácshoz roszaló 
iratot intéze, mivel ez némelly külföldi jogkari tamtóktul azon kérdés 
megfejtését kérő: vájjon tartozik é a’ városi tanács 1839ik évben az adók 
beszedését törvények értelmében előmozdít»!, ha az 1833ki eltörlesztett 
alaptörvény szerint országgyűlés nem hivatik össze, melly az adót meg
ajánlaná. E’ leírásban igen kemény kifejezéssel tudatja ő fels. Osnabrück 
alattvalóival nein tetszését ’s fentartja magának szükség idején körül
ményekhez illő rendszabályok foganatosítását; ’s a’ tanács tettét vétkes 
merénynek nevezi. —-

Hessen-hombürgi Lajos Vilmos jan. 19én Luxemburgban meghalt. 
— Frankfurtban az ottani müvészegyesület májusban mukíállitást tar
taná. — Berlinben jan. 20án ünnepélyesen iillték mega’ korona ’s rend- 
ünnepét; Éviért püspök a’ lovagteremben ünnepélyes beszédet tarta.—

M. m. Frankfurt, jan. 22kén : Utolsó iratomban említőm, misze
rint a’ Bonaparte család egyik tagja Belgiumba érkezők ’s az önkénte
sek sorába lépe; genti hirek szerint több lengyel katonatiszt ’s köztük ollya- 
nok is, kik a’ lengyel szabadsági harezban kitünőleg vivának, lépe bel
ga szolgálatba ’s ezekre bízatnának a' hadi munkálatok akkor, ha sza
kadásra kerül a' dolog. Ez arra mutat, miszerint a’ belgák ellenállásrul 
gondolkoznak ’s csak nagyobb erőnek fognak engedni. A’ belga kérdés 
komoly szint kezd ölteni. — A' porosz király Wolkonsky hg orosz czári 
ministernek gazdagon ékített kardot ajándékoza ’s azon óhajtással rekesz
ti be a’ ministerhez intézett kegyes iratát, miszerinte'kard emlékeztesse 
őt azon időkre, midőn a’ maszka ’s porosz egyesülten vitt közös ellensé
gük ellen.

Münchenben legfelsőbb engedelemmel társaság alakult, melly ezé- 
lul a’ katholika vallás terjesztését tűző ki Ejszakamerikában ’s távolabb 
világrészeken bajor térítők által. E' társaság feje a’ münchen-freysingi 
érsek, alapszabályai nem sokára kikerülendnek sajtó alul. —

T ö r ö k o r s z á g - .
Konstantinápoly, jan. 19kén: Mac Neilt naponkint várják ide, hír 

szerint Perzsiát oda hagyandjaez, mert a’schahval nem tud egyezségben 
élni 's innen hihetőleg Perzsia ’s a’ keletíndiai társaság közt ellenségeske
désre keriilend a’ dolog; az angol kereskedők nagyobb része így véleke
dik. Ponsonby lord igen kedvetlenül nyilatkozik Mohammed Mirza ellen; 
úgy találja, hogy benne csalatkozának 's őt soha sem kell vaJa a’ per
zsa trónra ültetni. — Porában több franczia családot egy rosznemii láz 
gyászba borita. —

A’ marseillei Semaphore Aíexandriábul dec. 22érül következőleg ír 
Mehemed AH utazásiról: a’ legutóbbi hirek igen kedvezők a’ basa egész
ségére nézve: már nyolez napi járó földnyire van a'hires fasogloi arany
bányáktól \s Corinsban tartaná szünidőt kisérőjit bevárandó, mert ő szokás 
szerint mindenkor előre utazik. Ha a’basa csak tíz napig fog a’fasogloi bá
nyákban mulatni, úgy január vége felé Kairóban leend; egyébiránt ez «azon 
idő, inellyet visszajötteiil kitüze. Kartumban tartó a' basa legutolsó ál
lomását, melly tiz napi járó fold a' hires bányáktól. —

Canea, jan. 5kén. Az utóbbi időkben a' legnagyobb aggálynak ’s 
félelemnek valónk kitéve; Milos szigetből ugyanis néhány szélfejü át
hajózott hozzánk békés lakosúikat a’ fenálló rend elleni fellazítás végett; 
a’ lázitók azonban, midőn látnák, hogy czéljok tévesztve van, egy tö
rök csolnakon Milosba sietének vissza, hol azonban a’ görög kormány 
résziről «a’ kiszállás megtiltatott ’s ki sem kerülik íizillő büntetést, ha a’ 
török lobogó iránt a’ görög hatóságok tisztelettel nem viseltetnek. Innen 
Pathmosba vitorláztak , hol megérkeztüket azon megjegyzéssel adók tudtul, 
miszerint minden politikai tárgyiul visszavonulnak. — A’ Spazia sziget 
őrségéül küldött syriai csapatok rögtön több osztályban Candiába Rettimo- 
’s Caneába érkezének nyilványitók,miszerint ezután egyiptusi főnököknek 
nem fognak engedelmeskedni. Igen kiváncsiak azon rendszabályokat 
tudni, mellyekkel Mustafa basa «az engedetlenséget fékezendi. —

d ttb iM ia ic t  Pest, febr. Isőjén: Tiszta búza 14l), 125, 110; ' — Két- 
szeres 90, 90, — ; —* Rozs 81, S0, 70; — Árpa 70, 
OS, 05; — Zab 02, 58 , 52 ; — Köles-kása —, 160, — 
Kukoricán 80, 75 , 70 — pesti mérő, válté» garas.
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FOGLALAT: Magyarország (kinevezések és előléptetések ; budapesti napló : időjárat, áradás elleni óvó készület, tánczvigalmak , literatúrai val- 
lolatok, pesti magyar játékszín; Kisfaludy társaság közgyűlése; pápai népesség ’s kereskedés; Fehérvárott megtelepülésre kap engedelmet a’ 
zsidóság; különféle vám-szabályzat iránti ausztriai kormányszéki körlevél, nagyszombati vásár, az I834iki kölcsön 4ik elsoroztatasa, pozso
nyi hirek ; ’s a ’ t.) Amerika (a’ tampicoi zendiilők visszaverek a’ kormányi csapatokat; ’sa ’ t.) Spanyolország (Palarea hivatalától megfosztva 
harcztéri hirek; cortesyiták az afrikai birtokrul; bayonnei hirek, ’s a ’ t.) Anglia (Bussell nyilatkozata a’ gabnatörvény ügyében; O’ Connell 
meghasonlik a’ duplini lapszerkesztőkkel; ’sa ’ t.) Francziaország (Soult megbetegszik, ’s az uj ministerség még nincsen kinevezve; a’ leír. 
család Dreuxben; algíri hirek; ’s a ’ t.) Belgium (a’ londoni véghatárzat Briisselbe érkezik; ’s a ’ t.) Dunavizállás.

M a g y a r o r s z á g .
O cs. ’s ap. kir. fölsége B e ö t h y  Sándor előléptetése következ

tében F e y e s  Antal kir. ügyek aligazgatóját ’s kir. tan., igazgatóvá; 
K o c h  Antal selmeczi kerületi bányatörvényszéki tbirót bányásztaná
csossá’s újvidéki kamrai igazgatóvá; ’s Kun Károly Doboka megyei 
főszolgabírót kir. tanácsossá nevezni méltóztatott. Hk. — A’ m. kir. udv. 
kamra S e r i n g e r  Vilmos eszéki sóhivatali kerülőt ugyanott pajtaőrré; 
l l a k o v s z k y  Ferdinand szuesányi k. sóhivatali gyakornokot ugyanott 
pajtaőrré, ’s M a h á c s e k  Istvánt rokkant káplárt eszéki sóhivatali ke
rülővé alkalmazó. Továbbá szinte

A’ m. kir. udv. kamra a’ magyarországi fő épitészigazgatóság keb
lében L i ed e m an n Emil ’s A r n o l d  Antal fizetéses gyakornokokat 
rajzolókká ’s a’ keblebeli építészeti számvevő hivatalnál W i s z k o v s k y  
János fizetéses gyakornokot járulnokká alkalmazó. Kam. tud.

B u d a p e s t i  n a p l ó .  A’ kemény hideg, melly 4 — 5 nap alatt 
jéggel borító Dunánkat, olvasztó szélnek engede helyet,’s ez máris igen 
kellemetlenné tévé a’ járást a’ jégén, ámbár az még egyébkint veszély- 
lyel nincs összekapcsolva, ’s folyvást gyalogszánakot is használnak. A’ 
viz, mint múlt számunk végén is láthatni, igen tetemesül apadt; múlt 
évi febr. 3ikán ugyanis 14' l l / / 6/// magosságu volt a’budai mérték sze
rint, most ellenben ugyanazon nap csak 10' 1"  0" / ; e’ körülmény 
következtében tehát annyival is inkább minden jót reménylhetnek 
fővárasink lakosi, mivel hó félig sincsen annyi , mint tavaly volt, mi 
akkor nem kis mértékben mozdító elő hirtelen elolvadtával az áradást. 
Egyébiránt tavaly jan. 7ikén, midőn a’jég megállapodék fővárosink közt, 
20 lábnyi magos volt a’ viz, az idén ellenben csak 12, melly magosság 
máig már jóval apadt, ’s e’ szerint minden veszély megszűntnek látszik. 
Nádorunk ő cs. kir. fhgsége mindazáltal e’ kedvező körülmények mellett 
sem akaró pusztán jó szerencsének kitenni a’ két testvér főváros lakosit, 
hanem mindenkép biztosítói törekszik azokat az ellenséges elem dulási
ellen. Legközelebb Ugyanis parancsa következében f  hó 4ke ntaisméJ- gn-
tat készítnek a’ Wurm udvartól egészen a’sóházig, harmadnapig szaka
datlanul közel ötödfél száz kocsi, azután kétszáznál több ’sezenkül egypár 
száz katona dolgozik e’ nagy munkán, melly néhány nap alatt igen is mesz- 
szire haladt. A’ tavalyi töltés nem Volt egészen olly erős, mint ez ’s mégis 
több óráig föl birá tartóztatni a’ vizet; annyival inkább biztositandja 
tehát most a’ várost ez , midőn a’ tavalyihoz hasonló nagy viztől már 
épen nem tarthatni, ha az előzvényekbül következtetést szabad vonni a’ 
történendőkre. Egyébiránt a’ lakosság nyugott bizalommal tekint a’ jö
vendő elibe, ’s a’ tánczvigalmi vállalkozók épen nem panaszkodhatnak 
részvét -hiány ellen. Valamint Budán a’ várban az országházi teremben ’s 
vizivárosban a’fáczánnál, úgy Pesten is a’ városi redoute-termekben nagy 
szánni látogatókkal díszlének az adott tánezmuiatságok; növelé pedig ér
deküket különösen azon örvendetes körülmény, hogy a’ vigság mindenkor 
szelídséggel ’s műveltséggel karöltve lejte körül a’ táncz termekben, ho
lott korábbi években egykét kicsapongás az ifjúság résziről ritkán szokott 
kimaradni. E’ szerencsés változatot liíeraturánk előhaladtának is köszön
hetni, melly szelídebb kéjre lelkesíti ifjainkat, ’s talán egy részben fő
városink közt megtelepült nemzeti színészetünknek is, mert színpadunkon 
majd minden uj eredeti víg darab foglal magában ollyas helyet, melly 
vagy műveltségre int szelíd szókkal, vagy éles gúnynyal ostorozza az el
lenkezőleg cselekvőket. Minden farsangi mulatságnak azonban koronája 
volt a’ nádori palotában adott tánczvigalom az elhunyt Mária-Würtemberg 
hgnőért öltött gyász letétele után. Febr. fiikán ugyanis a’ főnemesség leg- 
viritóbb hölgykoszoruja vala ott látható, ’s közte vezér csillagok gyanánt 
István fhg. ’s Hermine fhgnő az örvendő ifjúság ellenállhaílan bájival min
denkit fölülhaladók. A’ mulatság reggeli 3 óráig tartott, ’s a’ teremhez 
vezető nagy lépcső lepve volt emberekkel, kik részint a’ gyönyörű zenét 
akarók hallani, részint pedig a’ föllejtő szépeket csudáink A’ pompás és 
hatás- teljes világitásu teremben 700nál több vendég mulatott, kik közt 
szeámos budai országos hivatali tisztviselő, katonatiszt ’s minden rangú 
ifjú, a’ férfiak egyszerű fekete öltözetben, a’ hölgyek pedig Peru kin
cseire emlékeztetőleg. — A’ mennyire meddő vala múlt évben literatu- 
ránk, annyira Ígérkezik ez évben termékennyé válni. Több vállolatot 
említőnek már ugyanis f. e. lapjaink, ’s azok némelly része már létesült 
is, midőn ismét újabbak keletkeznek. Vajdai, i. eredeti elbeszélés-gyűjte
ményt indít meg , mellynek első füzete jövő martziusi vásárra jelenem! 
meg; időről időre több egyes füzet követendi azt, mellyek aztán a’kiadó 
munkáin kívül egyéb regényíróéit is közlendik. E’ vállolat hasznossága 
kétségbe nem vonható , mert folyóirataikban nem sok igazán élvezhető 
eredeti novellát olvashatni, a’ költséges zsebkönyvek megszerzése pedig 
nem minden embernek lehetséges. Továbbá, Szigligeti , ,Vazul“ „Pó~ 
kaiak44 ’s „Aba44 czimii eredeti színmüveit készül egy kötetben sajtó alá 
bocsátani, mellyek kedvező hatással fordulónak meg pesti színpadunkon, 
A’ lapjainkban körülményesebben hirdetett zsebkönyv-kiadó társaság csak
ugyan életbe fog lépni, mert már annyi részvény van aláírva, hogy a’

zsebkönyv minden esetre illő díszszel fog megjelenhetni, sőt talán egyeb 
szép literatúrai munkák kiadhatására is marad pénzerő, ha a’ közönség buz
gó pártolással fog e’ hasznos egyesület iránt viseltetni. Az alapszabályok 
értelmében tartandó rendezkedő nagy gyűlés határnapja néhány nap múl
va közhírül fog adatni a’részvényeseknek. — Nemzeti színpadunkon f. hó 
lsején bérszünettel Megyeri jutalmául „Peleskei nótárius*4 adaték. Az 
első felvonáson czélszerü változtatásokat tőn a’ szerző. A’ nagyszámmal 
összegyűlt nézők ismét osztatlan tetszéssel fogadók e’ müvet, mellynek 
lelke ismét Megyeri volt, ki elejétől végig olly jelesül játszék, hogy 
már annyiszor hallott szerepét most is minden egyes részletiben érdekessé 
tudó tenni. Altalányosan mondhatni, hogy az előadás jobb volt, mintáz 
utóbbi egy két alkalomkor. 2ikán ,,Kean44jött színpadra. Egressy Gábor 
a’ czimszerepet szokott szabatossággal adá, ’s Lendvayné mélyen índíta 
meg mindenkit Damby Anna szerepében; 3ikán,,Agg színész és leánya4* 
aránylag nagyszámú közönség előtt, melly most is , valamint első elő
adáskor, elejétől végig növekedő élénkséggel kisérte a’ jeles mű s jo 
előadás folyamát; mind e’ mellett is azonban megrovást érdemel a’ re- 
pertoirkészitő , hogy 5 nap alatt egymásután 5 vígjátékot adatott. Ez 
már csakugyan sok, még farsangban is, illyesmit csupán színház-megnyitás
kor lehetett volna menteni, midőn ruhatár ’s díszletek még igen szegény 
állapotban valónak,’s nem engedőnek nagy változatosságot; de most mar 
csakugyan alig menthetni az illy balfogást, midőn intézetünk sem öltöze
tek, sem díszletek, sem uj darabok hiányában nincsen. A’repertoir-ke- 
szitésre legnagyobb gondot szükség fordítani; mert ez alapja a’ pénztár
nevelés v. csökkentésnek, a'pénztár pediga’színház fönállhatásának. 4én 
,,Beatrice di Tenda44 ; öikén „Vasálorcza4: ; fiikán „Sevilla csillaga44; 
e’ darab nem volt ugyan hatás nélkül, de talán hamar ismételtetett ’s itt 
ismét 2 nagy szomorujátékot láttunk egymásután; mi ismét nincs rendén; 
7ikén „Eleven-holt házas pár44 először: „Szalmás kunyhó ésaz őszive44 
vigj. 3 felv. Seribe és Alphonse után Wolheim szerint fordító Komlóssy.
Es uiOom Ocituc gyuu^tíuij iii-A.m ; előbbiben Szei’dnbp.
lyi Hagyma szerepét némi komolysággal adá most, hihetőleg , mivel tartott 
attól, nehogy némelly önkénytelen mozdulataparodiázásra magyaráztassek, 
mi már majd mindennapivá kezde válni. A’garabonczás diák szerzője vala 
tudtunkra első, ki hanem hibázunk, a’parodiázást magyar színpadra hozó, 
midőn Baranyi által e’ darabjában a’ fehérhajói akkori vendégfogadóst paro- 
diáztatá. Valóban kár volt azt tennie , mert az akkor úgy megtetszett a’ 
közönségnek , hogy sok színész az akkor ártatlannak vélt illynemü pa
rodiázást most is annak tartja’s ismétezésével a’ közönséget megkaczag- 
tatni, magát pedig megtapsoltatni óhajtja, melly óhajtásuk eddig illyes al
kalmakkor mindenkor teljesült is.

A’ K i s f a l u d y - t á r s a s á g  f. évi febr. lfidikán délelőtti 11 óra 
tájban a’ magy. nemz. tudom, akadémia termében számos és jeles mind
két nemű hallgatóság előtt tartó idei (2dik évi) nyilványos ülését, melly
nek tárgyai ezek valónak: 1) Fáy András igazgató urnák ülésnyitó czél
szerü lelkes szavai után felolvastattak a’jegyző által az egyesület másodévi 
dolgairól, pénztárárul ’s az ezen évre kitűzött jutalmakról értesítő jelenté
sek. 2) Meghatólag szavaló el a’ koszoruzott balladát Székács József 
akad. tag ’s pesti evang. egyh. szónok. 3) Szontagh Gusztáv egyesüle
ti tagnak értekezését bőid. Kisfaludy Károly kritikai irányáról előtérjesz- 
té Schedel Peren ez akad. titoknak. 4) A’ jutalomhoz közelitő balladát 
szinte Szakács ur szavaló el érzékenyül. 5) A’ Kisfaludy-társaság jutalomté
teleit 1840re kihirdető a’ jegyző. (Lásd mind ezt hivatalosan jelentve.) 
Végzetül az igazgató ur a’közönségnek szives részvétét megköszönvén’s 
az egyesület zsenge szüleményi iránt engedékenységét kikérvén az ülést 
berekeszté.
JeloíBtés a* M isfaludy-íársaság- m ásodévi dolgaiból.

A.) P é n z t á r  febr. fikán 1S39. I. Tőke .  1.) A’ pengő pénz- 
társaság alapi fásakor czéljaira szánt summa, melly százától 
hiil tál kam atoz.................................................................... 1790 ft. — kr.

2.) Egri kanonok Kovács Mátyás ur alapítványa . . 100 „ — „
1890 „ — "7r

II. Bevétel. 1.) Az alaptőke kamatja . . . .  107 „ 21 „
III. Kiadás. 1.) Az 1838|9ki jutalom, tíz arany . . 47 „ — ,,
2.) Nyomtatások, hirdetések, szolgálattétel . . . 12 ,, 45 „

Öszvesen 62 ft. 40 kr.
Pénztár-maradék 1S3%0 S3 ff. 3 kr.

B) Személyzet és munkálkodás. 1.) A’ társaság ez évben egyik legtisz- 
tesb tagja elvesztését fájlalja. Elhunyt közülünk Kölcsey Ferenc/,, de emlé
kezete élni fog, míg az igaz érdem tiszteltei ik. Béke hamvaira a’ nemesnek!
2.) Tagokká választattak báró Eötvös József eperjesi kerületi táblai biró ’s 
acad. 1. tag, és d. Székács József pesti evang. magyar hitszónok ’s acad. I. 
tag. 3.) Két rendbeli jutalomtételt hirdete a’ társaság, mellyek közül az el
sőre egy sem , a’ másodikra harminc/, három érkezvén , ez utóbbiak vizs
gálatával foglalkodott. 4) Két új feladás választatott, kiszabott jutalmak mel
let. Mindkettőről külön jelentés szól. Pesten, febr. fi. 1939. tartott ülésből. 
F áy  András, s. k. igazgató. T ó t h  Lőrincz, s. k. jegyző.
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köteles jó erkölcsi magaviseletét; 2) minden egyes zsidó család hatezer 
pengő forint bírását tartozik bebizonyítani; 3) a’ lakhatási jogért min
den egyes család maga ’s utódjai részére 400 p. for. fizet, azontúl pedig 
zsellér-és külön kereskedési adó alá van vetve; 4—5, illyen zsidó a’ 
varos minden részében lakhatik^ ’s minden fekvő jószágot vagy haszon
vételt kibérelhet; G) mindennel kereskedhetik, de csak nagyban; 7) a’ 
legelőre a’ közönséges teher alatt három fejős tehenet kífidhet. Ellenben 
tilos a’ zsidónak bár minő ingatlan jószágot tulajdonul szerezni, vagy 
zálogba venni, polgári mesteréget űzni vagy kiskereskedésbe bocsát
kozni. E’ határzat következtében már több izraelita települt meg Fehér
várait. —

KÜLÖNFÉLE: Az Enns alatti ausztriai cs, kir. kormányszék kö
vetkező köziratot bocsáta közre zaon uj vámjegyzékre nézve, melly 
az áruk kivitelét ’s behozatsát ezentúl az ausztriai birodalomban 
szabályozni fogja: ,,() cs. ’s ap. kir. fölsége rendelni méltóztatott, hogy 
minden eddig egyes nyilványitások vagy hirdetések által életbe léptetett 
határzat a’ beviteli vagy kiszállítási vám-illetékre nézve, rendezett jegy
zékbe foglaltatván, ez, azon változásokkal bocsáttassák közhírül, mely- 
íyek némelly árunemeknél vagy czélszcrübb osztályoztatásuk, vagy az 
addigi becsarány szerinti vámozás súlyszerintivé változtatása következ
tében , vagy végre a’ törtszámok lehetőségig elkerülése tekintetébül, az 
illető hivatalok hatásköre méltánylata miatt, szükségesekké lettek. E’ 
legf. parancs következtében összeálított ’s ő föls. által helybenhagyatott 
vámjegyzék, az ausztriai birodalomba szállítandó vagy abból kiviendő 
árukra nézve, azon hozzáadással bocsáttatik köztudomásra, hogyannak 
folyamatba lépése f. I839dik évi martzius Íjén történik, ’s hogy azon 
naptól kezdve minden korábbi behozási ’s kiviteli vámrendelet foganat- 
lannak tekintendő. Becs, jan. 17én 1839. Gestieticzi T a l a c z k o  Já
nos b. alsó-ausztriai kormányszéki elnök; F e i n e r  József, alsó-ausz
triai kormányszéki tanácsos.“ Az uj vámrendszeri jegyzék, már megje
lent nyomtatásban ’s ára 4edrétben fűzve 55 kr. pgő. — Nagyszombati 
jan. 22iki hír szerint az ottani téli vásáron gyapjú és középszerű posztó 
csak léhán keltek. Azon gyapjúból, meilyet a’ pesti vizkereszti fiókvásár, 
ról szállitának oda, igen kevés nyereség háramlóit tulajdonosira, ’s fino
mabb posztónak sem igen volt kelete , mi egyébiránt a’ tél vége felé 
rendesen így szokott történni. Egyébiránt mind a’ posztó, mind pedig 
gyapjú ára a’ múlt vásáron divatozódhoz képest nem csökkent, ’s ezt 
minden esetre örvendetes körülménynek tekinthetni; mivel ebből méltán 
vonhatni azon következtetést, hogy a’ gyapjuár sülyedésétül még eddig 
nincs mit tartanunk. Bizonyítja ez állítást némileg az is, hogy legújabb 
londoni hírek szerint még ott is foly vást előbbi magosságán tartja főn ma
gát a’ gyapjuár, valamint a’ német vásárokon sem csökkent az még ed
dig, noha Európa nagyobb résziében gyöngébb volt a tél tavalyinál. — Az 
1834ki 23 kölcsön milliónyi 4ik elsorsozásakor Bécsben f. é. febr. Íjén 
következő 70 sorozat jött ki: 25 , 92 , 107, 115, 129,  187, 195 , 

3S2, 430,  490,  528, 553, 594,  597,  604, 616, 
741 , 751 , 859,  919,  922, .943,  960,  1011 , 1050 , 1079,  

1102, 1161, 1264, 1277, 1297, 1298, 1319, 1357, 1389, 1399,

221 , 237' ,
646 , 741 , '
1102, 1161,
1404, 1405,
1804, 1889,
2188, 2247,
2499. Az e’

1404, 1405, 1414, 1499, 1538, 1551, 1609, 1672, 1716,1726,
1804, 1889, 1950, 1994, 2041, 2073, 2094, 2126, 2127, 2157,
2188, 2247, 2259, 2266, 2270, 2274, 2313, 2314, 2410, 2498,
2499. Az e’ sorozatokra eső kötelezvén yek elsorsozása május elsőjén
menend véghez. — Pozsonybul febr. 4kérül ezt Írják: „Félelmes sej- 
tésinkben nem csalatkozánk, mivel már csakugyan másodszor látjuk jéggel 
borítva Dunánkat, még pedig olly erőssel, hogy terhes szekerek is ve
szély nélkül járhatnak rajta; f. hó Íjén iszonyú látványnak valánk tanu- 
ji: öt kézműves legény ugyanis Bécsbül jővén délutáni 2 ' 2 órakor ladik
ra szállott’s túlpartra parancsold magát vitetni 5 hajós által, mit könnyen 
véltek elközölhetni, mivel az úszó jégtáblák daczára sem volt még egé
szen lehetlen az átjárás. Szerencsétlenségre azonban a’ hajósak erőkö- 
dése nem használt, ’s a’ gyönge ladikot egészen a kősarkantyu köze
iéig ragadák a’ hullámok, hol aztán jégtömegek közé szoriták azt. Ezen 
iszonyú helyzetben majd egész órát töltőnek el minden segélyremény 
nélkül a’ kétségbeesettek. Borzasztóan hangzánakát hozzánk kiáltozá
saik. A’ veszély t még tetemesül növelő az épen akkor támadott hóziva
tar, melly közt végre alig leliete hallani este feléa’ szerencsétlenek jaj- 
gatásit, kiknek megszabadittatásukat már reményleni sem merők a’ né
zők , annyival is inkább, mivel az éj közelítése végkép lehetlenné tehe
tő a’ szabadilást. Azonban , midőn a’ veszély legnagyobb vala, érkezők 
szabadító. Schlesinger Henrik volt ez , Turteltaub és Ullmann mégha- /  
talmazott ja , ki 9 paranesi alatt álló hajóst Ígéret ’s bátorítás által arra 
Űrt, hogy életveszély’s majd hihetlcn erőködés köztesti 7 l!<t óra tájban 
az említett szerencsétleneket élve partra szálliták. Az elszánt szabadítok 
aláírás utján azonnal 65 for. kapának jutalmul életük koczkáztntásaért, 
mit egyébiránt leginkább szép öntudatjok jutalmaz inog“ . — A' homon- 
nai casino, 5 mérföldnyire a galicziai szélektől, meglehetős álláspontnak 
örvend. Tagjai száma már 70nél többre szaporáit. ( sáky gr. a casinoi 
szállásbért elengedni sziveskedek, hogy az érette járó pénzmennyiséget 
is a’ hasznos intézet czélszerü gyarapítására lehessen fordítani. Jan. l l én 
igen fényes tánczvigalmat adott a casinoi egyesület, 's a’ rendkívül ma
gas hó daczára is nagyszámban seregiének össze a' vendégek ámbár a’ 
közlekedés igen súlyos, és a’ postákat isannyira rendetlenül engedi j á r 
ni ? h o g y  a z  e’ miatti lönakadások majd egészen a’ tavalyiasz, hason
lítunk. A’ magas hó ellen azon egész vidéken közös a’ panasz, ’s olva
dásakor álla lányosán ismét szokatlan áradástól vélnek tarthatni, főleg 
ha az olvadás olly hirtelen történnék, mint tavaly, 's egyszerre minden 
folyamot medréből kihágásra kényszerítne. — Moldva határszéli tudó-

J e l e n t é s  a ’ K i s f a l a i í l y -  t á r s a s á g :  á lta l!  I § 3 9 r e  k i t e t t
í  a t  a l  hm a k  i* ó  S.

I ) E/.en, az első köz ülésben hirdetett jutalomtételre: „Készíttessék 
eoy szí n e s z  é t i  k é z i k ö n y v ,  melly a' dramaturgia, poetica, nyelv, 
szavalás , inimica, costíím- és szinmesterség köréből minden , a’ színésznek 
szükséges, isniéreteket, czélszerüen szemelve, állandó tekintettel a’ magyar 
színész állapodja és szükségeire, helyes rendben, világos előadással, össze
foglaljon,“ -— múlt évi nov. 20ig, mint kitűzött határnapig egy pályamunka 
sem érkezett, mit egy részről a’ tárgy bőségének , más részről az idő rövid
ségének , ’s talán némi részben az ország szerte közbejött árvízi akadályok
nak is hajlott a’ társaság tulajdonitni. Ez okból, hogy a’jutalmazás ez évben 
teljesen ne maradjon e l, nov. 27. tartott ülésében következő költői feladást 
tűzött ki.

II. „Készíttessék balláda, következő tárgyról: „Első Géza királyfi ’s 
Magyarország harmadrészének ura , a’ nemcsak birtoka’s méltósága, de még 
élte ellen is , gonosz tanácsból, hitszegéssel törekvő Salamon királynak, bár 
azt erős hadával megronthatá, a’ haza nyugalmaért, ’s hogy polgári vér ne 
ontassék,a’ koronát ’s uralkodást, az önmegtagadás legszebb diadalma közt 
oltár előtt harmadszor is átengedi“ — f. évi jan. 20ig, mint kitűzött határ
napig, 33 pályamunka érkezett, ezen túl még három, de a’ társaság hatá
rozatihoz képestelnem fogadtathatott. A’ 33 közt is egy ,mellynek jelszava: 
A ’ ki haragját legyőzi ’s t. b. mint a’ mellynek beküidetésében a’ kikötött 
forma nem tartatott m eg, t. i. a’ mellékelt levélkén jelszó helyett az igaz
gató czimzete állván , ennek a’ név kitudására alkalom nyujtatott, pályára 
nem bocsáttathatván, csak 32 adatott által a’ választóttságnak (Bajza József, 
Bártfay László ’s Vörösmarty Mihály) vizsgálat végett. Többekben e’ mun
kák közül örömmel vettek észre a’ bírálók szerencsés egyes részeket, csinos 
nyelvet, tiszta formát; azonban a’ három vizsgáló egyező véleménye a’ 27. 
számút, illy jeligével: „ É n e k e l j e t e k  a’ mú l t  k o r  d i a d a 1 m a i r ó 1! 
ítélte jutalomra érdemesnek, mint a’ mcllyetmind költői felfogása’s a’ tárgy 
elrendelése, mind baliádai szabatossága, nyelv és forma tisztaságára többi 
közt első rangúnak valioít. Ehhez legközelebb járónak itáltetett a’ 26. szám 
alatti e’ jelszóval: ,,I) a l t  az i l l y  m a g a s  k e b e l n e k ,  s zí  v 1 a n t húr 
j a i n ! “ felbontatván az elsőséget nyert ballada jelmondatos levélkéje, abból 
következő név tűnt elé,  mint szerzőé: P a p  E n d r e  a’ kir. tábla’ hites 
jegyzője. A ’ fenmaradt 3 1 jeligés levélke az ülés’ színe előtt feibontatlanúl 
elégettetett. Miután azonban a’ másod rangúnak ítélt ballada’ megjutalmaz- 
tatására tek. Rá ez M á r i a  asszony, Gorove László tbiró ’s m. acad. 1. 
tag hitvese öt — , ’s c’ példára egy névtelen hazafi három aranyat teve le 
az igazgató kezeibe , a’ szükséges bizonyítványokkal ellátott szerző felszó- 
littatik maga kinyilatkoztatására ’s n y o l e z  ara  n y jutalomnak az igazga
tóiul átvételére. — A ’ társaság megragadja ez alkalmat a’ nemeslelkii aján
lattevőknek nyilván kijelenteni legszívesebb háláját.— A ’ kéziratok, kive
vőn a’ vizsgálat alá néni menteket, az előleges jelentés szerint a’ társaságnál 
maradnak. Ivóit a’ iGsialudy-társaságnak febr. 6. 1839. tartott üléséből. 
F á y  András s. k. igazgató. T ó t h  Lőrinc/,, s. k. jegyző

A ’ H is fa S ta d y -  í á i^ a s á g '  J ta ía lo B s a té íe lo i
I. í  oly vast megmaradván a társaság azon meggyőződése mellett, hogy

színészetünk jelen állásában alig lehet valami ohajthafóbb eg y , e’ művésze
tet tárgyazó, gyakorlati irányú munkánál; tapasztalván más felül, hogy a’ 
múlt évben, illy tárgyú munka, bármeily okból nem érkezett, czeiirányos- 
nak ítélte e’ tárgyat újra, 's több ágm osztv:» x „ í z . ,  r „
dig e.öszor is m kovcTkczo tételt:

„Készíttessék k é z i  k ö n y v , melly a’ s z a v a 1 á s n a k min 1 álfalá
nyos , mind különösen a’ színészetre alkalmazott élveit is szabályait kimet i- 
tőieg és gyakorlatilag adja elő, szükséges ügyelettel a’ magyar nyelv’gram
matical viszony ira, dialectusira, versszerkezetére, és azon hibákra, mik 
jeleimen színészink’ szóbeli előadását .gyakran dísztelenifik.44 A ’ i u t a l o m,  
melly 1840 febr. 6 adatik k i , h ú s z  d a r a b  a r a n y .

II. Azon nézetből indulván a’ társaság, hogy a’ történeti balladák tar
talmak ’s alakjuknál fogva legkönnyebben mennek át literaturából életbe, ’s 
mintegy népénekekké válván, leginkább hathatnak a’ nemze re: élesztvén és 
erősítvén annak hazafi érzeteit; hogy az illy müvek gyűjteménye lassanként 
egy a-4 hon történetei legérdekesb pontjait, költői alakban előtüntető nemzeti 
érdekfüzérré fonódjék, a’ maga részéről is buzditólag járulni kívánván, 
jövő évre is , égy történeti balladát jutalmaznod , mellynek tárgya „Árpád’ 
„Zaiánon vett győzedelme után, gyűlést bildete az alpári térre , az uj hon 
„fenallasat, a belbeket s virágzást polgári alkotmány áltál biztosítani. 
„Miután törvények hozattak, a hét vezér, mint a’ kiinduláskor, véréből 
„néhány cseppet egy edénybe ont,  esküvén: úgy ontassék annak vére is ,  
..ki e’ törvényeket megszegi, mint most a’ vezérek vére ontafott. A ’ nép 
„.utánok zengi az esküt, s az egy hatalmas szózattá válik, melly tisztelet
űiéi tölti cl a rendszeretőket's rémülettel a’ gonosztevőket és háborgókat. A’ 
„hely ezen első szeizódésról Ezernek neveztetek, ’s a’ nép emlékezetében még 
„sok ideig tiszteletben álla.44A’ költő , a’ históriai elemekre nézve főleg Béla ki
rály névtelen jegyzője YJ.ésXL fejezel eirc(Sch\vandtner kiadása szerint) mely- 
lyeket, a fotói tenetet meglaiIvan , költői czeljaihozkepest, szabadon dolgoz
hat fel. A legjobbnak találandó munka o g y é k e s  ni i v ú e z ü s t e m 1 é k- 
b i 11 i k o in m a l jutalmaztat ik ; ehhez legközeli bb járó pedig Sebedéi Eerencz 
társ. tag ajánlatából, egy kisebb, szinte ezüst b i 11 i k o in m a 1 tiszleltetik me" 
Mind két rendbeli pályamunkák beküldésének változhatlan határnapja , nov 
20ka 1839. a’ meddig azt Írója nevét rejtő gondosan pecsétlett levélre hivat
kozó jeligével ellátva, az igazgató veszi által. (Lakása Pest, Kalap-utcza 
251 sz., saját ház). A’ kéziratok a’ társaságnál maradnak; azok sajátsági 
joga, s így a’ kiadhatás a’ szerzőé. ílirdeftetik továbbá, hogy ezentúl nem 
csak a’ jutalmazandó hanem a’ dicsérettel említendő pályairatok’ levélkéi is 
fel fognak bontatni, ’s az illető szerzők’ nevei kihirdettetni. Költ a’ Kisfa- 
ludy-társaságnak febr. 6. 1839. tartott üléséből.
F á y András , s. k. igazgató. T ó t h Lőrinc/, , s. k. jegyző.

Pápa és Székes Fehérvár felül az Adler ezeket közli: Pápa (Vesz
prém megyében) nagy ipar fizó' mezővárosban, melly főhelye Eszterházy 
gr. egyik urodalmának , 1780 házban 13,300 ember lakik, kik közül 
8800 katholikus, 1800 mindkét felekezetű protestáns és 2700 zsidó. 
^*ápa igen termékeny földdel bir, ,s kaszálója és bora egyenlőn jó. A’ 
magyar ’s német lakosság majd kizárólag csak munkával, bortermesz- 
késsel ’s kézmüvekkel foglalkodik; a’ zsidók ellenben az egész kereske
dést hatalmokban tartják ’s legbuzgóbb szorgalommal űzik azt. A’ zsidók 
i apán a casinonak is tagjai, mi szép példája a’ miiveltsegbeni előhala- 
dásnak, 's utánzásra méltó. A’ helybeli kőedénygyárban igen jó asztali 
edény készül. — Fehérvárott ezelőtt tilos volt a’zsidóknak lakni; 1837ik 
évben mimlazáltal következő feltétek alatt szabadságot nyerének ott meg
települhet ésre : 1) Minden olt megtelepülni akaró zsidó hitelesen lanusítni
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sitások szerint Sturdza hg nyíltan az engedek! rendszert látszik követ
ni; tanúsítja ezt az is , hogy a’ hg divánja, inelly eddig csak 12 főből 
állott, ezentúl 30 tagot fog számlálni. E’ rendszabályt a’ volt ellenzés 
törekvésinek tulajdoníthatni , mellyek végre csakugyan megtéritek Sturd
za hget. Mostani engedékenységét némileg egy szomszéd hatalom iránti 
kedveskedés okozá. — A’ debreczeni téli vásáron köv. volt a’ hazai ter
mékek ára: sőreökör p á r j a  300 — 350 ír., elsőrendű jármos ököré 
260 — 280 fr., 2sodrendiié 225 — 250 ír., Smadrendüé: ISO—200 ír., 
meddő tehéné 180 — 200 fr., másfél mázsás hizott sertésé 45—50 fr., 2 
észt. sovány sertésé 40 — 48 fr., I esztendősé 25 — 30 fr., fél esztendő
sé 20 — 22 fr., anyajuhé 15 fr., ökörbőré 50—55 ír., tehénbőré 40—42 
fr., lóbőré 17 fr. 30 kr.—20 fr., szalonna m á z s á j a  25 — 29 fr., hájé 
37—38 fr., juhturóé 22 — 23 fr., fagygyué 35 fr.,- olv. fagy gyéé 45 ft., 
mézé 34 — 35 fr., jóféle dohányé 25—30 fr., csekélyebb fajúé 8— 15 fr., 
kenderé 20 — 24 fr., lószőré 160 fr., fosztatlan tolié 150 —160 fr.,fosztotté 
200 fr., pehelyé 250 fr., nemesitett gyapjúé 115 — 120 fr., magyar gyapjúé 
55 fr., lencse pozsonyija 5 — 6 fr., babé 4 fr., lenmagé 2—2 fr. 30 kr., zsír 
itczéje 24 — 25 kr., lenolajé 30 kr., repczeolajé 21 — 24 kr., szilvapá- 
Jyinkaé 18—20 kr., gabnapalyinkáé 12— 13 kr. — A’ múlt számunk
ban a’ budai német lap ’s a’ Hirnök után közlött templomrablás oda igazitan- 
dó, hogy az elorzott ezüst lámpa 107 fontnyi nehéz , ’s böcse 22 ezer 
váltó forintra rag. A’ tettes felfödözésire 500 pengő forintnyi jutalom van 
hirdetve.

S p a n y o l o r s z á g * .
(Követkamrai és hadi viszonyok.) A’ ministerséget vagy cortest ko- 

molyszerü fordulat érendi , ha az előzvénynek hihetni. A’ mérsékpártiak 
ugyanis, kik előtt valamennyire gyanús színben jelenik meg a’ minister- 
ség rendszere, január 16ikán zavarba törekvőnek hozni a’ ministereket 
a’ cortesben , ’s egyszersmind határzott nyilatkozásra bírni bizonyos kétes 
politikai kérdés iránt. Ez okbul indítványt tevének, hogy az uj hatósági 
törvényjavaslat vitatása minden egyéb előttjőjön napirendre. Ez legnagyobb 
ellenzésre talált a’ föllengősdieknél, mivel ezek fő kívánsága, hogy az 
említett törvény ne juthasson vitatás alá a’mostani törvényhozóság alatt, 
mellyben ők tetemes kisebbségben vannak. A’ föllengősdiek inkább a’ 
most fonálló törvényt kívánják föntartani, mivel az legnagyobb befolyást 
enged nekik a’ hatóságok szerkezetére ’s rendkívüli hatalommal ruházza 
fel őket. A’ belminister e’ részben a’ föllengősdiek részire nyilatkozék , 
mennyiben t. i. az inditványt ellenz i  De süker nélkül maradt az ellen
zés, mert az inditványt 63 szóval 61 ellen elfogadó a’ cortes, ’se ’sze
rint a’ ministerek s föllengősdiek csatát vesztének; melly azonban csak 
két szózatnyi többségből származott, mi némileg legalább vigasztalásuk
ra szolgálhat. Ez után nyilványitá a’ ministerség , miszerint a’ kormány 
több czikket visszavonni szándékozik az indítványból, ’s módosított alak
ban terjesztendi azt ismét cortes elibe. Mivel azonban épen e’ czikkek 
korlátozandják a’ hatóságok túlfeszített hatalmát ’s e’ szerint a’ minis
terség előmozditni látszéka’föllengősdiek terveit,tehát azon állítással keltek 
föl a’ mérsékpártiak, hogy a’ ministerség nincsen jogosítva a’ kérdéses 
indítvány megváltoztatására; mivel az nem a’kormánytól, hanem cortesi 
választmánytól származott. Január 17kén megújult e’miatt a’ vita. Ezeks 
biti egyenesen azt vélik következtethetni, hogy a’ ministerség elvesztendi 
eddigi többségét a’ cortesben, mi cortesföloszlatást fogna maga után von
hatni, mit a’ föllengősdiek minden törekvéssel iparkodnak előmozdítani, 
kik e’ tekintetben Espartero pártolását is megnyerendői reményük, ’s 
mindenkép ingerük őt a’ mérsékpártiak ellen. Törekvésük sükerülni lát
szik , mert Espartero már ismét uj iratot intéze a’ királynéhoz ellenségei 
legyőzésire. — A’ visszatorlást már Espartero is megkezdő , két fogoly 
haditisztet lövetvén agyon. E’ szerint tehát nem valósul az , hogy a’ vé
res visszatorlás már majd egészen megszűnt. —

(Palarea hivatalától megfosztva. Harcztéri hirek.) Madridi január 
19.hírek szerint Palarea tábornokot megfosztó hivatalától a’kormány ’s he
lyébe d. Antonio Maria Alvarez tábornokot nevező ki granadai főkapitá
nyul. Alvarez már darab idő előtt meg vala kínálva e’ hivatallal; de so
káig nem akaró azt elfogadni, ’s mostani hajlását a’ kormány határoza
tára csak úgy magyarázhatni meg , hogy a’ kormány megszüntető Mala
ga ostromállapotj át. — Vitorlából Írják, hogy az é j s z a k i hadseregnél 
nem sokára általányos fogoly-kicserélés menend véghez. — Van Halen 
tábornok rendkívül éles hangú fölirást intéze a’ corteshez , mellyben ne
heztelését fejezi ki azon követek ’s tanácsosak ellen , kik szavokataz ál
tala gyakorlott visszatorlások ellen fölemelék, igazságtalannak állítván 
vérszomjas szörnyeteggé nyilatkoztatását Európa színe előtt, holott ő csu
pán azt cselekvő, mit mellőzhetetlen szükség parancsolt. Állítása szerint 
a’ carlosiak illy nyilatkozatokba a’ cortesben hasznot szoktak huzni, mert 
saját kegyetlenségiket azok említésivel födözgetik. Végzetül parancs
nokságáról lemondással fenyegetőzők a’ boszus tábornok , mi a’ központi 
sereg feloszlatását fogná maga után vonni. — Cabrera, miután Villafa- 
mes erősséget három napig szakadatlanul süker nélkül lődözteté, jan. 
5ikén Aspiroz osztálya közeledtekor visszavonult Aicora felé , honnan is
mét Valencia környéke kirablására szándékozik indulni. Van H a l e n  tá
bornok sergei egy részével jan. Óikén Scgorbe felé közelíte , minek kö
vetkeztében Cabrera ismét hátrálni vala kénytelen. Mind a’ két fővezér 
úgy osztá föl sergeit, hogy 4 ezer gyalog ’s 400 lovas harczos képez 
egy egy csapatot. Cabrera csak nagy fáradsággal tud sergei számára élel
mezést szerezni, ’s jobbadán rablásból él. Van Halen még szerencsésb 
siikerrel üldözhetné őt, ha a’ madridi kormány némelly ferde rendsza
bályi gyakran nem gátolnák őt. Munagorri mintegy 400 emberrel még 
folyvást a’ lastoali táborban tartózkodik ’s legújabban külön napiparancs 
által szoros hadi fenyítéket hirdete. Titkolózva emlegetik, hogy még

mindeddig főn tartja magát a' pártvezér, sőt most ismét nagyobb jelentő
ségre kezd emelkedni. Úgy látszik, hogy a’ Navarrában megjelent angol 
biztosaknak tnlajdoniíandó e' váratlan változás. — A arela ezredes car- 
losi főparancsnok Galíciában, bocsánatért könyörge a' kormánynál. — 

(Cortesviták az afrikai birtokéul. Bayonnei hírek.) A meüllai zen- 
diilet rég óhajtott történet volt a’ füllengősdiekre nézve , mivel ez újabb 
alkuimul szolgált nekik boszura a' gyűlölt Palarea ellen. Ez okbul jan. 
18ikán azon kérdést intéző Lujan követ a’ hadministerhez : minő rendsza
bályokhoz nyúlt már Melilla visszaszerzésire a’ királyné , s továbbá 
megelégszik é Palarea magaviseletével e’ tekintetben V 0 részéről e tör- 
ténetben csupán azt látja , hogy bizonyos hatalom birtokába szeretne jut
ni az afrikai spanyol tulajdonnak. Meiillában jelenleg 157 nagyobb ál- 
gyu találtntik ’s 419 mázsa lőpor, az erősségnek idegen hatalomba ju 
tása tehát rendkívül fájdalmas csapás fogna lenni az alkotmányos kor
mányra nézve. A’ hadminister e’ beszédre azzal válaszolt, hogy az afri
kai birtok nem fog elveszni, ’s a’ kormány már minden szükséges remi- 
szabályt megtőn. Éhez még azon biztató tudósítással járult a’ tengerész- 
minister , miszerint ő két fregát felfegyverzésire adott parancsot, mely- 
lyek nem sokára megindulandnak Meülla ’s Allmeemas megmentésire. 
Mivel Infante is azon aggályát nyilványitá, hogy egy idegen hatalom , 
melly már birtokot szerze magának Afrikában, könnyen kedvet kaphatna 
a’ spanyol afrikai tulajdon elfoglalására, tehát Martinez de la Rosaazon 
állítással törekvők megnyugtatni az elméket, hogy a’spanyol afrikai bir
tok koránsem bir olly nagy fontossággal, minőtannak némellyek tulaj - 
donítni szeretnek ; egyébiránt pedig senki nem fogja érinteni a’ spanyol 
birtokot Afrikában, mig Angliával baráti viszonyokban állami Spanyol- 
ország. Sok politikai vétkes tartózkodik ottan ,’s minden idegen befolyás 
nélkül csupán azok csábiták el az őrséget. Az egész esemény nem poli
tikai következményű ’s a’ kormány áltál igen igen könnyen orvosolható. 
Martinez de la Kosa  nyilatkozatában ellenségei azonnal azt akarók ész
re venni, hogy csupán ő ótalmazza a’zendőlést Meiillában , mivel az egye
nesen a’ trónkövetelő érdekében történt, ölozaga azonnal csatakészen 
állott föl , ’s megmutatni iparkodék , miszerint a’ kérdéses zendület rend
kívül nagy politikai fontossággal bir, mivel könnyen megtörténhetnék, 
hogy azon hatalom, melly Algírban megtelepült a’ spanyol afrikai bir
tokban is erős állomásba ohajtna helyezkedni, ’s egyébiránt még az is 
lehetséges, hogy valamelly a’ trón követelőt kegyelő hatalom számára 
kívánja ez erősséget megszerezni, melly igen czélszerü erős állomásul 
szolgálhatna neki. Végre Alcala Galianoa’ karzat zajos zúgása közt azon 
észrevétellel lépett föl, hogy a’ meüllai őrség ugyanazon katonaságból 
áll, melly 1835ben a’ maiagai zendületi mozgalmakat vezérlé. Márbe- 
végzettnek mondó a’ cortes e’ vitatást, midőn Lopez uj kérdést intéze a’ 
kormányhoz. A’ kormány czéliránytalan tettei, mint állitá, több vizsgá
latra kényszerítik őt; különösen fölvilágitást kívánt a’visszatorlásokrul, ’s 
jelenül Van Halen e’ tárgyban a’ kormányhoz intézett hivatalos iratinak 
cortes elibe terjesztését. Kiváná továbbá az 1822iki juh 7diki történetek 
folvilágitását, valamint annak hiteles kimutatását is , mi oct. 28ikán tör
tént. Ez indítvány nem csekély felindulást szüle a’ cortesben , melly csu- 
dálattal hallá a’ ministerek felelősségre szólittatását olly történetek iránt, 
mellyek nagyobb része 17 év előtt mentek véghez. Csak az hiányzik még, 
jegyzi meg egy madridi lap, hogy a’ mostani ministerségnek kelljen fe
lelni a’ spanyol szabadság megbuktáról a’ villalari csatavesztésben. Ba 
yonnei jan. 21 iki hirek szerint Martinez de la Rosa állitásamegczáf olá
sául hivatalos iratot nyilványitá Lopez, melly némi fényt vet a’ valen
ciai eseményekre. Kiviláglik abból ugyanis, miszerint Valdes, kire Vigo 
meggyilkoltatása után a’ parancsnokság juta, B o r s o  katonáit magához 
rendelő’sLopeznek adta át a’ hatalmat, nevel egyedül az bírt kedvező ha
tássala’közvéleményre. Lopez a’ nyugalom helyreállítása után nem akaró 
elfogadni az érkezett katonaságot; Borso azonban dictatori hangon vála
szolt, ’s mindent a’ régi rendbe kivánt visszállíttatni, mit Lopez nem te
hetvén többé, csak arra szólító fel őt: hagyna Murviedroban szükség ese
tén használható fegyveres csoportot, egyébiránt pedig ne háborítsa a’ 
történetek előmenetét.’S az elégületlenség a’ rendszabályokkal okozá utóbb 
Borso lemondását. — Aragónia ’s Valencia jövő tavaszkor alkalmasint 
fontos események színhelye leend. Némellyek állitása szerint Alaix had
minister személyesen szándékozik ott vezérleni egy hadcsapatot, talán Ro- 
dil példáját akarván utánozni, ’s Van Halen tábornokkal egyértehnüleg 
intézendi hadi munkálkodásit,mások pedig azt állítják , hogy a’carlosiak 28 
zászlóaljat’s 2400 lovast szándékoznak fölállítani Saragossa alatt, mi 
egyébiránt nemigen valószínű, mert e’várost árulás nélkül el nem fog
lalhatnák. —

A  sn e p I li a.
(A’ tampicoi zendiilők visszaverek a’ kormányi csapatokat. Busfa- 

mente mexicoi elnök nem fogadó el a’ san Juan de Ulloa föl légvár áta
dási szerződést. Elegy.) Ujorleans'i dec. 20ki hirek szerint Tampicot, a’ 
felzendült várost, a’ kormánycsapatok nov. 30kán megrohanák , de le 
ves csata után nagyveszteséggel visszaverettek ’sigy Tampico továbbra is a’ 
lázadok kezei közt maradt, ’s alig foghatni meg, mint tudja magát a’ 
kormány föntartani, midőn két kikötőjét ellenség tartja hatalmában. Mind 
e’ mellett is Bustamente ujobb felszólításából az világük ki, miszerint 
san Juan de Ulloa vár el oglaltatásakor a’ francziák által ajánlott egyez
kedést nem szándékozik elfogadni, mi ha valósul, úgy Franeziaország 
’s Mexico között nyilt háború vetend véget az egyenetlenségeknek. — 
Egy ujorleansi lap következőleg ir Tampico megrohantárúl: ,, A’ harcz 
kétségbeesett ’s véres volt; a’ kormányi csapatok Cos és Pietras tábor
nokok alatt egészen megverettek. A’ szövetségesek Űrre a tábornok ve- 
zérsége alatt a’ várost azon férfiak bátorságával védők , kiknek halál v.
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győzelem volt jelszavok. Pietras tábornokot foglyul ejtek, kit azonnal 
halálra ítéltek ’s dec. 7én csakugyan agyon is lőttek. A’ kormányi csapa
tok n&"-vereteseik után Tampicotul némi távolságra vonultak vissza, erős- 
bítésre várandók. A’ mexicoi kormány Baudin hajóvezér ’s Rincon tábor
nok által Veracruz előtt aláirt átadási szerződést nem akarja helybenhagy
ni ’s nyilványitja, miszerint készebb az egész országot sirkertté változ
tatni , mint Francziaország követelésinek eleget tenni.“ — Hason érte
lemben van szerkesztve Bustaniente felszólítása is dec. Íjérül katonáihoz, 
mellyben ..a’ bátor mexicoiakat“ győzelemre vagy halálra híja fel. Hi
hetőleg Bustamente még nem tudá san Juan de ülloa megbuktát, midőn 
e’ felszólítást nyilványitá’s ezt hinni több alapos ok van. Az éjszakame
rikai lapok kétségöket fejezik k i: vájjon azon esetben , ha Francziaor
szág Mexicoval nyílt háborúba bocsátkozik, A n g l i a  ’s Ejszakamerika 
semleges marad-e ? hasonlag nyilatkozik a’ Times is Francziaország el
leni czikkében. — Az ujyorki Herald szerint alaptalan azon hir, mintha 
a’ mexicoi kormány nem akarná helybenhagyni a’ Baudin ’s Rincon által kö
tött szerződést, valamint azon texasi hir sem látszik valósulni, miszerint 
T a m p i c ó n  kívül még több város is felzendült a’ me x i co i  kormány 
ellen. —

A. n g- 1 I a.
(Elegy.) Coutts-Bourdett k. a., az egyesült angol birodalmak leggazda

gabb hölgye Stewart úrhoz, Somerset hgnő bátyjához, menend nőül.—Az 
udvarnál Buckingham palotából Londonba visszatérte óta egymást érik a’ 
mulatságok, miknél közönségesen a’luccai hg játszik főszerepet. — Fear- 
gus O’ Connor jelenti , hogy a’ szigorú tél daczára is minden pillanatban 
kész a’ népnek tanácsával szolgálni, ’s ellenségei ellen csatasíkon föllép
ni. — Mivel egy franczia lap nem rég azon állítást védé, hogy a’belga
hollandi ügyre nézve különséget kell tenni az angol nemzet ’s kormánya 
közt, most a’ M. Chronicle egy nyilatkozik: ,,Ez esetben rendkívüli éles- 
elmüséggel kell a’ franczia népnek bírni, mert csupán ezzel láthatnak 
olly viszályt vagy szakadást, melly tulajdonkép nem is létezik. Mi ké
pesek vagyunk állítani, hogy e’ kérdésre nézve az angol nemzet ’s kor
mánya közt semmi különség nem uralkodik. Anglia talán jobban óhajtja 
Belgium függetlenségét fon tartani, mint maga Francziaország.“ — Lon
donban általányosan azon vélemény uralkodik, miszerint Belgium követ
ni fogja az öt hatalom megbízottai határzafát, ’s hogy az egész kérdés 
többé nem fog semmi nehézségre találni. Némellyek azonban csakugyan 
kétkednek a’ franczia politikában. Mólé ministersége megegyezett ugyan 
a’ véghatárzatban; de mit teend Soult ministersége , - melly helyébe fog 
lépni? Ez igen fontos kérdés, mellynek megfejtése e’pillanatban inég le
hettem — A’ gabnatörvény elleni vitatás rendkívül élénk, ’s erős fegy
verül szolgál a’ ministerségnek a’ toryk ellen. —

(A’gabnatörvény miatii izgatás. O’Connell harezban a’ dublini szer
kesztőkkel.) Russell jan. 21 kén következő iratot intéze stroudi válasz
tóihoz , lakomára meghívásukat ehnellőzvén: „Lehetlen most a’ parlia- 
mentnyitás előestéjén Londonbul távoznom, különben szerencsémnek 
tartanám választóim gyűlésén a’ gabnatörvény ügyében jelen lehetni. En 
az 1829iki törvényt azért támogatóm, mivel jobbnak vélém azt az addig 
divatozott tilalmazó rendszernél; nézetűn szerint mindazáltal mérsékelt’s 
állandó adó nemcsak a’ kereskedésre, hanem a’ földművelésre nézve is 
sokkal kedvezőbb leend a’ mostani változékony adózási rendszernél. Kí
vánatos, hogy a’ pénz ’s ipar ügyében hozott törvények ne menjenek 
keresztül sok változáson; de egyszersmind óhajtható , hogy az olly vám
rendszer ne tartsa főn magát, melly, mint a’ tapasztalás tanúsító, a’ 
szűk évek drága árait szaporítja a’ fogyasztókra nézve, mig a’ termesz
tőket olcsó esztendők alacsony áraival szegényíti. Ezt mint egyes vélemé
nyemet közlöm Önökkel; de kész vagyok szózatommal támogatni ezt az 
alsóházban. Russell.“ A’ M. Chronicle dicséri ugyan Russell e’ nyilatko
zatát; mindazáltal folyton a’gabnatörvény tökéletes eltörlesztését sürgeti és 
szabadon kívánja behozathatni a’ gabnát. Egyébiránt a’gabnatörvény mi
atti izgatás e’ pillanatban minden egyéb érdeket elnyomott, ’s alkalma
sint főtárgyul szolgaiam! a’ nyilványos vitatások megkezdésekor, hacsak 
valamelly nagy bel- vagy külföldi történet magára nem vonandja a’nem
zet figyelmét. A’ gabna-törvény ellenségei tettetik magukat, mintha tö
kéletesen meg akarnának minden gabna-adót szüntetni; de azért még sem 
kétkedhetni, hogy első alkalomkor készséggel nyujtandják kezüket alku
dozásra , mert méltányos adózástól épen nem idegenkedik a’ többség. Az 
izgatást épen nem helyeslik némellyek, főleg azon szempontból, mivel 
minden izgatás zavarni szokta a’ hitelt, ’s ez által valamint a’ kereske
désnek úgy iparűzésnek is árt. Durham ’s Brougham készeknek nyilat
kozónak sürgetni a’ gabnatörvény megszüntetésit, de tökéletes diadalra 
aligha számolhatnak. Gastier emberei Huddersfieldben ismét gyűlést tar
tónak, melly alkalomkor határzottan Stephens mellett nyilatkozónak ’s a’ 
whigeket gyermekmérgezésrül vádolák.—O’Connell baráti fényes lakomát 
adónak tiszteletére Dublinban; az asztalok 900 személyre valónak te
rítve. Ebéd után jónak találó O’Connell kikelni valamennyi dublini lap- 
szerkesztő ellen , mire ezek azt határozók, hogy többé nem emlitendik 
beszédit. Ez nagy mértékben boszantáföl az izgatót,ki végromlással fe
nyegeti a’ szerkesztőket, ha meg nem térnek. E’ különös harcz kimene
tét kíváncsian várja a’ közönség.

F r a n c z i a o r s z á g .
(Politikai nézetek a’ szövetkezésről. A’ párisi diákok irata a’ belga 

tanulókhoz.) Paris jan. 25kén : „Politikai helyzetünk súlyos kezd len
ni; eleinte csupán kíváncsiságot gerjeszte a’ közönségben a’ szövetkezés 
harcza a’ ministerséggel, mivel mindenki nagy egykedvűséggel tekinté 
a’ rendkívül középszerű ministerség megbuktát. A’ szövetkezés maga

kevés érdeket támaszthatott, mivel közönségesen tudva volt, miszerint a4 
győzelem pillanatában önként fölosztani leend kénytelen, ’s egész ereje 
csupán a ministerség megbuktatásáig maradhata együtt. A’ ministerség 
lelépte most sem képes rokonszenvet támasztani a’ közönségben , mert 
kormányzati szempontbul tekintve csakugyan régóta nem volt ehez ha* 
sonló gyönge ministerség kezeiben a’ hatalom, ’s különösen a’ ministe
rek közül csupán Mólé grófot mondhatni tudományos műveltségűnek. A’ 
tusa módja ’s hosszas tartása mindazáltal szenvedélyeket ébreszte, mikre 
darab idő óta már alig emlékezik a’ közönség, ’s mellyek nagy mérték
ben nyugtalanítók. Alkalmasint el fog telni néhány hét, mig uj minister
ség jutand polezra, ’s bár mikép legyen is az szerkesztve, azonnal föl- 
oszlatandja a’ ministeri ’s ellenzési pártot, ’s olly felekezetek támodand- 
nak a’ kamrában, mikről előre teljességgel nem ítélhetni. Az eddigi mi
nisteri párt gyűlést tarta tegnap Jaccpieminot lakán, egyesülés végett a’ 
lemondott ministerség elveinek az újonnan összelépendő alatt föntartására; 
ha ez egyesülés föntartja magát, úgy olly többséget képezend , melly min
den esetre kamra-föloszlatást vonand maga után, mi a’ nép mostani han
gulata ’s a’ belga kérdés eldöntése mellett igen komoly következményű 
lehetne. Azonban Jacqueminot pártjának egy értelemben maradása nem igen 
valószínű, mivel a’ tulajdonképi középet foglalja magában, melly job
badán majd minden ministerséghez híven szokott ragaszkodni. Ellenben 
lehetséges, hogy az eddigi ellenzés egy része hozzá fog csatlakozni ’s igy 
uj szövetkezést képezend, melly még a’ mostaninál is egyenetlenebb volna 
egymás közt, de a’ jövendő ministerséget ugyanazon sorsra fogná juttat
ni , mellyre a’ most föloszlott ministerség ügye került. Nem tekintvén 
mindazáltal az újonnan összeállítandó kormány súlyos helyzetét, még 
fontosb’s továbbra nem halasztható kérdések is megfejtésre várakoznak. 
Legmagosb ezek közül minden esetre a’ ezukorvám és adó, melly olly 
rendkívüli befolyású a’ franczia kereskedésre nézve. Kíváncsian várja e’ 
fontos tárgy eldöntetését a’ közönség.“ —

(Würtemberg hgnő végpillanati. Soult beteg. Elegy.) Több párisi 
lap hiteles forrás után ezt írja Würtemberg hgnő végpillanatiról: „A* 
hgnő gyönyörű halállal múlt ki, végszavait mindenki említi, mert telvék 
azon bátorsággal, mellyet csupán nyugott és tiszta lélekisméret szokott 
sugalni. Miután övéitől környezve az utolsó egyházi szertartásokban 
részesült, megfogó Nemours kezeit ’s igy szóla hozzá: „Ne sírj ; nézd, 
én nyugott vagyok; légy meggyőződve, Nemours! hogy csak a’ vallás
ból meritém a’ megkivántató erőt, ne feledd ezt soha; mondd meg ezt 
Károlynak (Orleans hgnek) ’s az egész családnak.“ Ezután e’ szókkal 
fordult férjéhez: „Sándor! ez ünnepélyes pillanatban kérlek Ígéreted 
megújítására, melly szerint a’ kath. egyház keblébe térendesz, ’s e’ val
lásban fogod gyermekünket nevelni.“ Egy pillanat múlva megszűnt élni 
a’ hgnő. — A’ Messager egyik újabb száma igy nyilatkozik : „Jan. 27én 
levelet irt Soult tábornagy a' királynak, mellyben tudatja vele, miszerint 
lehetlen Ígéretét teljesíthetnie. Csúzos baj érte őt, melly éjen át annyira 
sulyosult, hogy szobáját kénytelen őrzeni. Félhető, hogy több napig lakán 
keilend maradnia. Ez ismét sok beszédre szolgálatid alkalmul.“ — Szkrzy- 
necky tábornokot Leopold király maga hivá meg Brüsselbe utazásra , 
hová talán már meg is érkezett, mivel jan. 24ikén Londonban volt. — 
A’ Messager szerint Merode gr. jan. 26kán Parisból visszatért Brüssel
b e , hol jelenléte szükséges leend a’ belga pártot nógatni, hogy a’ 24 
czikkü szerződést vesse félre. — Parisban tanácskozást nyitónak meg az 
angol és franczia biztosak a’ két hatalom vámjegyzékinek vizsgálatára. Az 
angolok részéről Labouchére, asthoni kereskedő,kamrai másodelnök ’s első 
követségi titoknok Parisban, és Mac Grégor van megbizatva, ki a’ jul. 
oki kereskedési szerződést mozdító elő Anglia’s Ausztria között. A’ fran- 
cziaországi érdeket Fréville francziaországi pair védendi ’s Gréterin vám
kormányzati igazgató és David kereskedés-ministerségi küligazgató.

(Követkamrai ülés. Elegy.) A’ jan. 26iki követkamrai ülés néhány 
kérelemmel fogtalkodék. Egyik ezek közül az april 15iki ministerség fön- 
tartatását kívánó.A’ választmány csak tréfának akaró tekintetni ez utóbbi 
kérelmet. A’ kamra tehát azonnal napirendre tért. — Két san Juan de 
Ulloa alatt nyert zászlót jan. 25kén a’rokkantak sz. egyházába vivének 
Parisban. — Würtemberg hgnő temetése jan. 2Gán ment véghez Dreux- 
ben délelőtti 10 órakor. A’ király ’s családja délutáni 2 órakor utazónak 
vissza Dreuxbül Párisba. — A’ nagy ur Mólé grófot a’ „Nizsan Iftikar“ 
első osztályú rendjelével ruházta föl. —

B5 e 1 g- 1 u m.
Teljes hitelű forrásbul merített hírek szerint a’ londoni tanács nem 

csak a’ jegyzőkönyvet irta alá, hanem a’ belga és hollandi londoni köve
tekkel jegyzéket is közle, melly által kormányaik felszólittatnak , a’mó
dosított novemberi szerződés aláírására. — Az Indépendant, ministeri lap, 
nem titkolja azon hirt, miszerint Francziaország vigyázó sereggel, An 
glia pedig Schelde elzáratása által kénytetendi Belgiumot ’s közleményét 
e’ szavakkal zárja: „Belgiumot valódi veszély fenyegeti; vagy a’ lu
xemburgi ’s limburgi birtokrészekrül kell lemondanunk, vagy harezba 
keverednünk, melly nemzetiségünket ’s függetlenségünket veszélyezteti , 
sőt megsemmitheti. A’ haza olly súlyos állapotban van , miilyenben 1831 
óta nem volt.“ — Ilasselti irat szerint jan. 23án három hollandi huszárt 
fogtak el Magnan tábornok őrszemei a’ belga határszéleken tett vizsgá
latoknál.

Skrzynecky volt lengyel tábornagy, ki rég időtől fogva Prágában 
élt, szép csöndesen innen elfávozék 's hír szerint Belgiumba, seregpa
rancsnokság fölvállolása végett. —
D ianav izáfllú*  : Pest , jan. 7dikén 9/ 4" ()'" — Sdikán 9' l P‘ 0"y 

— Odikén 10' 2" ()'".

Mzcrkeszti llclm cc/.y. — nyom tatja Trattiicr-Ii.árolyi, úri utcza ö l  üt.
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FOGLALAT: Magyarország és Erdély (kinevezések és előléptetések; Kopáesy országunk prímása leteszi a’ hitet; különféle a’ nádoráé ő tő 
sége névünnepe, a’ zágrábi olvasó társulat jutalomkérdési ; !s a’ t.) Anglia (a” grtbnatórvény elleni gyűlés Manchesterben ; O’ Connell meg- 
hasonlása az irlandi lordhelyettessel: udvari hírek; elegy; :s if t.) Franeziaország (Würtemberg hgnő temetése; politikai nézetek a' ministcr- 
ség-módositásr’ól, a’ kamrák füloszlatva; Mólé ministersége megmarad; ős a' t.) Belgium. Olaszország (a' római iuquisitio által eltiltott köny
vek; ’s a’t.) Hollandia.

M a g y  a r o r § z á g é s E r d é I y.
K o p á e s y  József volt veszprémi püspök, ’s ő cs. ap. kir. felsége

m. é. dec. lókén határzata következtében esztergomi érsek’s Magyaror
szág prímása, ez utóbbi hivatalára nézve f. hó óén tévé le a’hitet ó'föls. 
kezeibe. (W.Z.)

() cs. ’s ap. kir. fölsége a’ m. kir. helytartó tanácsnál T r e s s i n s z k y  
Ferencz kir. tud. egyetemi könvvnyomt. intézet-igazgatóvánevezése kö
vetkeztében J a k a b  I s t v á n  jegyzőkönyvi iktatót íitoknokká nevezni 
méltóztatott. — P y r k e r  János László egri patriárka-érsekaz általa múlt 
évben vagyontalan ’s gyógyvíz-használásra szorult cs. kir. haditisztek szá
mára Karlsbadban vásárlott épületre saját költségin 2ik emeletet rakatott, 
melly jótékonyságot ő es. ’s ap. kir. fölsége tetszéssel méltóztatott érteni, 
’s ezt a’ cs. kir. fő haditanács köszöneté mellett tudata a’ buzgó jóltevővel.

S a f f t  Lajos kir. oOad-felügyelőségi Írnokká történt előléptetése 
következtében az érd. kir. kincstári j áruin oki tisztség megürült.

(Pillanat a’ két főváros farsangi mulatságba.) Ama’ házassági neveze
tességű 1838 után, nem minden alapnélküli lón a’ kíváncsiság: leszen é e' ne
vezetes czikknek valami szinező hatása az 1 S39iki sokadalmaknál ? Bajos 
lenne ugyan ezt okozatul állítani föla’jelen farsangi mulatságok charakterére: de 
hogy ezen charakter ugyanegy szellemi kutfőbül eredt az elsővel, ’s ez csak 
megelőző eredvény-alakban járt előre, azt viszont bajos lenne tagadni. ’8 
mi volt ezen jelöltebb bélyege a’ mulatságoknak? Az e 1 h á z i a s o d ás. 
F.zen szóval lehetne talán — rokonságban a’ házasodásokkal , — igen is kí
mélten czimezni azon elágazást és szakokra oszlást, mellyel: tapasztalt, ki a’ 
mulatságokban áltáljában nem a’ felgyülekezést, de a’ tettes részvétet .tekin
tette. Á’ táncz annyifelé volt és olly gyakran, hogy több mulatozásra az utóbbi 
évtizedbeli farsangokban talán egynél sem emlékezhetni; de azért általányo- 
san összeható ’s egyesitő nem volt egy sem minden fényesség és nagyszerű
ség mellett is. Külön azonban ezen bélyegek, magokra vonva, igen is. A’ nyil- 
ványos (fizetéses) tánczvigalmak népessége máskorhoz képest különösén szem
betűnő volt, ’s ezért kiváltkép sok érdemet tulajdoníthatni azon főbb-ren- 
düeinknek, kik szemléleti élvezetből azokat gyakran és szép számmal meg
tekintési helyül választók. Ezen részvét is érdekkel ruházta föl a’ bálok 
e’ categoriáját , a’ köznép pedig magára ugyan, de azért többszörös élve
zettel ’s talán egy kis morális önérzése növekedtében is, mulatta magát. De 
aligha maradt a’ másik fél is számolási siker nélkül , ’s ha maradt volna 
részben, úgy annál jobb alkalma lön számot vetni magával azutáni nézetűre. 
Illy mértékkel ’s azon hatással, mellyel egyes bálok a’ közönségre voltak, 
mérve, ezen nyilványos vigalmak közt kiválti jelentőséggel birt az asszony
egyesületi tánczmulatság farsang kezdetekor mind Pesten mind Budán ; ezekkel 
rokonait Pesten a’ városi redoute haszonbérlőjének Emmerling urnák vasár
napi redoute-báljai, mellyek ennélfogvást a’ vállalkozónak is hihetőleg ven
dégeiénél jóval vigabb farsangot szerzőnek fáradozásiért; továbbá Budán az 
országház-terembeni nép-bálok, ismét Pesten a’ hét-választói bálok, más ki
sebb helyeken tartottakat nem említvén. E’ vigalmak közt különösen az Em
merling redoutejai, részszerint a’ 3ik ’s 4 i k , olly népesek voltak, hogy iga
zán kétszeres munkába kerülhetett a’ táncz. Még a’ külvárosi némeliy bálok 
sem valónak e’ tekintetben minden jelentés nélkül, igy különösen a’ Terézia- 
külvárosban az arany-hattyúnál a’ külvárosi kisded-ovó intézet javára adott 
sem. Ennyi a’ fizetéses nyilványos vigalmakról, mellyeknek saját közönsége, 
a’ kézmunkás néposztály, annyi sanyaruság után, mennyi azt múlt évben érte, 
valóban reményieden derült arczczal látszik jövendőjét fogadni. — A ’ közép 
és főbb rend farsangja , társasági nyilványos házi vigalmakban folyt le, a’ 
mint egy oldalrul sokfelé még is szembetűnő különkülön színezetben más rész
ről , de különben sok élénkséggel ’s vidorsággal. Legtöbb egyesítést, habár 
csupán megjelenési tekintetben , lehetett a' jog-hallgatók báljában tapasztal
n i, hol sajállag otthon érzé magát a’ meghívott közönség tartózkodóbb ré
sze is; voltak a’ nemzeti casino némeliy részvényesi által adott úri bálok 
négy ízben, ’s egyszer a’ redoute kisebb termében némeliy fiatal mágnások 
által adott tánczvigalom. A’ kereskedők, mint egyébkor, úgy e’ farsangon 
i s ,  a’ casinoi teremben három bált, adtak; egyet külön a’ redoute kisebb 
termében külön aláirás utján. A ’ házi bálok diszre és nagyszerűségre vetél
kedtek egymással. Az udvarin kívül jelesbek valónak az országbírójánál gr, 
C/iráky ő nmélt.nál, fő hadi kormányzó b. Lederer ő nmélt.nál, özv. Brunsz- 
vikné ő nmélt.nál, b. Orczy Györgynél’s a’ t. A ’ kisded növendék leánykák 
is megöllek szokott vigalmikat intézeteikben az apáczáknál ’s özv. Leyritz 
ezredesnénél. Nagy diszére szolgált a’ két városi mulatságoknak István cs. 
kir. főiig, megjelente némellyikében ’s nyájas részvéte, névszerint egy egy 
redouteban mind Budán mind Pesten; a’ casinoi piquenirpiekben ’s b. Orczy 
báljaiban, hol a’ tánezban is rendesen részt vön ’s egyszer a’ pesti kereske- 
dőség báljában , hol szinte egy pár tánczfordulatot tőn.

A’ p e s t b u d a i  h a n g á s z-e g y e s ü 1 e t n e k 4dik műelőadása e’ 
folyó 3dik hangászati évben vasárnap, febr. 17kén, délutáni 4 órakor 
lesz Pesten, a’ k. v. nagy redoute-teremben. A’ t. egyesületi tagok pén
tektől (febr. 15én) kezdve vehetik által belépti jegyeiket szokás szerint 
P e s t e n ,  egyesületi pénztárnok K l a u s z  E.L. urnái, ’s előadás nap
ján az egyesületi irószobában ; — Budán pedig Mi le ez Imre urnái. 
— A’ már megalapított rendnek fentartása végett, ’s minden visszaélés 
elkerülésére a’ t. egyesületi tagok illőleg kéretnek , hogy a’ belépti 
jegyeket csupán csak b i z t o s i t ó  l a p j a i k  e l ő m u t a t á s a  mellett 
méltóztassanak követelni; ha pedig ezek elhányódtak vagy elvesztek vol
na, ne terheltessenek helyettük a’ biztositó lap párját kivánni jövendő 
előmutatás végett. — Az emlitett műelőadás tárgyai e’ hangmüvek lesz
nek: 1) L i n d p a i n t n e r  ünnepi nagy ouverture-je. — 2) S p o h r  L. 
nagy jelenete és ariája. — 2) B e e t h o v e n  „tengercsend44 czimű kar
dalja. — 4) Párdal sopran és bass énekszóra, D o n i z e t t i  „Torquato

Tasso4,4 operájából. — 5) H a yd n  „évrésSóibŐl44 az „égi háború \s vég" 
fuga44 kanlalnk.

A’ kir. koronái priv. Sziget mezőváros által az árviz károsította pesti 
lakosok némi fölsegéllésire gyűjtött 55 f. 19 'U kr. váltót kiirthy Sán
dor úr olly kijelentéssel adta át a’ P e s t e n  munkáló ki,-, biztosságnak, 
hogy azon tűzifa vétetvén a’ fenemlitett legszegényebb lakos >k közt osz
tatnék ki. Pesten 1839iki jan. Óikén.

Barnátfalvi idősb Bernáth György táblabiró munkás éltének Tőik, boldog 
házasságának pedig ;>Oik évében Tason folyó évi febr. 4én kilenc* napi be
tegeskedés u án rothasztó lázban jobb létre költözött ’s ugyanott febr. Skán 
nemzetsége sírboltjába el is takaríltatolt; elhunytét kesergik példás hú- 
ségíí özvegye nagycsepcsényi Via dór Theréz ’s Miklós , György és Lajos 
fiai, és Rozália leánya. Béke hamvadó maradványinak!

Pest febr. Okán: Azon köz öröm, mellyet fens. Mária Dorothea fhg 
Nádornénk névünnepe az idén isgerjeszte, élénkebb , palástolatlanabb 
és szívrehatóbb alakban alig mutatkozott valahol, mint a* pesti „ n e m z e 
ti 1 o v a g l ó - i s k o la44 név alatt ismért jótékony intézetben szállásozó 
vizkárosult hajléktalanok lakában. E’ jótékony intézet, melly (a’ város
major utczában a’ nemzeti muzeum háta mögött) közel 500 hajléktalan
ná lett szegénynek ad e’ télen biztos tanyát, ’s mintegy 80 kis gyermek
nek nyújt keblében üdvös oktatást, e’ jeles nap előestvéjén, bizonyos 
ünnepélyes örömlakká látszék átvarázsoltatva. A’ kisdedek iskolája, át
világító képek ’s versezetekkel díszítve , egy áldozó ö r ö in - o I t á r t  ké
pezett a’ hosszú sorokban elnyúló hajléktalanok ágyaik tábori kiné
zéséhez ; — a’ csöndesebb lakásu felső emelet szinte kivilágítva ünnepies- 
kedvén. Számos, egyszersmind főbb rangú, úri vendég, az ottani sze- 
rencsétlenek közé vegyülve, benső részvéttel olvasá azon felírásokat, 
mellyek a’ „s z e g é n y e k f e n s é g e s  v é d a s s z o n y á n a k 44 neve di
csőítésére ezélzának. Azonban legmeghatóbb volt azon jelenet, midőn 
az ottani hajléktalanoknak mintegy 80 kisdede (kik közt némellyik alig 
4 éves) a’ köztisztelet és szeretet tárgya tiszteletére , a’ kivilágított isko
lában, egy szép éneket zengett el, mellyben a’ fens, főhgasszonyt, mint 
egy „anya44 legfőbb ideálját, valamint a’ „nagy nádort44 ’s azoknak 
„magos magzataikat44 mint a’ volt vizár után „ életmentőjiket44 magasz- 
talák, ’s érettük az ég áldásiért esedeztek. Az ünnepélyt ugyané’ kis
dedeknek fenszóval mondott imádsága rekeszté; ’s az általányos megin
duláson kívül valóban szép vala minden arezon azon ellágyulás szivreható 
érzelmeit látni, mellyet ezen hálaünnep az ottani szülék ’s egyéb haj
léktalan szegények szivében gerjesztett; melly örömet a’ kisgyermekek
nek néhány urivendég kegyes adakoztából másnap történt inegajándé- 
koztatása még inkább növelt. Egyébiránt igen érdekes vala reánk, az. 
ezekbe mindeddig nem avatottakra nézve , következő adatokat ott helyben 
megtudni: ez intézetben 10 évestől 16ik évesig minden személy hetenkint 3 
p. kr., 16ik éven túl pedig kiki hetenkint 6 p. kr. házbért fizet; — a’ 
fűtés, két vas kályhában k ő s z é n n e l  történik; az egyenkinti főzés, 
a’ tűzveszély tekintetéből tilalmas lévén, az ételeket egy odafogadott é t n ö k 
(traiteur) elibe szabott legolcsóbb áron szolgáltatja ki, ha valaki megbe teg- 
szik, a’ városi-kórházba vitetik, ’s a’mind e’ vigyázat mellett történhető hir
telen halál esetére , az udvarban egy halotti-kamra van készítve, a’ ne- 
taláni holttestnek azonnali odatételére : az egész intézet egy városi-tanács
nok (Szekrényesy Endre) urnák föliigyelése alatt áll, ki az illy számos 
nép közt szerfölött szükséges rendet, egy ott helyben lakó városi-biztos, 
városi-hajdú, ’s hat katonaőr segedelmivei tartja fen; dicséretére vál
ván e’helybeli igazgatóságnak azon körülmény, hogy ez ideig — ennyi sok
féle összetódult szerencsétlen közt ! — a’ lehető legjobb rend ’s példás 
fenyíték minden kemény eszköz használata nélkül példásan fentartatott.

T. ns. Nógrád megyének a’ közjót, szépet és nagyot hazafiul hév
vel pártoló lelkes fiai és leányai a’ pesli magyar színház fentartásáraala
kult pénztárt részükről is gyarapítani kívánván , az általok e’czélra adott 
színi mutatvány 500 v. forintnyi jövedelmét a’ köz jó előmozdításában 
fáradhatlan K u b i n y i  Ferencz táblabiró által választottsági másodelnök 
gr. Rá da y Gedeon kezéhez küldötték. Továbbágr. B a t t h y á n y i  Gusz
táv a’ színházi ruhatárt több nagybecsű ruhadarabbal ajándékozó meg. 
Mikért a’ részvényválasztottság által ezennel nyilványos köszönet monda
tik Pesten a’ részvény választottság f. év jan. 19kén tartatott üléséből.

Győr  febr. 4kén : Majd mindegyik nap uj tamijeleit hozza azon 
ns szivüség ’s jótékonyságnak, mellyek szeretett főpásztorunkat, Sztan 
kovics János püspököt díszesitik. Mindjárt beiktatásakor a’rendes és polg. 
katonasággal éreztető bőkezűségét (mind a’ kettőt pénzzel, névszerint 
az utóbbit 300 p. ftal ajándékozván meg)ezt folyvást nagy mértékben árasz 
ván ki a’ szegénységre is. Udvarában 10 szegény tanuló ifjat táplál, sokat 
pénzzel gyámolit, a' szokott újévi üdvözlések megváltásakor tetemes sum
mát irt alá a’ városi szegények fölsegéllésire, a’ melly végre 270 pgőfi. 
gyűlt össze. A ns lelkű főpásztor szép példáját buzgalommal követi több 
kanonok; u. m. Dresmiczer József 9 szegény sorsú ifjat táplál házában, 
Pápoczon pedig mint ottani prépost, több ezer forintba került hidat, Ecsen 
s Eázmándon paplakot épittete, ’s az egyházat kitűnő ajándékokkal gaz-
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dagítá; S a i l e r  György nprépost, Asztl, Kovács, Holienegger, Feltinger, 
Karner, Payer ’stb. kanonok is számos szegény tanuló iíjat látott’s lát el 
pénzzel ’s élelemmel. E’ nap tartá ülését a’ városi árva és szegény intézet vá- 
laszvtmánya is, mellynek elnöke: Tóth Lajosprép. kanonok és pléb. tagjai: 
Stephanies József polgármester, Király József pénztárnok, Purgli György , 
Krengel János, Kmety András tanító, Szántó Mihály kapitány, Magya- 
rósi Pál növendékpapsági aligazgató, Haubner Mátyás ág. hitv. lelkész, 
Szabó Pál törvénytanitó, Szerdahelyi Ferencz püspöki jószágigazgató ; 
jegyző: Czakó János ; számvevő: Lengyel János; ellenőr: Trinkbesser. 
Az előterjesztett tudósítás szerint az intézet számára 183Sban 9400 v. 
fton felül gyűlt össze, mibül az árva-házban 12 árva tápláltaték ’s tanit- 
taték Ecker János városi szószóló feliigyelése alatt, ki egyszersmind a’ 
talált gyermekekről is gondoskodik; továbbá 300 szegény kapott sege
delmet, kikhez újabban 17 vétetett föl; ezek három osztályra különöz- 
tetve , az elsőben 10, 2dikban 1 2 ,3dikban 7 garast kapnak hetenkint; 
ezen kívül még más szegények ’s vándorló legények is gyámolíttatnak. 
Ez intézet gyarapításában kitűnő buzgalommal fáradoztak Klimis szám
vevő ; Purgli János , Fekete Márton és Stelczer főhadnagyok és Kirch
ner János polgár.

B é c s b e n ,  az 1838 mart. 24től óta fenálló cs. kir. orvosi társaság 
levelező tagjaivá köv. erdélyi orvosokat nevezett: Kolozsvárról főorvos ’s 
kormányszéki referens B a r i c z  János, prof. ’s orvosd. Sző es  József; 
Brassóból: Plecker János , ’s physicus Pl e e k e r Fridiik ; N. Szeben- 
ből: Wächter János orvosd. urakat.—V. Hu n y  a d ó n  múlt év utóhava 
derekán, egy asszony bölcsőben nyugvó csecsemőjét lábával ringatva 
szorgalommal varrogatott. A’csecsemő ezalatt édes szunnyadtából felriad
ván , tőjét letette az anya, ’s a’ szíve alatt hordozódnak a’ s z í v  feletti 
életkútfőbül táplálékot nyújtott. A’ gyermek elcsendesült, de azalatt az 
anya is étvágyat kapván az asztalon letéve volt darab lágy kenyérhez 
nyúlt ’s abból néhány falatot evett, de az ekkor lenyelt egyik falatra gé
géjén kemény fájdalmat szenvede , mellyet haza jött férjének is panaszolt. 
A’tőt az alatt kereste, mellynek azonban híre helyesem volt. Estefelé 
mellében szúró fájdalmakat szenvedett, mellyek hajnal felé megszűntek. 
Három nap múlva, a’ szobában több ’s kétségen túl ható személyekjelen- 
létében , az asszony csecsemőjét szoptatván, az egyszerre megtikkadt, 
’s a’ csecsbimbót szájából kibocsátotta, mellyből közbámulásra egy vé
kony ezérna szál fiigge k i; mellyet az anya megfogván és húzván, csak 
hamar az ezelőtt 3 nap eltűnt angoltő, fokával fordulva és nagyon rozs
dásan, jött ki a’ cseesbimbóbul. Az eset természetbúvárnak , vagy tanult 
orvosnak bő anyagot nyújt gondolkodásra. Az anya tökéletesen egészsé
ges! E. H .—Tiszta öröm, birtos remény foglald el a’ rettegi (Erdély) ref. 
egyház tagjai keblüket’s midőn jan. ISkán oskolai rector Márkus Benja
min, buzgó szorgalmának , ’s tanítványai reményfölötti előmentüknek pél
dás próbáját adta. 30 ártatlan lélek bámulásig magára vonta a’ szülék, 
egyházi tagok's a’ szomszéd helységekbeli sok hallgató figyelmüket, mi
dőn azoknak nemcsak sok, hanem tiszta és értelmes feleletjőket hallók. 
Tárgyai voltaké'próbatétnek: a’vallás, hazai és természeti história, Er
dély’s Magyarország földleírása, mathematikai és physikai földleírás, 
számvetés, baromorvoslási tudomány, éneklés’s írás. Meglepő volt nem 
csak az eléadott tárgyak sokfélesége, hanem az azokbuli jó felelés’s 
akármelly nagyobb intézetben is szembetűnhető szép írás elannyira, 
hogy nehéz volt meghatározni: kit illethet legméltóbban a’ hely
beli birtokos és az iskola n. lelkű pártfogója idősb gr. Bethlen József úr 
által a’legjobb tanulónak rendelt egy császári arany’s a’ legszebb írónak 
egy tallérból álló jutalom? Csakugyan minden részrehajlásnélküli szám
bavétel után az aranyat mint legjobb tanuló elnyerte Molnár Mária, egy köz 
ember leánya, a’ tallért pedig, mint legszebb író , Balázs András, egy 
káplár fia. A’ próbatétet ugyanazon nap estve egy erkölcsi színjáték kö
vette, mellyet a’ próbát dicséretesen kiállott gyermekek igen jól adtak 
elé s ez is a’ tanító igyekezetének példás tanúja. Illy sok lelki örö
met mulatság tetézte, mellyben az örömteli szülék’s hallgatók, minden 
földi gondot feledve, vigadoztak, Istentől áldást ohajva a’ jó tanítóra, ’s 
azon nagylelkű pártfogóra, ki ezelőtt egy évvel, szép évenkénti fizetést 
rendelt örökre a’ rettegi oskola tanítójának azért, hogy a’ köz emberek 
gyermekeit jutalom-varas nélkül tanítsa. V. U. — Január 22kén tartá 
a brassai-takarék pénztár-egyesület éves ülésit, mellyben a’ megbízottak 
múlt évi munkálatjokát ’s előadók egyszersmind a’ pénztár jelen állapotját 
miszerint három év alatt az első tőkéről (9346 forint) már ma a’ sum
ma 59,482 forint 393j4 krra növekedék ezüst pénzben , melly növekedés 
minden esetre a’ pénztár czélszerüségire mutat. Jelenleg van kiadni való 
pénz 4475 forint 12 krajezár ezüstben, m e l l y e t  ezen egyesület alap 
rendszabályi szerint itt várasi hypothekáért vagy idegeneknek a’ rend
szabásokban megállapított jó zálogért is minden időben ki lehet venni. Kívá
natos , hogy illy jóltevő intézetek országosan, vagy legalább több he
lyen a’ ns magyar és s z é k e l y  nemzet keblében is jöhetnének életre , 
melly minden esetre, e’ két nemzet már rég megcsökkent hitele alapítá
sára ’s pénzügyi tekintete emelkedésire igen sokat tehetne. Brassón két héti 
szüntelen havazás után már akkora hó van, miilyenre öregebb emberek 
sem emlékeznek.

KÜLŐAJELE: Pomázi születésű Aerify Mátyás, egyik növendéke a’ 
vakok pesti intézetének , ki most egy zárdában nyerend alkalmazást mint 
orgonáját szó, 6 keringő!: irt, mellyek ajánlását István cs. kir. fhg, nádorunk 
ő föns. elsőszűlőttje, elfogadni kegyeskedék. A’ keringőket jeleseknek Ítélik 
a műértők, 's egyik nádori tánczmulutságon köztetszésre játszók azokat. 
A cm sokára meg fognak metszésben is jelenni. — A’ zágrábi olvasó társulat 
egyesülve a’ varasdi ’s károlyvárosirokon társulatokkal, következő tárgyakra 
jutalmakat tüze ki a’ legjobban értekezőnek: 1) Köztudomású, miszerint a’ 
J[orvát- és Tótországban termeni szokott jó ’s erős bort nem szállíthatni

helyzeti akadályok miatt a’ szomszéd tartományokba, ’s ez okbul mind a’ nép 
emészti azt föl, mi reá nézve erkölcstelen hatást gyakorol. Kétszeresen óhajt
ható tehát e’ borok egy részének tengeren tovább szállittathatása. 2) Igen 
érezhető a’ minden nemű posztó , jó bőr és talp hiánya; noha Morvát- ’s 
Tótországban nem igen nagy terjedésű a’ juhtenyésztés, még is tapasztalás 
tanítja, hogy müveit országok idegen gyapjúvalczélszerülegfelelnek meg illy 
hiánynak. E’ két öltözetnemü igen keresett’s nélkülözhetlen. 3) Korunk a’ 
közlekedés szaka. Az általányos irásvágy ’s iró- és nyomtató papiros nagy 
szüksége mellett iskolák , polgári és katonai hivataluk ’s egyéb intézetek 
számára, az iró ’s nyomtató papiros nagy fontosságú tárgy. É’ kívánatnak 
annál könnyebben lehetne megfelelni, mivel bámulatos mennyiségű rongyot 
szállítnak innen külföldre. 4) Yrégre azon tekintetűül j miszerint a’ földmű
velés még csupán gyermekkorban van , a’ nép kivánatinak megfelelő gazda- 
dasági kézikönyvet kellene készíteni, melly egyszersmind oktatásra fogna 
használtathatni a’ falusi iskolákban.— A’ föladás tehát annak megfejtéséből 
áll: mikép lehetne e’ hiányokon legcxélszerűbben segíteni ? Részletes oktatás 
a’ műtan i készületekre nézve nem kívántatik; csak kimutatása a’ szükséges 
költségnek ’s legczélszerűbb módnak, hazánk körülményihez illesztve. Mivel 
egyes vállalkozó nehezen eszközölhet e’ részben valamit, tehát részvényes 
társaságok lényegérül is szükséges emlékezni. E’ tárgyról Írott közhasznú 
munkákra ’s ezek illető lapjaira is czélszerü leend hivatkozni. A’ jutalmak 
ezek : a’ legjobb értekezés az első pont alatti tárgyról 20 , a’ másodikról 40, 
a’ Sikról 15 ’s a’ 4ikről 16 arannyal tiszt eltelik m eg, ha illyr nyelven 
leend írva; más nyelven írottak a’ kitűzött jutalmak felében részesülendnek, 
mivel azokat aztán illyr nyelvre kellene fordíthatni. Az értekezéseket idegen 
kéznek kell tisztán leírni, lapozni, ’s jelmondattal ellátni; az értekező ne
vét ’s lakhelyét hasonló jelmondata levélke rejtendi. A’ .legjobb értekezés 
levélkéje felfog bonfatniés szerzőjének neve köztudomásúi adatni. Az érte
kezéseket f. e. május utoljáig szükség beküldeni a’ társulati igazgatósághoz, 
melly okokkal támogatott bíráló jelentést teend róluk a’ f. é. közgyűlés előtt.
A ’ jutalmazott értekezések a’ társaságnak jutandnuk tulajdonul, ’s annak 
költségin vagy az illyr hajnali csillagban (Ilirska Danira), vagy külön füzed
ben ki fognak adatni. A ’ jutalmakért Draskovics János gr. társulati elnök 
kezeskedik. — Zágráb megye közgyűlési határzata szerint 1 font marhahús 
ára 4kr., borjúé 5 kr., disznóé 5 kr., szalonnáé 9 kr., bárányhusé 3 kr , gyer
tyáé 14 kr., szappané 8 kr., ’s 8 latnyi nehéz zsömléé 1 kr. pengőben. —■ 
Bukarestben f. é. január fogytán jó áron’s keresve keltek a’ termékek, mit 
főleg számos oda érkezett idegen vevőnek tulajdoníthatni. A ’ fagygyű néhány 
nap alatt 12 forintról lire  emelkedők pgőbeu mázsánkinf, sárga viasz 76fról 
77re, méz 10 fról l i re ;  besózott báránybőr párja 1 f. 40 kron kelt, kecs
kebőr 1 f. 20 kr., a’ timárgyapju mázsája 25 fról 26ra emelkedők, besózott 
tehénbőr 10 forton kelt, ökör bőr pedig 14 —15 fron, mind pgőben. Külö
nösen föltűnő a’ nyulbőrök utáni kérdezősködés , annyival inkább, mivel 
ezeket 2 év óta nem kérésé senki, holott most lipcsei ’s triesfi kereskedők 
olly örömest ’s jó áron vásárolják. Korábbi években örömmel adák 9 frton 
a’ nyulbőr százát, most pedig 20 pgő forinttal fizetik azt. — A’ vakok pesti 
intézetére 183Sik 2ik felében pgő pénzben hagyott: Tering Gáspár, kalocsai 
kan. és prép. 20 ft., özv. Offenbach Erzs. szül. Gamperl assz. 20 f. Schmeitz 
Anna assz. 48 kr. Hosier Leop. 10 f. Straeliét Ján. S ft. Szalay Therézia assz.
2 ff. Khőr Erzs. assz. 2 ír. Szenfiványi Antal 100 ff. Pelfzmaa Ján. 131 ff. 
54 kr. Schulek Fér. lcuzimi pleb. 158 ff. 5 7 ljl0 kr. Fóliák 1st. dobóczi pleb.
2 ff. Presber Francziska assz. 32 ff. Gunther Ther. 20 ft. Mayer Klára 4 ff. 
Huber Józs. 4 ff. Veidinger Ján. Pesti tanácsnok 8 ff. Nagy Katal. 2 ff. Bánya 
Kiár. 20 ff. Laczkovics György 2 ff. Borsos Magd. 8 ff. ilaab Pál 10 ff. 
Ajándékul adott Eszterházy Pál hg 300 f. Bereg vgyc 199 ff. 30 kr. egy 
névtelen 5 ft. Néhány Pest megyei táblabii ó 29 ff. Bozenthal Izsák n. kér. 
30 ff. zágrábi sz.szék 67 ff. 20 kr. az intézeti emlékkönyvben feljegyz. ada
kozók 26 ft. 18 kr. Volkmar Laj. haszonbérlő 50 ft.; aug. próbatételkor gyűlt 
96 ft 6 kr. ajánd. kapott 311|3 mérő búza ára 43 ft. 36 kr. egy hangászati 
jöved. 96 ff. 10 kr. Verőcze vmegyében gyűjtött 26 ft. 2 kr. a’ szepesi püs
pökmegyéből 12 ff. az egri érsekség részéről 63 ff. 36 kr. Blaczkó urad. lako
sai 4 ff. Marossy György Csanádi prép. 20 ff. Aáthy Mátyás gyarmati pleb. 
10 ff. a’ helv. tiszántúli superint. 53 ft. 30 kr. a’ károlyvárosi gör. nem e. piis- 
pökmegye 15 ff. az esztergomi vicariatus 265 ft. 43 kr. Pozsony vmegyo 
gyűjteménye 169 ft. 5G|I0 kr. a’ rozsnyói püspökség losonczi kerülete 5 ft. 20 
kr. az oraviczai bányászkerület 82 ff. 252J4 kr. a’ felsőbányái község 100 ft. 
a’ helv. tiszáninneni superintend. 74 ff. 51 2/4 kr. gr. Dcssewll’y \  irginia kisasz.
4 ff. Abaűj vgye gyűjteménye 16 ft. 256|l0 egy, több nagylelkű tetteiről or
szág szerte isméretes , Veszprém megyében lakó jeles hazafi, ki becses nevét 
szokott szerénysége szerint nem engedte itten kitétetni, egy Veszprém megyei 
vak gyermek részére alapítványul 2500 ff, ugyanaz ajándékul 230 ff. ugyanaz, 
150 ftot mind pengőben, ennek kamatai az alapító kívánsága szerint a’ Vesz
prém megyei fölebb említett növendéknek intézetbőli kiléptekor fognak át
adatni. A’ haza oltárára számtalanszor nagylelkűlcg áldozott gr. Battler Ján. 
egy alapítványt alkotván fizetett 2400 ft. Goldner Mózes pesti ruhakereskedő 
17. liií növendék nyári öltözetét ingyen adta. Tbiró Beniczky Adám gyerme
kei Eduárd 12 ft. Mária 10 ft. Mafhild 8 ft. Sarolta 6 ff. Ferencz 4 ft. Polcom y 
Antal pesti bádogos mester által készült remek vas kályha mutatásáért általa 
bevett, ’s az intézetnek ajándékozott 13 ft. b. Podmaniczky Lajos 100 ft. 
Veidinger János pesti tanácsnok 200 ft. Munk Móricz 5 ft. M. L. Konitz 
pesti nkereskedő 10 ft. Az árvíz által károsított intézet kárpótlása fejében 
T h e r é z i a  külvárosban munkáló biztosság által 1500 ft. gr. Teleki József 
n cxe. az árvízkor elveszett intézeti bútorokban szenvedett kárpótlására 934 
ft. 20 kr. Az i n t é z e t b e n  l e v ő  e m l é k k ö n y v  j e g y z é s e i  s z e r i n  t. 
Gömör megye ág. vak ráhói közönsége 6 ft, 24 kr. Csákányi Fér. pleb. 20 
ft. Polatsek 2 ft. B. C. 4 ft. A. T. természetben két aranyat. — P e s t e n  
lS38ik é. született 3245 gyermek (1710 fiú , 1535 leány), házasságra lé- 
jictt: 644 pár; megholt 3734 személy ’s így a’ megholtak’ száma |489cl ha- 
ladia mec: a’ szülöttekét. —•

,! A n g l i a .
(A’ manchestei gabnatörvény elleni gyűlés. Elegy.) A’Times ’s mi

nisten lapok telvék részletekkel a’ Manchesterben január 23ikán tartott 
nagy gabnatörvény elleni gyűlésről. E’ czélra a’gabnacsarnoki nagyter
met választék, mivel abban legtöbb ember férhetett el, ’s mégis tizedré- 
sze sem kapott helyet a’ minden felőli ül összetolongó kiváncsiaknak. A’ 
lakoma 700 terítékre volt számítva, ’s egynek ára szándékosan csak 3 
shillingre határoztaték, hogy szegényebbek is részesülhessenek benne ; 
az érdek azonban olly magas fokra hágott, hogy másnap már 30 shil
linget (18 pengő forintot) is kínáltak egyes belépti jegyért. 40 mérföld- 
nyiről is érkezének részvevők, ’s azonkül Anglia és Skótzia minden na
gyobb városiból külön küldöttségek. A’ lakoma utáni beszédek hallha- 
tásaért 5 shillinget is adtak azok, kik még a’ terembe jut halának. A' te-



rem felső részén iszonya nagysága bőtökkel e’ szók valónak olvashatók: 
„Tökéletes és tüstinti megszüntetése a’ gabnatörvénynek!“ A’ tereinkét 
oldalán két zászló következő' fölirattal: „Olcsó kenyér a’nép számára!“ 
’s Nelson elhiresült jelszava: „Anglia várja, hogy kiki teljesítse köte
lességét!“ Még a’ hölgyek számára tartatni szokott karzatok is tömve 
valónak férfi hallgatókkal, és soha nem gerjeszte még érzelmekhez szó
ló beszéd olly nagy hatást, mint most a’ jobbadán csak számolásokbul 
álló szenvedélytelen előadás. A’ beszédek megkezdése előtt néhány levelet 
olvasa föl az elnök,’s először is Thompson kereskedési ministerét ’s Man
chester egyik parliament követeét, melly igy hangzék : „London jan. 
ISikén: Drága uram! Válaszomat Önnek iratára, melly a’jan. 23dikán 
Manchesterben tartandó gabnatörvényelleni gyűlésen megjelenésre szé
lit föl engem, máig halasztóm, mivel a’ meghívást nem akaróin hirte
len elmellőzni, hanem vártam, hogy vájjon mégis nem jelenhetném e 
meg Manchesterben? Sajnosán vagyok most kénytelen Önnek kijelente
ni, miszerint ezen szerencséről le kell mondanom, mivel a’ parliament- 
nyitás előtti sürgetős munkálkodások,’s az e’ miatt tartatni szokott számos 
tanácskozás, hatói zottan tiltják Londonbul távozásomat. Kérem Önt, tu
dassa sajnom kifejezését a’ választmánnyal. Thompson.“ Ezirat,mely- 
lyet gúnyos kiáltozással ’s fütyüléssel fogadott a’ hallgatóság, nyilványo- 
san tanúsítja, miszerint Russell tökéletes igazságot szóla, mondván , hogy 
a’ gabnatörvény iránti nézetei csupán személyesek. Morpeth 1. egészen 
hasonló értelmű levélben nyilatkozók. E’ szerint tehát csakugyan alapos
nak mutatkozik némellyek azon aggálya, hogy a’gabnatörvény iránti véle- 
ménykülönség talán megbuktatja a’ whigministerséget. Az emlitett irat 
fölolvasását Durham ’s Brougham lordokéi követek. Ez utóbbi igen emlé
kezetes azon tekintetből, hogy a’ministerség elleni gyülölségét világosan 
kiláthatni belőle. A’ lakomán meg nem jelenhetése miatt mentegetőzése 
után igy nyilatkozik a’ ns lord : „Nézetimet a’ rendkívül fontos pontrul 
már ismételve nyilványitám a’ parliamentben, ’s ismét teljesitendem kö
telességemet, ha e’ tárgy ott előforduland. Azok, mint hallóm, kik leg
többet tehetnének ez ügyben, alkalmasint majd csak akkor fognak mel
lette némi erőfejtést mutatni, midőn már hathatósan unszolandja őket arra 
az ország. Uly bánásmód vezérelvét nyilványos életben fölfogni képes 
nem vagyok ; azonban bizonyosan csupán magát fogja okozhatni az or
szág, ha még ezentúl is azzal ótalmazandhatja magát valaki , hogy nem 
tudó, milly értelemben nyilatkozók e’ tárgy iránta’ közvélemény.Broug
ham.“ Durham gr., miután röviden előadó meg nem jelenhetése okait, 
nyomosán biztositáaz iránt a’ gyűlést, miszerint ő,valamint ISlóbenugy 
e’ pillanatban is egészen eltörlesztetni óhajtja a’ gabnatörvény!, melly n< - 
zetei szerint a’ földművelőié ’s kereskedőre nézve egyiránt káros hatású. 
Legnagyobb hatást mindazáltal Stirling irata szült Karlsruheból, ki abban 
a’ némethoni kereskedés előhaladását ’s ugyanottani kézmügyárak virágzó 
állapotját rajzolja ’s többi közt igy nyilatkozik: »A’ németeket igen lassú nép
nek mondhatni; de a’kereskedés és gyárak hasznosságát mégis érzik már. 
Ők, tekintvén az egyes személyeket, nem ol'y dúsak, mintáz angolok, 
de tömegben véve gyorsan növekszik vagyonosságuk, ’s köztük minden 
hasznot Ígérő vállolat hamar talál megkívántaié mennyiségű pénzre.“ — 
Manchesterben igen nagyszerű ’s pompás szentegyházat szándékoznak 
építni a’ katholikusok, melly előleges számítások szerint 30 ezer font 
sterlingbe kerülend. — Napoleon Lajos hg, ki eddig a’ leamingtoni für
dőkben mulata , hol a’ polgárság ’s nemesség vetélkedve tisztelék meg 
őt fényes lakomákkal, most Birminghamba utazott, ’s az angol gyárvá- 
rasokat szándékozik meglátogatni. — A’ M. Chronicle egyáltalában le- 
hetlennek tartja, hogy Francziaországban ismét olly ministerség létesül
hessen, melIybenMolé gr. is helyet kapna; noha egyébiránt teljes igaz
ságot szolgáltat ki ez utóbbi azon tetteinek, miket önhatárzatából kö
vetett e l , ’s csupán azt sajnálja, hogy ezek csak olly fölötte csekély számu- 
ak lehetének. — A’ Globe hitelesen akarja tudni, miszerint a’Sun hi
re a’ királyné nem sokára véghez menendő házasságáról csupán azon 
nyugtalan jogtudós lordtul szármozhatik, ki olly nagyon szereti magát 
mindenbe keverni, ’s ki az annyira elhiresült nyilványos iratot intézé a’ 
királynéhoz. Ez utóbbi állítás azonban nemigen valószinü, mert Brougham
1. az Edinburgh Revievvban határzottan tagadja az érintett röpirat készí
tését. — A’ londoni ’s edinburgi község- tanácsosak szinte a’ gabnatör
vény ellen nyilatkozónak; némellyek közülök azonban nem kívánják egé
szen megszüntetni azt, hanem csupán a’ beviteli-adó fokonkénti csökken
tését óhajtják, mindaddig, míg végre csupán nevéért fogna létezni e’ vám. 
Határzatra még nem jutott e’ tárgy.

(O’ Connell meghasonlik az irlandi alkirállyal.) O’ Connell ’s Nor- 
manby marq. irlandi alkirály közt meghasonlás támadott. Az izgató egy, 
Dublinban az ő tiszteletére adott, politikai lakomán nyilványosan gáncso
ló a’ lordhelyettest, mivel Oxmantown lordot nem vonó számadásra az 
irlandi nép ellen kimondott rágalmi miatt. Normanby ellenben bizonyos 
Purcell Pétert, ki O’ Connell becsületében kétkedés miatt az előző tár
sulatból kilépett, magához idézé, ’s O’Connell több ellenségit békebirói 
rangra emelé. O’Connell az említett lakomán nyiiványitá, hogy a’ legkö
zelebbi parliament ülésben Oxmantown lordot hivatalától meg fogja fosz
tatni, ’s világosan bebizonyitandja, miszerint az irlandi népnél böcsüle- 
tesb , jobb ’s hivebb az egész világon nem létezik. Ez nem szükséges 
ugyan, mint az Examiner véli, de Normanby marq. csakugyan köteles 
lett volna Oxmantown lordot vétkes pártoskodásiért hivatalától meg
fosztani , mert a’ feddő magányos levél illy vétek büntetésire elég
telen. O’ Connell annyira ment Oxmantown 1. elleni ingerültségében , 
hogy nyilványosan kimondó, miszerint a’ szerencsétlen Norbury 1. nem 
egy elűzött bérlő kezei alatt veszté életét, hanem egyik igen közel ro 
kona (félig meddig örökségből kitagadott elsőszülött fia) által. Ez állítás

hoz még azt csatoló , hogy Oxmantown 1. igen jól tudja e’ titkot, «csu
pán a’ rendőrség tévely-utra vezetése végett törekvék a’ népre hárítani e’ 
szörnyű bűntettet. A’ M. Chronicle ezt jegyzi meg ez utóbbi állításra: 
,,E’ gondolat iszonyú, de illy dolgok már korább időkben is történtek; 
az pedig minden valószínűséggel s tapasztalással ellenkezik , hogy alatt
valók olly földesurat gyilkoljanak meg, kinek halála csak veszteséget hoz
hat számukra.“ Egy tory lap ördöginek mondja e’megjegyzést, noha ala
possága ellen józanul semmi kifogást nem tehetni. A'gabnatörvény ügyé
ben oda nyilatkozók O’ Connell, miszerint ő a’ gabnatörvény-eltörlesztés 
mellett szavazand; de egyébiránt a’ többi szabadéinál irlandi követ szemé
lyes külön belátására bízza, milly szempontból kívánják e’kérdést tekin
teni, melly olly nagyfontosságu az irlandi földművelésre nézve. — Va
lamennyi l ondoni  lap sajnálattal említi, miszerint a’ királyné eddig az 
olasz daljáték , most pedig az állatseregletek ’s hasonló látványos mulat- 
ványok miatt egészen elhanyagolja a nemzeti színészetet. A’ jan. 24iki 
előadás után Drurylane színházban egész udvarostul színpadra ment őfel
sége, Van Amburgh oroszlánja étetését megtekintendő, kinek állotit 
a’ közönség távozása után színpadra hozók. Amburgh darab ideig koplal- 
tatá állatait, hogy étvágyukat annál ragyogóbb fényben tüntethesse ki 
a’ magos vendégek előtt. Etetés előtt egy hófehér báránykát bocsátónak 
a’ vas ketreezbe, ’s oroszlán és párdlicz dühösen rohanónak egyszerre 
reá; Amburgh korbácsa előtt azonban engedelmesen távozónak sarokba, 
’s a’ bárányka épen hagyó el a’ fenevadak börtönét, mit kitűnő tetszéssel 
fogadott a’ királyné. — .Tan. 23kán nagy lakomát adott Durham 1. green- 
parki gyönyörű palotájában , mellyen majd valamennyi diplomata jelen 
volt, de egyetlen minister! sem lehete látni. — Egy angol bárót olly iszo
nyú lelkesülettel fogada nem rég a’ radiealok egyik gyűlése , hogy a’ 
nép közül sokan kifogók hintajábul lovait ’s maguk vontatók a’ gyűlés- 
helyre. A’ ns báró nagyon csudálkozék , hogy szép és igen drága lovait 
többé nem látható; az egész dolog azonban csupán ebből állott: ügyes 
csenészek tisztelék meg olly nagyon a’ bárót, ’s társaik tovább illantak 
a’ kifogott lovakkal. A’ lopás ez uj módja igen óvadékosakká teendi An
glia politikai érdemű férfiait. — Figamicere lovagot követül küldé Brazí
liába a’ portugál kormány némelly országos tartozások lerovása iránti al
kudozás végett, mi oda látszik mutatni, hogy Portugália , szomorú hely
zete daczára is, teljesítői szándékozik kötelezésit. — Essex gr. nagyhírű 
gyűrűje még most is birtokában van egy angol főrangú családnak, melly 
e’ pillanatban Francziaország fővárosában mulat, hová e’ szomorú emlé
kű gyűrűt is magával vivé. E’ család „Roberto Devereux“ czimii dal
játékban, mellynek hőse Essex gr., használatul oda engedi e’ gyűrűt, 
’s igy ez majd még egyszer játszandja azon fontos szerepet, melly An
glia történetinek egyik fontosb szakátképezi, csakhogy most színpadon, 
akkor pedig életben. —

(Canadai hírek.) Az utóbbi zendilleti merényrül már hivatalos tudó
sítások is érkezének Londonba, mellyek jobbadán csakugyan öszhang- 
zók a’korábbi magányos hírekkel’s a’ csöndet ismét helyreállottnak mond
ják, miután az Amerikából becsapott kalandorok elszélyedíek. Az egye
sült szabad tartományok kormánya saját vallomása szerint nem bir elég 
hatalommal e’ kicsapongások gátolhatására. —

JF jp a  ai c a  i a  o  r  s z á  g-.
( Politikai nézetek a’ ministerségrül. Soult nem akar részesülni az 

uj kormány-alakításban.) Paris, jan. 30kán: „Helyzetünk valóban rend 
kívüli. Ministerségünk nincsen, tehát szoros értelemben kormányzatunk 
sincsen, pedig hadsereg áll határszéleiken ’s egy szomszéd hatalom hábo
rúra készül, ’s mind e’ mellett mély csönd uralkodik, ’s még a’ rész
vények böcse sem csökken a’ fejetlenség közepeit. Némellyek igy szól
nak : már most láthatjátok, milly nagyra becsüli ministereiteket a’közön
ség , ők lemondának,’s egyetlenegy kakas semkukorikolútónok, sőt a’ 
papírböes még emelkedik, mint felfödözött összeesküvés után történni szo
kott. Mások erre igy válaszolnak: épen ez okbul csalatkoztok, mert 
ebből az világlik ki, miszerint a’ nép jó kezek közt tudja ügyét. Soult 
tábornagy, mint látszik, megbánta már a’ királynál tett lépteit: ’s egé
szen lemonda a’ ministerség-alakitásbanrészesülésről betegség ürügye alatt 
ugyan; de világos, hogy más fekszik a’ dologban, mert a’ betegség nem 
gátolja annyira az agg vitézt. A’válaszfölirat vitatása óta olly mély csönd 
uralkodik Parisban , hogy a’ farsang sem képes azt élénkítni zajával. A’ 
ministerek lemondának ugyan, de mások hiányában még most is foly
tatják munkálkodásikat,’s csupán a’kamraés sajtó zajganak,mig egyéb- 
kint minden úgy halad a’ maga kitűzött ösvényén , mintha semmi sem 
történt volna. Az egész mozgalom olly csekély ’s olly aluszékonyan ha
lad, hogy általa Guizot ’s Thiers semmi esetre nem fognak ministerség- 
be juthatni. A’ jour. des Débats folyvást gyalázattal tetézi e’ két férfit, 
’s az utóbbit csak nyomorultnak nevezi, mi világosan tanúsítja, minő 
kedvességgel bir bizonyos helyen e’két férfi. A’szövetkezési lapok mégis 
hiszik, hogy főnökeik kezeibe kerülend a’ hatalom, noha olly csekély 
erre mindeddig a’ kilátás. A’ választásjavitási kérdés ismét uj súrlódást 
szülend, ’s Belgium ügye is nagy figyelmet gerjeszt; általányosan azon 
hiedelem uralkodik Parisban, hogy a’ belgák váratlan kifejléssel végzen- 
dik ügyöket. Azok azonban mégis hatalmasul csalatkoznak, kik vélik, 
hogy F rancziaországban népmozgalomtul tarthatni a’ belgák részire, mert 
a’ franczia nép annyira hódul már az anyagiságnak , hogy csupán ipar 
’s kereskedési tespedés vagy elnyomatás izgathatja tettre. Egyébiránt, 
ha most csakugyan vesztene is birtokából Belgium, az sokáig nem fogna 
úgy maradni, mert a’ kérdéses tartományok lakosi minden esetre addig 
nyugtalankodnának , mig végre csakugyan szabadokká teendnék magukat. 
Nemzeti érzemények ellen hiában küzd a’ nem szeretett hatalom; előbb 
utóbb minden esetre buknia kell.“ —



(Követkamrai ülés. Wiirtemberg hgnő temetése.) A' jan. 30iki kö
vetkamrai ülésben az 1836ki költségvetési számadást 253 szózattal 19 
ellen végkép elfogadák. Mivel semmi egyéb tárgy nem volt napi renden, 
tehát azonnal elbocsátá az elnök a’ követeket, jelentvén, miszerint a’ 
legközelebb ülésre házaikból hivatartdja ükét össze. — Wiirtemberg hgnő 
temetésiről telvék részletekkel a’ párisi lapok, ’s több megható jelenést 
emlőnek. Wiirtemberg hg zokogva borulta’holttestre ’s csóközönnel árasz
tó el azt. Lajos Fülöp férfias szilárdsággal ’s födetlen füvei ment a’ koporsó 
után’s mind végig uralkodni tudott atyai fáj dalmin ;a’kir. herczegek mind- 
azáltal korlátlanul engedek, kitörni szivük érzeményit, és szemeik az egész 
egyházi szertartás alatt folyvást könyűktől áztak, mintha nem is látta 
volna idegen tanú azok kitörésit. Joinville hg mélyen érzendi nüvére el
vesztését, kitol tengerre szálltakor olly érzékenyül vön végbúcsut.

(A’ kamraülések elhalasztva. Elegy.) Jan. 31 kén váratlanul fölszó- 
litást kapának lakásikon a’ követek a’ kamrába megjelenésre, hol rend
kívüli ülés volt tartandó egy kormányrendelet kihirdetése végett. Mit 
Montalivet némelly czélzatiból jan. 30kán gyanítni lehete, az másnap 
csakugyan valósult; Lajos Fülöp egy királyi határzata február lóikéig 
elhalasztó a’ kamraüléseket. Altalányosan hiszik, miszerint e’ rendelést 
tüstint tökéletes kamraföloszlatás követendi, ’s azuj választásokra nézve 
martzius elején fog megjelenni a’ parancsolat. E’ szerint igen gyorsan 
valósulna a’ múlt évi választó biztosságok jóslata, melly egyhangúlag oda 
nyilatkozók, hogy az illy határozatlan szerkezetű kamra két ülésnél to
vább nem igen fogja magát föntarthatni. Az udvar természetesen inkább 
óhajtjaä’ választások véghez menetét Montalivet elnöksége mint szövet- 
kezési ministerség alatt. '8 e’ szerint már most Belgium egészen tulajdon 
erejére van hagyatva. Egyébiránt a’ kormány nem igen teliete mást a’ 
mostani körülmények közt, ’s már most a’ választóktólfüggend olly fér
fiakat küldeni a* kamrákba, kik tökéletesen meg tudjanak felelni a'nem
zeti bizalomnak. — A’ népzsebkönyvbül már utánnyomás jelent meg Brüs- 
selben , ’s a’ kalóz kiadó olly szemtelen volt, hogy a’ National szer
kesztőjét egyenesen fölszólítani bátorkodók gaztette gyániolitusára. — 
Azuj kamra, mint mondják, april elején nyitandja meg ölésit. — Az 
egész franczia. politika rendkivül elaljasult. „Uralkodni ’s kormányozni, 
kormányozni ’s uralkodni** erről áll most minden politikai vitázat 's való
ban ideje már, hogy elenyésszék e’ szóköd, melly által valamint a’ki
rályság nem veszt, úgy a’ szabadelmiiség sem nyer semmit; mert az 
egész dolog csupán férges diók miatti játék , mellynél kárörömmel kaczag 
Thiers. Az uralkodás a’ fölséget illeti , mond a' szabadelmü sajtó, a’ 
kormányzás pedig a’ ministerségnek tulajdona. Az uralkodás szent, va
lamint a’ vallás, és felelősségen fölül emelkedett, mint az igazság talpkö
ve ; a' kormányzat ellenben isten ’s emberek elült legnagyobb felelősség
gel van terhelve’s csupán nyilványos érdek szellemében munkál kodás ál
tal szentesíthető. Ez nem állhat meg , mert ha tulajdon eszmévé emelik 
a' királyt, úgy bizonyos politikai vallásnak kellene létezni Francziaor- 
szágban, holott most minden, az illynemü fény eloszlatására törekszik. Van
nak, kik a' trónon csupán bizonyos fabábot szeretnének látni, melly kö
rül ministeresdit lehetne játszani. Nem gondolják meg sokan, hogy az 
ember mindig csak ember marad , ’s tüle csupán emberi tetteket követel
hetni. Legyen bár a’ király megtestesült elme , de azért személyességgelis 
bir , ’s nem csupán életnélküli kép. Ha mind illyenek, szívvel ’s fejjel 
bírnak, úgy önállólag fognak nyilatkozni; ha pedig sem szivvel sem fej
jel nem bírnak, úgy helyettük mások veszik át a’ felelősséget. Gondolhat
ni ugyan , hogy élő fölség létezik, mély személyesség nélkül, mikép 
Angliában; de akkor a’fünemesség uralkodik, mellynek feje a’ király, ’s 
e’ fünemesség csupán a’király személye tágabb értelemben. Valahol min
den esetre kell öszpontosulni a’ hatalomnak, de Francziaországban ez csak 
a’ külön hivatalosztályokban fordul meg, mert a’sok üres vitatkozó beszéd 
végre is csak azt törekszik kivini, hogy egyik vagy másik felekezet em
berei nyerjenek tisztségeket. —

85 e I g* I ti in.
Brüsseli jan. 23iki hirek szerint az udvarnál készületek tétetnek a’ 

király utazására, ki a' tábort szándékozik meglátogatni, az elutazási nap 
azonban még nem tudatik. — Párisi hírnök megérkezte következtében 
Evaín tábornok a kir. udvarba hivatott meg ’s jan. 21iki éjjel Parisba 
utazott. Gérard marsai is jan. 2 like óta Brüsselben mulat. E’ hirek va
lóságáról azonban nem kezeskedhetni. — A’ követkamrai jan. 23diki 
ülésben az 1839ki adó felének azonnali lefizetése iránti törvényjavaslat vi
tatásakor Déschamps nagy tetszéssel fogadott beszédet tarta, melly vi- 
lá gos tanúságul szolgál, miszerint a’ válaszfelirati helyzetben kíván a’ 
kamra maradni ’s igy nem engedni; a’ többi közt ezt mondó: „Azon pilla
natban , midőn válaszföliratunk felelőssége egészen rajtunk fekszik , az ál
landóság ’s bátorság szavak értelmét, mellyeket magunkévá tettünk, tö
kéletesen el kell határoznunk. Most válik e l : vájjon Belgium Európa 
részvétét vagy gúnyát érdemli é meg?. . .  Nem világos é az, hogy a’ 
londoni tanács azon ösvényt választandja, melly legkevésb veszélylyel 
páros. Bizonnyal a’ status quo mellett maradand minden birtokeldarabo- 
lás nélkül, ha remenyli ennek veszély nélküli teljesithetését. Láthatják, 
uraim, hogy a’ belga kérdés kezeink között van. Még néhány áldozat, 
csak még egy kevés szilárdság ’s minden megtörténik.“ Továbbá Déschamps 
azon esetről szóla, ha Francziaország a’ többi hatalommal megegyezik ’s 
a’ tanács Hollanddal együtt aláirandja a’ szerződést, vájjon ez által a’ 
kérdés tovább haladt é? „Mitteend a’ tanács ekkor? 183Iben átlátha
tó, ki veeridi Antwerpel ostromzár alá; de ki tudja, Venloot ki szál land- 
ja meg ?“ A’ nagy hatalmakat más ügyekkel mondó Déschamps elfoglal- 
taknak, a’ német szövetséget pedig szétszakadozottnak állító.

A’ jour. de Débats Brüsselből jan. 26árul következőleg ir ; A 'csa
patok mozgalminál néhány nap óta szünet uralkodik ; a’ rósz időt adják 
okául. Hó és eső az utakat egészen járhatatlanokká tevék, úgy hogy ez 
okbul sem lehet számolni az ellenségeskedés elkezdésire. A’ 2ik vasas 
ezred , mellynek a’ határszélekre kell vala utazni , ellenparancsot kapa 
’s Lövvenben marad. — A’belga Moniteur szerint 300 kinevezés’s előlép
tetés történt a’ sergeknél, egyedül a’ gyalogságnál; néhány napra vár
ják a’ lovasságot illető előléptetéseket is. —

H o l l a n d i a .
A’ Handelsblad végre közli a’ londoni tanács utolsó ölésinek hiva

talos okleveleit; a’ tanács főjegyzőkönyve 1838 dec. bárul szól, me Ily- 
hez több melléklet van csatolva. A’ tanács 1839 jan. 23diki ülésében Fran
cziaország meghatalmazott képviselője jelenté, hogy kormányától fölha
talmazást nyere az 1838 dec. 6ki jegyzőkönyv aláírására ’s az ugyané’ 
jegyzőkönyvhöz mellékelt jegyzék közlésire a’hollandi ’s belga udvarok
kal. Az 1839 jan. 23ki jegyzőkönyv szerint Belgium azon javaslatot tévé 
jan. 14ki jegyzékében londoni képviselője által, miszerint 60 millió frtot 
kész fizetni azon birtokrészért, mellyel Belgium az 1831 nov. 15ki szerző
dés által Hollandiának köteles átadni. Poroszország ’s Ausztria képvise- 
lőji udvaraiktól kapott utasítás következtében nyilványiták: miszerint a’ né
met szövetség határzata meg nem engedi e’javaslatnak figyelembe vételét. 
Francziaország Anglia ’s Poroszország képviselőji e’ nyilatkozványban elég 
okot találtak a’ belga kormány javaslata el nem fogadására.“ — 1838 
nov. 2Ski jegyzékben Ausztria ’s Poroszország meghatalmazotti a’tanács 
többi tagjaival azon nyilatkozványt tudaták , miszerint fájdalommal láthat
ni azon nyilványos oklevelekből, mellyek a’brüsseli törvényhozó kamrák 
kinyitásakor napfényre jöttek, hogy a’birtokvisszaadást, melly a’ 24 czik- 
kü szerződés következtében Luxemburg nagyhgséget illeti, Belgium meg
tagadja; ezáltal ük (Ausztria és Poroszország képviselüji) a’ német szö
vetség jogait látják megsériilteknek, mert ez azon párt által történik, melly 
csak ideiglen töretett az említett birtokrészben ’s igy egyedül saját hatal
mával e’ birtokot állandó joggal akarja eltulajdonitni, mi a’ jelen eset
ben erőszak; mindé’ mellett is a’ német szövetségre kelle hagynia, Bel
gium újabb felhivása következtében, azon jogoknak életbe léptetését, 
mellyet a’ belga kormány az öt udvar ellenében az 1831 nov. 15ki szer
ződés által ráruházott kötelezések erejénél fogva tiszteletben kénytetik 
tartani. Az 1838 dec. 6ki jegyzőkönyvhez csatolt B melléklet azon mó- 
dositványokat foglalja magában, mellyeket bizalmas alkudozások utján ’s 
Poroszország és Ausztria képviselüji említett nyilatkozványa következté
ben a' tanács jónak láta tenni a' 24 czikkü szerződésen. Ezen módosított 
szerződés is 24 czikkü. A’ 8 első czikk ugyanaz, mint az 1831 nov. 
1 oki szerződésben; t.i. Belgium határszéleit határozzák meg ’s azon vona
lokat, mellyek szerint Luxemburg nagyhgség ’s Limburg tartomány két 
részre osztatik, mellyek egyike Hollandiát, másika Belgiumot illeti. A’ Tik 
czikk szerint Belgium a’ kijegyzett határok körében független ’s örökké 
semleges statust alakítaná. A’ 9dik czikk a’ hajózásiul ’s más hajóz
ható folyamokrul, mellyek Belgiumot Hollandiáiul elválasztják, vagy egyik 
országául a’ másikba folynak , rendelkezik ;’s a’ bécsi congressus köz ok
levelének 108tul 117 czikkei hozatnak alkalmazásba. A’ 10 —12 czikkek 
ugyanazok az 1831 nov. lokiszerződésiekkel.A’ 13 czikk rendeli, misze
rint 1839 jan. 1 jétül a’ németalföldi királyság közadóssága elosztása kö
vetkeztében Belgiumra 5 millió németalföldi forintnyi évenkinti kamat ju 
táiul,mi Belgium főkönyvébe iratik ’s ezen öt millió a' belga nemzeti adósság 
részéül fog tekintetni; az említett 5 milliónyi kamatfizetés félévenkint törté
nik Brüsselben vagy Antverpben minden lerovás nélkül, a' mindkét rész által 
kinevezendő biztosság Utrecht városban gyűl end össze a tőkék és kamatok 
átírása végett, a’ biztosságot illető költségeket Belgium viendi. A’ 14 — 22 
czikkek igen csekély módosítást nyerének. A’ 23ik czikk rendeli, hogy 
a’ törvényszékek hozott Ítéletei polgári’s kereskedési ügyekben, Limburg 
’s Luxemburg azon résziben, mellyek a’ németalföldi király sluxembur
gi nagyiig, birtokába jutandnak , teljes erőben maradjanak. A’ szerződés 
hat hét alatt irassék alá s Londonban cseréltessék ki. A’ C melléklet 
jegyzéket foglal magában a’ németalföldi királyhoz, melly ben a tanács 
nyiiványitja: ha Hollandia megtagadná e’ szerződéshez járuíását, midőn 
Belgium azt tenni kivánja, azon esetben az öt udvar gondja leend az 
említett két ország közt a’ békeföntartás. A’ D melléklet a’ belga ki
rályhoz foglal magában jegyzéket, a’ módosított 24 czikkü szerződés alá- 
irására szóliíván fel őt; mellyben nyiiványitja a tanács, miszerint ha a 
belga knb. megtagadná elfogadását,midőn Hollandia ezt tenni kivánja,akkor 
a’ tanácsban képviselt hatalmak résziről nem marad egyéb hátra mint azon 
eszközök meghatárzása, mellyek alkalmazási által Hollandia gyámolitá 
sukkal megkapandja az őt illető birtokrészt.

O l a s z o r s z á g .
( A’ moszka trónörökös Nápolyban. A’ Tiberisen franczia társaság 

lánczhidat épitend. A’ római inquisitio által eltiltott könyvek.) Bóma, 
jan. 1 Óikén: Tegnap délután hagyó el a’ moszka trónörökös Kómát ki- 
sérójivel ’s Nápolyba utazott, hol az egész hónapot töltendi, ’s újólag 
visszatérem! Kómába. — Egy franczia társaság engedélyt kére a’ Tiberi
sen lánczhidépifésre, mire legújabb hirek szerint a' kormány már egye
zését adá. - A’ római inquisitio jan. Ifiki diák nyelvű rendeletében uj- 
lag 12 könyvnek tiltja meg a’ keresztyénség általi birhatását ’s olvasta- 
tását, köztük van két franczia, két olasz ’s nyolez német. Graser ta
náriul egyedül négy könyv vaneltiltva, a’ franczia könyvek egyikét La
martine, a’ hires franczia követkamrai szónok, irta. — A’ nápolyi ud
var Mária vvürtembergi hgné halála következtében három heti gyászt 
ölte. —
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FOGLALAT : Magyarország és Erdély (kinevezések és előléptetések; budapesti napló: gabnakereskedésiink emelkedése, a' Duna megszabadult 
jégterhétül, magyar játékszi'ni előadások, ’s a’t. kisdedóvó intézet nagy gyűlése; győri hajóbiztositó társaság; különféle: balatoni hosszú 
tahid ’s dús halászat, Szapáry Ferencz gr. jótékonysága, török-becsei gyilkosság, eperjesi magyarosodás, erdélyi casino; ’sa’t.) Spanyolor
szág (a’ carlosiak nagy hadi vállolatra készülnek; a’ visszatolások még sem szűntek meg; a’ melillai zendület; cselszövények a’ trónkövetelő 
táborában; ’sa ’ t.) Anglia (gabnatörvény elleni izgatás; elegy; ’s a’ t.) Francziaország (az ellenzési követek gyűlése Odilon-Barrotnál; elegy; 
algái hírek; Ain-Maadi Abdeikader hatalmában; ’sa ’t.) Olaszország. Gabi már. Dnnavizállas.

I  a  g  y  a  i* o r  s 2 á  §: é  § K r  (1 é  1 y .
O cs. ’s ap. kir. fels. f. hó Oki kéziratában I l l é s  l iázy István gr. ha

lála által megürült országzászlósi ’s tálnoki méltósággal M a j 1 á t li Antal 
gr. magyarországi alkanczellárt; idó'sb Eö t vö s  Ignácz b. halála kö
vetkeztében pedig B a t t h y á n y  Fülöp liget ’s vasmegyei főispánt po- 
hárnoki ranggal fölruházni; ’s in. é. máj. 29diki határzatában l l e n k o  
János első' bánsági gyalog határőrezredi ezredest dijmenten magyar nemes
ségre emelni méltóztatott. W. Z.

A’ m. kir. udv. kamra D r a h o k n p i l  János sopronyi sómázsást 
ugyanott sómázsainesterré; helyébe K l i n g s p ö g e l  Rudolph veszprémi 
sópajtaőrt; K o v a c s ó c z y  László hatvani sópajtaőrt veszprémi sópaj- 
taőrré, és helyébe Sehöífinann Ignácz pesti sóhivatali gyakornokot al
kalmazó. Kain. tud. —

B u d a p e s t i  napló.  A’ gabnatörvény nem sokára bekövetkezen
dő ehörlesztése vagy módosítása Angliában, élénkséget önte gabnake- 
reskedésünkbe.Hazánkmajd minden résziben tetemes vásárlások történnek 
megbízott ügyviselők által Anglia szamára , ’s csupán egy pesti kereske
dő 100 ezer mérő búza összeszerzését vállolá magára. E’ váratlan nagy kelet 
már több helyen valamennyire emelni kezdi a’ gabna- ’s kenyér-árt. —■ 
Jövő tavaszkor vas gőzöst látandunk Dunánkon’s a’gőzhajó-társaság már 
többnek készitése iránt is rendelkezék. — Lapjainkban többször vala em
lítés Strasser és Hekscli jó sükerü gyapjumosási találmányáról, mellyet 
hazánk több résziben kielégítőnek tapasztalának a’ juhtenyésztők; most 
azonban Zala megyében próba történt e’ végre az úgynevezett szappanfű 
finomra zúzott porával, ’s ez tökéletesen egyenlő hatást gyakorlott a’ 
fönemlitett gyapjumosók titkos találmányával. — F. hó elején egy itteni 
igen szorgalmas mosónét , ki 3 gyermek anyja, ’s azokat iszákos férjé
vel együtt kézimunkával táplálta, ittas férje, midőn épen ismét egy pár
nával csapszékbe akarna indulni, földhezsujta ’s többkésszurást ejte tes
tén; mivel őt visszatartóztatni iparkodék józan intéssel a’ Korcsmába mé
nestül. Égy szomszéd megszabadító a’ szerencsétlen asszonyt, ’s a’ tud. 
egyetemi kórházba viteté, hol febr. 6ikán két egészséges fimagzatot szült. 
A’ gonosz férj börtönben várja büntetését. — Februar lOdikén délelőtt 
av Képiró-utczában egy ifjú összezördülvén édes anyjával, egy hideg szo
bába csukó őt 3 apró testvérével együtt, ’s lakásuk egész igen csinos 
bútorzatát leszóráaz elsőemeleti ablakokból az utczára, végre pedig az ab
lakokat is ledobó ’s hangosan anyja megölésével ’s a’ ház fölgyujtásával 
fenyegetőzék. E’szók után végre katonákért futónak a’ház előtt már majd 
24 óraóta esoportozott városhajduk, kik börtönbe vivéka’ fiatal gonosz
tevőt testvérével együtt, ki segédje volt rúttettének. — Dunánk f. hó 
lóikén délelőtti 11 *j2 órakor végre csakugyan megszabadult jégterhétül 
még pedig minden kártét nélkül.Az előbbi napokban már többször megindult 
a’jég, de a’Gellérthegyi szoroson túl a’ szigetcsúcsnál mindannyiszor föl
akadt. Négy napig csak életveszély közt volt a’ két főváros közt eszkö
zölhető a’ közlekedés. Az első lövésre mindjárt százankint özönlének a’ 
partmelletti gátra P e s t  lakosi ’s néhány pillanat múlva már legalább
6—8 ezer ember állott a’ két parton , örvendve szemlélve a’ jég gyors 
eltakarodását, mellyet az épen akkor támadott fölszél is nagymértékben 
mozdíta elő. A’ jég elindulása után egészen félben volt szakadva azon 
nap a’ közlekedés; a’ bécsi posta is elmaradt.— Nemzeti színpadunkon 
f. hó Sikán rendkívül csekély számú nézők előtt „Bűvös vadász44 dalmű 
adaték, Gáspár vadász szerepét Szerdahelyi helyett Benza adá, a’ szerep 
e’ csere által sokat veszíte ; Benza ízetlen ugrándozásit nem lehete boszu- 
ság nélkül nézni; ifikén „Richardkirály a’ szentföldön44 szinj. 4 felv.; 
lüikén „Nőragadás az álorczás bálból44 bohózat, az előadást leginkább 
Szerdahelyi szeszélytelj es játéka éíénkité; Ilikén „ T r é f a  és valóság44 
vigj. 3 felv.; Ziegler e’silány müvét igen kevés néző látogató, mi világo
san tanúsítja, hogy közönségünk jó ízléssel bir ; az előadás jó volt és szí
nészink szorgalmát mindenki sajnáló. Mikor fog már valahára ütni azon 
boldog óra, melly Kotzebue ’s Ziegler ’s még néhány rokonlelkületü ne
met iró vizenyős müveit számüzendiszínpadunkról?! 12kén „Dominique44 
szinj. 3 felv.; 13kán hamvazó szerdán, zárva volt színházunk; lóikén 
„Eskü44 dalmű adaték , nézők szép számmal. Farsangi repertoirunk igen 
szegény volt; óhajtható, hogy böjtben javuljon , mert a’ közönség in
kább lionn ülend , egyéb mulatságok hiányában, mintsem boszankodni ’s 
unatkozni legyen kénytelen a’ magyar színházban. Jövő hétfőn, február 
ISikán bérszünettel előszer jutand színpadra „Fehér és fekete44 eredeti 
szomorujátékófsban Kúthy Lajostul.Ugyan e’fiatal iró beadó már „Vasárnapi 
darab44 czimü bohózatát 3 szakaszban az igazgató választmánynak, ’s 
igy hihetőleg az is nein sokára színpadra jutand. tJgy látszik, hogy bal
let is létesülend színpadunkon , mert f. hó lOikén előadás közben Kaczér 
’s neje mint szerződött tagok tánczolának, ’s ezenkül Kolosanszky isin- 
tézetünkhez tartozik. Tánczjátékok minden esetre szaporitandják a’ jö
vedelmet, mert Budán a’ „Bájrózsa44 czimü ballet alkalmasint hozott annyi 
jövedelmet, mint némelly daljáték, holott félannyiba sem került. Egyéb
iránt néhány ügyes fánczos és tánczosnő a’ daljátékok díszét is emeli, ’s

Kaczér az ollyasok elrendezésiben ügyes tapintattal bir, ’S különben 
meglehetős grotesk-tánczos.

K a r c z a g  B e n j a m i n  pesti tűzifa-kereskedő árvíz által károsított 
pesti szegények némi fölsegélésire 10 öl jó tűzifát ajánlott, az itt mun
káló kir. biztosság által kiosztandót. Pest, febr. 12kén 1839.

S o r o k s á r ,  febr. 12én: Tegnapeste mintegy hét órakor a’ rácz- 
kevi urodalomhoz tartozó Csepel szigeten , Soroksár ellenében , épült 
csárda itczése, Mészáros János, az egészen átázott ’s helyenkint már 
fölengedett jégen, minden visszatartóztatás daczára át akart fiástul menni 
’s csakugyan útnak is indult. A’ helybeli jegyző, Nagy Ferencz, látván, 
hogy intési foganat nélkül maradnak, megállapodék a’ folyam partján, 
bevárandó a’ nevezett itczc's jclkiáltásit, mihelyt szerencsésen túlpartra 
éréiül; azonban alig haladható ez utóbbi mintegy feléig a’ folyamnak, ’s 
keserves jaj kiáltás hangzók onnan a’ part felé. Az említett jegyző azonnal 
összegyiijte néhány közel mulató molnárt, kik ladikot vontatván maguk
kal a’ porhanyu jégen, utána indulónak a’ szerencsétlennek, ’s vállig 
vízbe merülve találók; életét csupán bundájának köszönheti, melly nem 
engedd őt elmerülni. Fia mindazáltal örökre elveszett; még atyja előtt 
szakadt le a’ szerencsétlen, ’s tüstint eltűnt szemei elől. Az atya félig 
eszmélet nélkül folytató útját, ’s a’ jókor érkezett segély nélkül ő is ál
dozatja leende vakmerőségének. Most már veszélyen kívül van ugyan a’ 
szerencsétlen, de veszteségét nem olly hamar fogja feledhetni; elveszett 
fia nem rég fölszabadult molnárlegény volt. —

A’ k o l o z s v á r i  c a s i n o  jan. 27kén tartott gyűlése tárgyairól, a’ 
jelen nem volt részvényesek ezekben értesíttetnek. 1) Azon néhány részvé
nyes elleni tettleges lépés, kik még tartozásukat be nem fizették, az 183Sbeli 
első közgyűlési határozás nyomán , választottságra bízatott. 2) Megvizsgál
tatván a’ múlt fél-évi közpénztári számadás lett a’ bevétel 2551 ft. 50 kr, 
kiadás 2163 ft. 3 kr.; maradt tehát e. p. a’ pénztárban 3SS ft. 47 kr. 3) A’ 
könyvtár gyarapítására rendelt pénztárróli számadás szerint lett a’ bevétel 
330 ft. 6 kr., kiadás 216 ft. 45 kr.: y ^ !Wita’ n o  n. s í  ki. q a -
Aasarnapi újságból harmincz egyház számára ugyanannyi példány rendelte
tett meg. 5) Néhai gr. K e n d e  f f  i Ádáin sírja felett több hazafi által ál
lítandó emlékoszlop felálíilása , a' már begyült ’s h’ casino kezcléüe alatt 
levő pénzmennyiséghez képest, választottságra bízatott. 6) A ’ szabályok 15ik 
c/.ikke értelmében két igazgató gr. Bethlen János és gr. Mikes János mellé 
3ik igazgatónak id. Pataki József, a’ hét választás alá nem jött gr. Degenfeld 
Otto, Bogdánli Gábor, Fülei István, Kocsi József, Pákei Lajos, Szabó 
Lajos és Váradi JámM mellé választottsági tagoknak gr. Bethlen Imre, Bokros 
Lajos, Phenigsdorf Antal, gr. Haller Gábor, Macskási Péter, Máriatfi Dávid 
és Schütz József, jegyzővé ifj. Gvergyai Ferencz, pénztárnokká ifj. Tilts 
János választattak. — V í z a k n a .  Miután az ezen városban keblezett úgy 
nevezett Gerébház, mellyel a’ királybiróság nemcsak együtt jár, sőt annak 
birtokosa több régi adománylevelen , különösen pedig dicső emlékű M á t y á s  
király által megerősített egyezménylevél 2dik pontján gyökereztetett jogánál 
fogva maga helyett mást is helyettesíihet, cs. kam. gr. H a l l e r  János úr 
tulajdonává lett ’s ős, örökös jogú birtoka alá jö tt , a’ tisztelt gróf urel nem 
mulasztó maga helyett alkalmas királybirórul gondoskodni. E ’ végre még a’ 
múlt év septemberében királybírónak kinevezé hites ügyvéd ’s felső Fejér- 
megyei táblabiró fogarasi F a u r  János urat, ’s ezt a’ fels. kir. főkormány
széknél is feljelentvén, a’ kir. főkormányszék e’ kinevezést megerősítő. Ezek 
következtében a’ kinevezett, ’s megerősített királybíró ur ma iktattaték szo
kott ünnepélyességgel uj hivatalába.

R e t t e g  febr. 4kén. .leien évi jan. Ifikén egy halálos vésznek 
valónk hallóji. Ugyanis a’ nagy debreki erdőben (B. Szolnokban) egy 
pásztori kunyhóban sertéseket ő r z ő  13 évii két pásztorgyermek együtt 
mulatván; a’ kondás maga külső foglalkozásai teljesítése végett kirándult 
kunyhójukból, a’vadak ijeszté.sire töltött pisztolyát a’kunyhóban hagyva. 
A’ két benmaradt gyermek egyike játszás végett a’ töltött fegyvert ke
zébe vévé; ’s midőn katonai játékát tréfáson űzné, a’ fegyver elsül, ’s 
épen homlokba találó Szerencseden pásztortársát, ki azonnal agyvelejét 
vesztve, halál martalékává lön, eszmélet nélkül földre rogyván. A’ nagy 
kondás, ki a’ rettegi uradalmi sertéseket őrzi, puskaroppanást hallván , 
lélekszakadva sietett a’ történet szemtanusitására , ’s midőn minden esz
mélet nélkül látná azárva katona gyermek B e r i n c z á n  Alexát (kinek 
atyja ma is katona), rögtön rabbá tévé a’ szerencsétlen játékost. De ele
gendő őrizetet maga körül nem látván, feloldó magát a’ gyilkos fiú és 
szabadulva tüstint megszökök; azóta róla semmit nem tudunk. Ez újabb 
eset leczke lehet a’ fegyverrel jobb bánásmódra.

A’ tiszántúli kerületi legidősb közbirája hiripi S z u h á n y i  János 
életének 82ik évében elhunyt, miután több mint 60 esztendeig közhiva
talokban szolgált. Gyászolják elhunytát özvegye Winkler Mária, gyer
mekei Ferencz, Szathmár megyei főszolgabíró László Ignácz, Anna, Luby 
Károlyné , Erzsébet, Kende Pálné ; Jozefa Kölcsey Adámné; Mária, Szath- 
máry Józsefné és számos unokái.

A’ k i s d e d o v ó-i n t é z e t e k e t  M a g y a r o r s z á g b a n  t e r j e s z t ő  
E g y e s ü l e t  f. e. febr. lükén a’ n. casinoban tolnai Festetics Leo gr. el
nöksége alatt közgyűlést tartott, melly alkalommal az elnök megnyitó üd
vözlése után következő jelentése olvastatott fel a’ központi választót tságnak: 
„Az Egyesület ügyei kormányzásával, ’s közgyűlési határzati végrehajtá
sával megbízott választoftság munkálatiról számot adandó, nem említheti 
egykedviileg a’ lefolyt évet, meliy a’ martziusi árvíz szomorú következnie-
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nyit,  bár nem közvetlen, ezen egyesülettel is érezfeté ; nem hallgathatja el 
a’ veszteséget, molly néhány tagja ki.nultával a’ gyászemléket szomorúbbá 
teve. Név szerint a' részes tagok közül idősb Appel Károly tb.ro s több gaz
dasági egyesület tagja, Majthényi Adnána k. a. Perger János tb.ro, ’s in. 
academiai r. tag, Wenkheim Perencz gr. kamrás elhunytak ; képviselők so
rából a’ halál K öloey Ferenc/,et elragadá. — Nem lehet megilletcídés nélkül 
érinteni továbbá, mikép azon 124 hazánkfia közül, kik Pesten kívül a'haza 
külön vidékin's törvény hat ósági b$,n lakván, a" választ ottság nevében a’ kép
viselőség elfogadása, ’s az egyesület czélzati elősegítése végett egyesületi 
elnök-Festetics Leo gr. által levélben kérettek meg, százketten a' kérelem 
ismétlése után mostanig sem , a’ többiek közül pedig kelten tagadólag vá
laszoltak. Illy részvétlenség mellett (hacsak ezt netán később érkezendő vá
laszuk meg nem czáfolandja) , 's a’ fönérintett csapás után, melly annyifelé 
forditá az emberbaráti keblű honfiak figyelmét, mégis örvendetes eredmény
nek mondhatni, mit néhány képviselő buzgósága és szives fáradozása szült;
's miszerint a’ részes tagok száma legközelebb lefolyt év alatt lUOnal többel 
gyarapodván, mintegy 37Üre növekedett. Az újabban nyert részesek sorában 
eí nem hallgathatni ns Veszprém megye lelkes rendéit, kik inasod alispánjok 
's az egyesület képviselője Kopácsy József ur által a nepnevelés ügyében 
költ határzataik közlése mellett kinyilatkoztaták : hogy az egyesület czél- 
jaira nemesi pénztárukból évenkint három részvényt rendelének fizettetni; s 
némi előérzettel nem csekély haladást jósolhatni ügyünkre nézve Pest megye 
buzgó törekvésű rendéinek m. e. nov. 20án költ közgyűlési hatarzatából, 
melly szerint a’ népnevelés ügyében munkás küldöttség ajánlatára ez egye
sület czéljainak előiuozditásaul 10 részvényt vaiának szivesek ajánlani nemesi 
pénz'árukból évenkint, melly jósló előérzetea’ választoftságnak annyival élén- 
kebb, mivel érintett határozatja szerint a’ tiszteit megye rendéi egyszersmind 
a' ldsdedovó-intézeteknek terjesztését is czélba vevén ugyanazon küldöttség 
hatáskörébe tűzték. Midőn ezeket a’ választottság hálás köszönettel érinti, 
köszönetét nyilatkoztatja a’ pápai casino-egyesületnek is , melly szinte hat 
esztendőre egy részvényt köteieze. Az egyesület tőkepénzeit hasonló arányban 
növeszték néliány lelkes hazafiak. Első vala ugyanis Eszterházy Károly gr., 
tolna-megyei főispán, ki a’ pénztárba e' végre 100 p. ftot küldött. Utána 
Lónyay Gábor , Rosti Albert, Szentkirályi Móricz u. fejenként külön 100 p. 
ftot köteleztek olly módon, hogy mig a’ tőke nálok marad, ettől hatosjka
matot fizetendnek, később Batthyány Fülöp hg 500 p. ftot küldött, ’s épen 
azon időtájban , midőn a' vészhozó árviz által károsultak is segély után es- 
deltlének. Legközelebb Wesselényi Miklós b. első ízben az egyesület öröki- 
léseül 100 p. ftot, utóbb egy ovó-növendéki hely segélydijának örökös tö- 
kéjekint 1500 p. ftot kötelezett száztól hatos kamattal. Végzetül Puttier Já
nos gr. 100 p. ftot külde készpénzben, Barkassy Imre udv. ügyviselő pedig 
levéíheni nyilatkozásában ugyanannyit Ígért. Ív buzgó részvételét a’ tisztelt 
hazafiaknak egyébbel nem tudta meghálálni a’ választottság annál, hogy őket 
örökös tagjai közé iktafá, ’s hogy valamint jelenleg neveiket hálaérzettel 
említi, úgy ennek emlékét hálaérzetével az utókornak is fönhagyandja. A’ 
nevezteken kívül tisztelettel emlékezik néhány lelkes honleányról, kik az 
egyesület gyarapításában bár közvetlen részt nem vőnek , de azt a’ kisdedo- 
vásnak hazánkbani pártolásával,terjesztésével előmozditákgsezért múlt esztendő 
június 4díkén tartott egyesületi közgyűlésen közakarattal tiszteleti tagokká 

L-í , ♦ Ro-íoj-édy Etel k. a., ki üdveziilt testvére Peze-
rédy Amália, Bezerédy Istvánná assz. által Tolna megyeoen a’ hidjai pusztán 
felállított intézetnek foganatos pártolásával magának jeles érdemeket szer
zett; gr. Csáky Rozália; b. Jósika Jánosné ő nmtsga, ki az egyesület tolnai 
képző-intézetében saját költségin egy ifjat képezhetett kisdedovóvá ; gr. Kimen 
Mária, gr. Viczay Károlyné , ki saját költségin Jiédervárott kisdedovó in
tézetet alapított, és gr. ISerbelloni Teréz, gr. Apponyiné, ki a’ nagyszom
bati kisdedovó intézetben tettleg ’s közvetlen részt vesz.

Az egyesület benső gyarapodására térőieg elégnek tartja a’ választott
ság megemlíteni: miképen az alap- ’s igazgatási-szabályok m. e. jun. 1ső ’s 
4kén tartott közgyűlésen némelly pontjaiban megváltoztatván, a’ kor ’s ta
pasztalás kívánatihoz alkalmaztattak; ’s illy alakban egyéb tudnivalókkal 
együtt az egyesület, m. e. évkönyvecskéjében közzé is tétettek. Örömmel em
líti az egyesület hogy folyóiratának első füzete alelnök Szentkirályi Móricz által 
szerkesztve „A’ kisdedovó-intézetekről“ czim alatt több száz példányban 
megjelenvén az olvasó közönség által részvéttel fogadtatott. Tolnai kisded- 
ovó-képző intézete az egyesületnek a' fiókválasztmány közvetlen gondos figye
lése alatti intézeti igazgató Wargha István lelkes {igyekezetei által napról 
napra szebb ’s örvendetesb gyümölcsöket érlel. Diszlele már is több lelkes 
hazafit buzdita hasonló kisdedovó-intézetek feláliitására, mellyek részint 
megnyitvák, részint tervben vannak. így Zsibón közép Szolnok megyében 
Wesselényi Miklós b. adakozásából készen áll hiteles tudósítások szerint c’ 
végre az épület; egy gr. Csáky Rozália, b. Jósika Jánosné ő nmsgának, egy 
Szegeden a’ns tanácsnak’s választott közönségnek köszöni létét, mellyekben 
hihetőleg rövid idő múlva a’ kisdedmás is megindít(afandik; Gyomán pedig 
ns Békés megyében Wodianer Sámuel határozó el magát egynek alapítására. 
A’ lefolyt éven át érintett képzőintézelünk őt kisdedövót adott a’ hazának. 
Ezek közül kettő privát nevelői pályára lépett; három a’ kisdedovást siiker- 
icl gyakorolja, ’s jelesen Sopronyban, Szegzárdon, ’s Erdélyben. A’ hatodik, 
midőn mint kiképzett kisdedovó rendeltetése heiyén gyakorlatba vala lépen
dő, meghalt. Az egyesület költségin jelenleg négy ifjú nyer tolnai intézeté
ben g} akorlati oktatást a’ kisdedovásban. •—Hogy pedig magányosak pártolá
sa alatt és saját költségeiken eddigelő többen nem vettek részt az intézeti 
oktatásban,egyedül annak tulajdoniihatni, mivel a’ közönség nem eléggé is
merős még a’ kisdedovás eszméjével; sőt sokan azon tévedésben vannak , 
mintha az Egyesületnek az intézetben csupán kisdedeket volna czélja ápolni, 
nem is álmodván, hogy ott a’ fő czél: ifjakat kisdedovókká képezni, kik 
a’ hazában keletkezendő intézetekben a’kisdedovást siikerrel egyszersmind 
a’ n e m z e t i s é g e t t e r j e s z t v e gyakoro hassák. Ez oka annak is nagv- 
lészint, hogy hazánkban nem keletkeznek nagyobb számmal uj kisdedovó 
intézetek; mellyeknck hiánya egyszersmind az ifjakat is némileg idegenitni 
latszik e’ j»ályától. A’ legfőbb bajnak orvoslásául tétettek ugyan előkészü
letek , ’s iránta a’ körülmények kedvezően mutatkoznak: azonban még eléggé 
ki nem fejlendnek , elhatározó lépés e’ tárgyban nem fői fenhetik. Mi egyéb
iránt a’ fönálló intézet: épületit illeti, bizonyos osztályszerződés szerint , 
melly egyesületi elnök gr. és rokoni között annak megnyitása előtt keletke
zett, az alapítvány következtében annak telke tolnai Festetics Rudolf gr. 
földesúri hatalma alá esett ; azonban a’ tisztelt földesuraság abbeli jogához 
ragaszkodókig ügyigazgatója által legközelebb ért esitette a’ választottságot, 
miképen a’ többször érintett intézeti telektől úrbéri adózást nem kivan, csu
pán a’ földesúri jog elismeréséül évenkint egy arany — mellyct azonban 4 
p. fital megtoldva olly végre szánt, hogy az aranyat a’ legjobb előmenetű kisded 
figyermeknek, a’ 4 p. ft pedig ketté osztva a’ legerényesb két leánykának 
adassék jutalmul. — Az igazgatói lak (íz évben tetemes!) kijavítást kívánt, 
miről a’ költségtervben külön említés jön elő. — Végzetül a’ pénztárnoki 
számadásokat megvizsgálásul A alatt , ’s a’ költségtervet B alatt bemutatvan

a’ választottság ezekkel a’ t. közönség szives bizodalmát köszönve nyugott 
lélekkel fejezi be egész évi munkálatiról tartott számolását, mellyeknek he
lyeslése egyedüli, ’s legbecsesb jutalma lesz tiszta szándékú {igyekezeteinek. 
Költ Pesten a kisdedovó-intözeteket Magyarországban terjesztő Egyesület 
I839ik évi felír, 9éntartott választottsági üléséből. K a c s k o  v i e s  Lajos s.k . 
egyesületi titoknok. (A ’ gyűlés érdekesb határzatai jövő számban.)

A’ rév-komaromi szab. hajózás biztositó társaság f. h. 5én és 6án 
tartott közgyűlésében az igazgatóság által előterjesztett számadásból ki
tűnt, hogy ez évben a’ társaság 800 részvényei
alap-tőkéje . . . . . . 400,000 ft. kr.
segédtőkéje . . . . . . 40,000 99 9»
tartaléktőkéje pedig tett . . . . 10,560 99 99
142 hajóban összesen 2,252,284 ft. 13V« kr. 
érték biztosításai, ’s a’ tőkepénzek kamatjaiból 
gyűlt jövedelem ment , 26,024 „ SO'I. „

bevételi összeség 476,584 ,, 50*2 J9
Miből a’ társaság múlt évi költségeit 4426 ft. 7 'j2 
krt, és ez idei haszonból 20 ft. 12 kral részvé- 
nyenkint kiadatni határzott osztalékot 16,160 ft. 
Összesen levonván . . . . . 20,586 99 * 99

marad a’ Pénztárban 455,998 99 43 ,)
mihez a’haszon fölöslegéből 6 f. 48 kral benha- 
gyott tartaléktőkét hozzá tudván 5,440 99 99

van mind öszve a’ pénztárban 461,438 ft. 43 kr.
Melly summa részint hitelesen bejegyeztetett kötelezvényekben, ré

szint készpénzben, részint 10 gőzhajói részvényben, ’s a’ társaság sa
ját házában fekszik. — A’ társaság jövő 3 évre eloszolhatatlan együtt- 
maradása megállapittatván a’ régi 8 ügy vivőségen kívül, Pancsován 
és Verbászon újak állíttatni határoztatok. A’bécsi és pozsonyi biztosítási 
dijak lejebb szállíttattak. A’ volt igazgató tisztség, igazgató: Szabó La
jos, pénztárnok : Beöthy Gáspár, titoknok: Molnár Lajos, szavazás utján 
hívataljokban megmaradtak. Közli az igazgatóság.

KÜLÖNFÉLE: A’ Balaton mellett történt több építmény közül külö
nösen említendő' azon fahíd, melly nem rég készült el a’ Szala torkola
tánál , ’s Szala és Somogy megyéket összekapcsolja. A’ Ilid hosszúsága 
35 ölnyi ’s igen hasznosan mozdítja elő' a’ közlekedést, melly eddig csak 
ladikok ’s kompok által történt, ’s annyi voszontagságnak vala kitétetve. 
Az idei téli halászat igen jól jövedelmez, ’s egyszerre 100 mázsahalat 
is húztak ki már a’ Balatonbul, melly be van ugyan fagyva, de hóiul 
egészen tiszta. A’ halászati haszonbér mintegy 5 ezer váltó forintra szo
kott menni évenkint. A’ tó lecsapolásáról mindenféle mendemondák ke- 
ringének darabidő óta , noha nem igen valószínű , hogy az valaha meg
történjek , mert a’ vízlecsapolása több mocsárt fogna képezni, ’s ezen- 
kül a’ somogyi és Sió-parton több malmot kelle beváltani, melly költség 
nehezen felelne meg a’ nyert földbül szármozandó haszonnak. — Csák
tornyái hírek szerint Muraköz szigeten csak egy-két hét óta gyakorolja 
jogait a’ tél. A’ gabnakereskedés igen élénk azon vidéken, ’s áremel
kedést okozott, mit főleg a’ Fiume ’s Triest felé történt nagy kiszállítá
soknak kell tulajdonítani. A’bor-ár azonban csökken.— Szapáry Ferencz 
gr. Székes-uton görög n. e. liitü jobbágyai sz. egyháza fölépítését minden
kép eló'mozditván szükséges pénzzel is segité az építés bevégzését, a’ tor
nyot pedig 7 mázsás haranggal sziveskedék ellátni. Az építendő' iskola 
számára ingyen rendelé kiszolgáltatni a’ szükséges téglamennyiséget. 
Ezenkívül csekélyszámu kath. alattvalóinak, kik csak kétszázat halad
nak meg, édesgetési czélból, nemcsak iskolai épületre fordítandó telket 
adott, ’s a’ tanitók számára két falujában fejenkint 240 for. évdíjt alapíta, 
hanem még 8 ezer váltó forintba kerülő' csinos sz. egyházat építtete szá
mukra, ’s gyönyörű zászlóval ajándékozó meg azt. — Török-Becsén, 
Torontói megyében , múlt hó végén , Babies ottani kereskedőt a’ piaczon 
az uraságház szomszédságában épült tulajdon házában éjjel meggyilko- 
lák. A’ gyilkosak négyen valónak, először is az inason ejtének néhány 
szúrást az előszobában , azután pedig a’ nevezett kereskedőt foszták 
meg életétül, ’s mintegy 30 ezer forintnyi készpénzét orzák e l; go
nosztettüket azonban nyomban követé a’ büntetés, mert a’ megse
besült ’s magát holtnak szinlő inas észrevétlenül minden léptüket kö
veté , minek azonnali elfogatásuk lett következménye. A’ rögtön itélő- 
szék hármat közölök azonnal kivégeztete; a’ 4ik megszökött. Több kö
rülményből valószínűvé vált, miszerint ugyan e’ gyilkosak rablók ki né
hány hét előtt a’ kameniczi urod. pénztárt, melly akkor 17 ezer forintot 
foglalt magában. — Az Athenaeum eperjesi levelezője, az ottani m a
g y a r  á l l a p  á t o k r ó l  többi közt ezt Írja: „Ha a’ felföldi sajtó termé
ketlen is , a’ magyarosodás mégis hatalmas léptekkel halad. Megyénk
ben egészen elnyomta már a’ latin társalkodásta’ magyar, sőt sok helyen 
a’ tótot is fenyegeti. Az emberek lassankint hozzá szoknak a’ magyar 
szóhoz, sőt sokan minden előítéletek ellenére a’grammatikát is tanulják* 
Sokat tőn e’ részben a’ mostani alispán, Kapy  István, ki a’ múlt tiszt- 
választáskor főjegyzővé választatván , S ár o s y Gyulát magához vette f 
’s bár férfi korában , a1 nyelv tudományos tanulásához látott, mi által a’ 

. sok ifjú, ki évenkint a’ jegyzői hivatalban szolgál, szinte <V nyelvsza
bályok tanulására ösztönöztetik. — Sokat telt Sárosban a’ magyar nyelv 
terjesztésére a’ Hírnök is; a’ tisztviselők vagy hivatalt keresők érdemet 
keresnek abban , ha tartják ’s igy az sok házban kitolta a’ budai és po
zsonyi német hírlapokat. A’ megyei tanácskozás kirekesztőleg magyar, a’ 
jegyzőkönyvek már 1805 óta azok , bár többször félbeszakítva ’smost a' 
perekben is, magyar ítéletek kezdenek hozatni; szóval, a’ magyar nyelv* 
törvényeink értelméhez képest gyarapodik itt.“ — A' közelebb lefolyt 5 éven 
keresztül Brassóba hiteles felszámítás szerint 48,30 1 sertést hajtanak be a'
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szomszéd Oláhországból, mellynek nagyobb része mind ott helyben költ el.
Ha egyfelől sajnálva tekintünk azon nagy summa pénz után, melly az 
itteni kereskedés csak ezen ágáért is vidékünkből kivitetik, másfelől fáj
dalommal vagyunk kénytelenek megismerni azt is , hogy ezen pénzkivi
tel megákadályoztatására elégtelenek vagyunk. Bitka esztendő ugyanis, 
mellyben a’termesztmények, nevezetesen a’kukoricza, azon mennyiség
ben teremnek, hogy abból még sertések hizlalására is sokat lehessen for
dítani, midőn nevezetesen egy évi szűk termés után, a’ kenyérnekvalót 
is jutalmasabban kaphatjuk Oláhországból. Mi lehet oka e’ valóban nem 
kedvező helyzetnek, miszerint egyévi szűk termés kész éhséget hoz vi
dékünkre, az igen eláradt divatiizés, vagy vidékünk nagy népessége é V • 
annak vitatásába nem ereszkedvén, csak annyit mondunk, hogy az illy 
nemii Oláhországgali egybakapcsoltatásunk megakadályoztatása valósá
gos veszteség, kipótolhatatlan veszteség volna reánk nézve.— Most a’ 
legjobb sertéseket, mellyek 100 font szalonét adnak, meglehető!)— 35 
forinton vásárolni. — A’ napokban Brassóban egy görög lakodalomban 
a lakad almi költség 4000 egynéhány száz forintra ment, itt tehát vigad
ni csakugyan lehete , mert mit gazdaság, úri fény, és Hiedelem kivá- 
nának, mindenben részesülhetett, a’ mintegy 400ra menő véndég; 
azonban lehetetlen fájdalmas érzettel nem említeni, hogy, ki egy illy 
társaságban mindenkivel kényelmesen kíván beszélni, legalább öt nyelvet 
tökéletesen tudni kénytelen. Múlt vasárnap az itteni gyermekek is élvezni 
kívánván a’ farsang, 's nevezetesen a’ tél örömeit, többen kimentek — 
mit egyebütt csak jégen szoktak tenni, a’ várhoz közel levő fellegvár 
oldalába csúszkálni, ’s egy a’ meredek hegyen leereszkedő 10— 12 éves 
gyermeknek egyszerre mind a’ két Iába kitört. Ez újra intés azon szü
lőkre nézve , kik gyermekeik minden kivánatit szülői szeretetből betölte
ni óhajtván, azok tetteivel, ’s tetteik következésivei nem sokat szoktak 
gondolni. Az idevaló szinésztársaság a’ néző közönségnek mindenben 
eleget kívánván tenni, rendre énekes darabokat hoz a’ színpadra. 
Időnk napjában változó, legtöbbet havaz, egyébkor lágymeleg, ritkán 
hideg. (E. HirJ.)—A’ k o l o z s v á r i  c a s i n o  elsőmegalapulásakorczél- 
jává tette azt is, hogy ritka művészeti készítmények, ásványok, régi
ségek, régi p é n z e k  ’s kéziratok ’s a’ t. g y ű j t e m é n y é t  is ala
pítson. Minden nemből néhány példánnyal már meg van téve a’ kezdet , 
nevezetesen geológiai gyűjteménye a’ hazában ismértek közt a’ legtöké- 
letesb. Hátra volt még a’ pénzgyüjteményt megkezdeni; Gyulai Lajos gr. 
törökországi utjából közelebbről megérkezvén, a’ mostan folyamatban le
vő török pénzeket ajánlotta a’ casinonak. A’ szép ajánlat többekben is 
lelkesülést gerjeszte ’s egy hónap alatt 3 darab arany, 254 ezüst ’s 
139 rézpénz gyűlt be, nagy részint régi görög, római, erdélyi fejdel- 
mek alatti ’s más nemzeteknél most folyamatban levő pénzekből; mely- 
lyeket következők ajánlottak : b. Bánffi Adóm, b. Bánffi László, gr. Beth
len Farkas , gr. Degenfeld Otto, Farkas Sándor, gr. Gyulai Lajos, b. 
Kemény Ferencz, b. Kemény Simon, Kendefii Farkas, KocsiP. József, 
Lészai Lajos, gr. Mikes János, Nopcsa László, Pávai Sándor, Silling 
János, b. Splényi Ferenczné, b. Splényi Mihály, b. Splényi Sámuel, 
Szőllősi Pál, gr. Teleki Pálné, Zejk József; kiknek ezért hazafi szives 
köszönet nyitváníttatik a’ kolozsvári casino nevében. E’ gyűjteményben 
néhány jeles ritkaság van, ’s a’ még tett Ígéretek begy ültével rendsze
resen kirakatnak, egy jövendő pénzgyüjtemény megalapítására. Hazánk 
még csak egy jelesebb pénzgyjijteménnyel bir, ’s annál szívesebben fo
gadja a’ casino mindenkitől az ajándékot és azokat közhasználatra szen
tül megőrzi. lAz ajánlkozók utasíttatuak kormányszék*! eoncipista bÖ- 
löni Farkas Sándor úrhoz, ki a’ fönebbi pénzdarabokat gyújtó ’s a’ to
vábbi beszedést is a’jövő közgyűlésig felvállalni szíveskedett. A’kolozs
vári casino választottsága üléséből febr. 2án 1839. G y e r gy a i  Ferencz 
jegyző. (E. Hir.) — Bardányi Bu t t i er  János gr. a’ székes-fehérváriIielv. 
vallásu gyülekezetét 1 S3 Tik évi jun. ISkán 590 pgő forinttal kegyeske- 
kedék megajándékozni.

S p a n y o l o r s z á g .
(A’ earlosiak nagy hadi vállolatra készülnek. Elegy.) Atalányosan 

hírlik, miszerint a’ earlosiak nagy hadi készületekkel foglalatosak, *s 
február végén fontos hadi válloiatba szándékoznak bocsátkozni, melly 
czélra 20 zászlóalj gyalogság, 10 lovas század ’s 20 álgyu nyomuland meg 
a’ bask tartományokbul. E’ sereg Madrid ellen induland ’s hasonló nagy
ságú csapatok által lesz gyámolítva Cabrera ’s Espana parancsi alatt. E’ 
hir minden esetre olly túlzottnak látszik, hogy alkalmasint maguk a’ car- 
lospártiak sem fogják egész hitelre méltatni. — Jan. 1 Tikén hirnök érke
zek hivatalos sürgönyökkel Bayonneból a’ madridi angol követséghez, ’s 
az uj tengerész minister , Chacon , is Madridban van már. A’ pénzügymi"- 
uister, mint látszik, különösen költséges biztosságok kinevezésében leli 
’örömét jelentés-tevésre a’ kormányzat fontosb ágairól. Így legközelebb 
biztosságot kiilde Cuba ’sPuertorico szigetek állapotja megvizsgálására. 
Más 19 tagból álló biztosság pedig uj be- ’s kiviteli vámjegyzék szerkesz
tésével foglalatos , egyszersmind köteleztetvén szükséges javításokat aján
latba hozni, ’s névszerint megvizsgálni: mennyiben egyeztethetni Össze 
a’ gyapottszövetek eddig tiltva volt behozását a’ belföldi kézmügyárak vi
rágzásába!. Azonban csupán annak hírére, hogy az angolok pénzajánlatok
kal törekszenek kieszközleni az a n g o l  gyapottszövetek Spanyolországba 
szállithatását , Catalonia valamennyi követe’s tanácsosa azonnal a’pénz- 
ügyministerhez járult, ’s kimeritő fölvilágitást kívánt az egész tárgy mi
benléte iránt. A’ minister megvalláazonban, hogy csakugyan volt előtte 
illy ajánlatokról emlités, miket azonban ő helyteleneknek talált,’s egyéb
iránt e’ tekintetben nem teend határozást a’ követek ’s tanácsosak tudta 
nélkül. Ez utóbbiak nyilványos l a p o k b a n  juttatók köz tu do m á s r a

a’ p é n z ü g y  mi n i s t e r  e’ nyilatkozatát , azon megjegyzéssel, hogy 
az angolok fáradozásit a’ spanyol ipar elnyomására mindenkor hatható
san fogják ellenzeni. — liodil tábornokot, mint mondják, Meer b. he
lyett cataloniai főkapitánnyá szándék kinevezni. Valenciából még folyvást 
kellemetlen hírek érkeznek a’ fővárosba. Requena tábornok, kit a’kor
mány helyparancsnokká neveze ki ott, de kit Van Halen nem erősíte meg 
hivatalában, a’ valenciai színházban megjelenvén, azonnal nagymérték
ben tapasztaló a’ közönség gúnyát; komoly csöndzavarás mindazáltal még 
sem történt; mit csupán Chacon parancsnok lélekéberséginek köszön
hetni, kit Van Ha l en  saját hatalmából emelt e’ hivatalra, a’ madridi 
kormány akaratja ellen. Chacon másnap azonnal parancsot ada Beque
na tábornoknak Madridba visszatérésre, mit ez kénytelen vala teljesíte
ni, noha küldetését egyenesen a’ kormánytól nyeré. Ez ellenszegülés 
méltán boszontliatja a’ kormányt.

(A’ visszatorlások még sem szűntek meg. A’ m el i l l á i  zendület.) 
Madrid, jan. I9ikén: „Folyvást sietek Önnel mindent közleni, mi né
mi befolyással bir a’ visszatorlási rendszerre , hogy a’ nyilvónyos véle
mény képes legyen pártatlanul Ítélni a’ visszatorlás szükséges voltáról,
’s azon eseményekről, mellyek állítólag e’ szükségességet okozók, ’s azon 
irányról, mellybiil e’ kérdést Spanyolországban általányosan tekinteni 
szokták. Tegnap vitázat alá került a’ tanácsban azon a’ királyné elibe 
terjesztendő fölirat, melly megszüntetésit sürgetné a’ vissZatorlásoknál 
gyakorlatba jött kegyetlen kicsapongásoknak. Calatrava azonnal az in
dítvány ellen nyilatkozók ; természetesen , mert haszontalan vérontást vala 
szándék gátlani! Szerinte a’ nemzeti becsületet sérti ezinditvány, ’s az 
idegenek gyújtják mindinkább hevesb lángokra a’ háborút, noha iszonyt 
nyilványítnak az azt kisérő kegyetlenségek iránt. Az ellenség érdemli Eu
rópa átkát, de nem a’ királyné ótalmazói, kik mindenkor megtartákEl- 
liot szerződése pontjait. A’ visszatorló junták tagjait, habár törvénytele
nek is tetteik, nem tehetni egy osztályba Cabrerával, ki Aragóniában 4 
ezer embernél többet hányatott kardélre. Ezután következő jegyzékét 
olvasó föl Calatrava Cabrera gyilkolásinak: mart. óikétól april okéig Va
lencia tartományban 546 foglyot lövete agyon Cabrera, Alventosában a’ 
ceutai ezredből 151 katona vérzett parancsa következtében, Bunolban 44 
katonatiszt, llubielesben46 nemzetőr, Arguntában 96, Hinojosában 84, la 
Puebla de Hijarban 24, Torrellában 17, Teruel tartományban 22 alkalde ; 
egy Urquico nevű alkalde, neje, leánya’s unokája halálának volt kénytelen 
tanúja lenni saját ki végeztetése előtt.—„.Mind ezt, szóla folytatólag Calatra
va, még a’visszatorló rendszer megkezdése előtt tévé Cabrera. Ezokbulén 
tovább is föntartatni kívánom a ’ v is szil  t o r i  á s t :  ’s mivel a’ kor
mány már úgy is parancsoló, hogy csupán a’ fővezérek gyakorolhassák 
azt , tehát fölöslegnek tartom a’ föliratot.“ Espeleta gr. figyelmezte- 
té a’ gyűlést, miszerint itt most csupán a’ fölirat illendősége forog kér
désben, ’s tartalma még nem szolgálhat vitatkozás! tárgyul. A’ belminis- 
ter fölöslegnek vélé a’ föliratot, mivel a’ kormány már parancsot ada 
ki a’ visszatorlási junták feloszlatására. Viluma marq. támogató az indít
ványt , szükségesnek tartván, hogy a’ tanács borzalmát nyilványítsa az 
elkövetett vérengzések iránt, főleg, midőn az alkotmányos vezérektől 
szármoznak azok. A’ hadminister oda nyilatkozók, miszerint szelidrend
szabályok mindenkor még nagyobb kegyetlenségekre buzditák a’ zendü- 
lőket, ’s hogy most vért vérrel szükség visszatorlani. Végre választ
mányra bizák a’ tárgy köriilményesb vizsgálatát. Allalányosan azon erős 
meggyőződés uralkodik most Madridban , miszerint a’ visszatorló rend
szer a’ earlosiak kegyetlensége következtében lépett életbe, ’s azért erő
sen szükség azt föntartani ,’s csupán az kivánatos, hogy végrehajtása józan 
mérséklettel történjék’s ne függjön a’pórnép kényétől. Vannak azonban oly- 
lyanok is , kik valódi örömmel nézik kegyetlenségit; mert az ürügyül szolgál 
nekik gyilkolásért gyilkolást rablásért rablást elkövethetésre. E’ végtelen 
vérengzési elv különösen a’ föllengŐsdiek hitvallásának főezikke , ’s az Eco 
del Comercio valódi kannibali örömmel hirdeti, hogy Melbourne 1. azt 
nyilványitá a’ londoni küldöttségnek, miszerint azon esetben, ha az egyik 
spanyol párt folytonosan megmarad a’ kiirtó rendszer mellett, a’ másik 
önvédelem miatt visszatorláshoz kénytelen folyamodni. „Melbourne lord 
emlékezetes szavai, igy okoskodik az érintett lap, legtökéletesb jogosí
tását képzik a’ visszatorlási rendszernek, mellyhez a’ szabadelmü spa
nyolok folyamodónak, miután öt évig emberileg bántak vérszomjas elle- 
nikkel. Válasza pártatlanság ’s igazság bélyegét viseli, ’s ez előtt elné
mulni kénytelenek rágalinikkal a’ szabadelmü párt ellenségi. Azon sok 
vér, mellyet most kiontani szükség, egészen azokat terheli, kik ez esz
köz korábbi használatát elmulasztván , mostani helyzetünket okozók.“ — 
Az éjszaki tartományokban annyira térj észté már a’ visszatorlási rendsza
bályt Espartero, hogy minden családot, melly rokonnal bir valamelly 
carl ősi csapatban, száműz s jószágától megfoszt. Megjegyzendő pedig 
itt, hogy az alkotmány 1 Óik czikke örökre megszünteti a’ jószág-elkob- 
zatást. \  itoria város lakosi , kiknek nagy része kivándorlani kénytelen 
e’ parancs következtében, annak megszüntetése végett kérelemmel járultak 
Esparterolioz ; mellynek azonban alkalmasint nem igen Ieend stikere. — A’ 
melillai zendületet még fontosabbá (eszi azon körülmény, melly szerint 
a’ kir. ezred is részesült a’ kicsapongásban, melly legrégibb a’ spanvol 
birodalomban, ’s mindenkor példaképül szokott szolgálni az egész had> e- 
regnek. Egyébiránt hiteles állítások szerint négy hónapra vannak minden 
szükséges élelmi szerrel ellátva a’ zendiilők. Gibraltárból több angol ha
dihajó indult ki e’ fontos erősség elzárására, egyszersmind gátlandók a’ 
marokkóiak közelitését ’s a’kir. ezred távoztát, melly utóbbi Cabrera s< in
geihez szándékozók csatlakozni, mi nagy csorbát ej (ne az alkotmányos 
sereg soraiban. Most d. Rafael Delgado y Moreno alezredes viszi a’ pa
rancsnokságot Melillában, ki 1795 óta szolgál a’ spanyol hadseregben ,
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»s több évig méltatlan üldöztetést szenvedő a’ kormány részűül, mit most 
yisszatorlani szándékozik.

(Cselszövények a’ trónkövetelő táborában.) Bordeauxi jan. 26diki 
hírek szerint a’ trónkövetelő fő hadiszállása folyvást mindenféle cselszö
vények színhelye. Arias Texeiro baráti fenyegetőzésekkel tartják meg 
hivatalában e’ ministert, mindig azzal ijesztvén d. Carlost, hogy a’ bask 
tartományok fölzendülése nem lehetlen, ha Texeiro pártját inérsékpártiak 
váltanak föl a’hatalom-gyakorlatban. Az utóbbiakat mindenkép azon gya- 
nuba törekszenek hozni, mintha egyetértésben élnének az alkotmányos 
mérsékpártiakkal, ’s ezekkel magányos hasznukat előmozdítandó szövet
kezésbe kívánnának bocsátkozni. Jan. lsején érkezék meg M a r c o  del 
Pont Bayonneból, hol 8 napig rejtve vala, ’s azonnal kihallgatáson volt a’ 
királynál. Marco del Pont korábban pénzügyi tanácsos vala Ferdinand 
kormánya alatt, ’s nevezetes vagyonnal bir. Az 1833iki híres összees- 
küvési pörben ő is halálos Ítéletet kapott Maroto , Negri ’s egyéb vád
lottakkal együtt , de az ítéletet a’ királyné kegyessége nem engedé vég
rehajtatni. E’ férfi megjelente Texeiro barátit megijesztő; mert hatalmas 
és félelmes vetélytársat vélnek benne látni. () mérsékelve, de egyszers
mind határzottan szólott a’ trónkövetelővel ’s élénk sziliekkel fösté azon 
veszélyes helyzetet, mellybe őt gondatlansága hozá. Texeiro pártja a’ 
pénzügyi tárcza elvállolására akará bírni a’ veszélyes férfit, de ez kike- 
rülé a’ kelepczét, ’s elmellőzé az ajánlatot, mivel nem akart olly fér
fiakkal közelebb összeköttetésbe lépni, kiknek elvei annyira különbö
zők saját nézetűül. E’ hivatalt igen okosan mellőzé el Marco del Pont, 
mert Texeiro csak azért akará őt lekötelezni, mivel most fél tőle, de 
legelső kedvező alkalomkor bizonyosan azonnal meg fogta volna őt buk
tatni. Hírlik, hogy Texeiro helyett alkalmasint Alcudia gr. lépend nem 
sokára ministerségbe, kinek fölvételét maga Texeiro tanácsié a’ király
nak , miután át kezdélátni, hogy csillaga csakugyan mindinkább homá
lyosul. Azonban e’ változás áltál keveset vagy épen semmit nem nyerend 
a’ trónkövetelő ügye , mert Alcudia gr. elvei lényegileg nem igen külön
böznek Texeiro nézetűül, ha csak véletlenül nem változónak meg.

(Hadi foglyok fölcserélése.) A’ trónkövetelő fő hadiszállásáról érke
zett újabb hírek szerint Beira hgnő egyesülve Czyrill atyával végre csak
ugyan megbuktató a’ follengősdi pártot, melly Zumalacarregui halála ’s 
Villareal visszalépte óta folyvást korlátlanul uralkodók. Ez esemény kö
vetkeztében jan. 18kán Mendivil helységben Vitoria mellett mintegy 500 
hadi foglyot cseréltek föl az ellenséges felek. —

A n g l i a .
(A’ gabnatörvény elleni izgatás. Elegy.) Jan. 28kán a’ londoni köz

ségtanács gyűlése tetemes szótöbbséggel a’ gabnatörvény tökéletes eltör- 
lesztését határzá sürgetni parliament előtt, ’s a’ vámcsökkentés iránti in
dítványt félre veté. Birminghamban mindazáltal váratlan akadályra talált 
a’ gabnatörvény elleni izgatás , és ez a’népalkotmány. Jan. 25kén ugyanis 
legyőzők a’ mérsékpáitiakat a’ chartisták leginkább azon okot használ
ván szándékuk támogatására, miszerint a’ mostani parliamantben nem 
reménylhetni többséget e’ kérdéses törvényei törleszt és kiküzdésire ’s igy 
inkább elébb egész erővel a’népalkotmány kiküzdésin kell törekedni, melly 
után önkényt fogna következni minden helytelenség megszüntetése. — 
Bussell uj rendőrségi rendszert szándékozik létesítői Angliában , melly 
szerint aztán többé nem kellene zavarkiütéskor katonasághoz folyamod
ni , mi többnyire kedvetlen következményeket szokott szülni. — Harvey 
Dániel létévé a’ kormánytól nyert hivatalát, mivel különben parliament 
ülésérül le kellett volna mondania. — Jelenleg mintegy llezer angol tar
tózkodik Romában. —

(Radical határzatok O’ Connell ellen. Angol vélemény a’belga-hol
landi ügyről.) A’ Standard legújabb száma szerint a’ leicesteri politikai 
radical társulat több igen éles határzatot hozott O’Connell ellen a’ nem
zeti kérelem ’s népalkotmánnyal ellenszegülése miatt , állitván többi közt, 
hogy az irlandi szegények gyámjául nyilatkozók, ’s mégis ellenző azir- 
landi szegényi törvényt, ’s hogy szóval a’ titkos szavazást pártolja, Gro
te ez iránti indítványát pedig még sem támogató az alsóházban; e’ határ
zatok vége igy hangzik: „Mi tehát O’ Connell Dánielt ezennel a’ legna
gyobb árulónak nevezzük, minél nagyobbra! soha nem emlékezének a’ 
politikai alávalóságok évkönyvei.“ E’ hirt azonban csak a’tory Standard 
közli, ’s igy korlátlanul nem igen hihetni azt. — A’ belga-hollandi ügy 
eldöntése ’s annak következményi folyvást nagy mértékben tartják elfog
lalva a’ közfigyelmet, ’s vannak, kik Luxemburgot egyenesen Német
országhoz kívánják csatoltatni; mivel Hollandia nem tudó azt annak idején 
illőn kormányozni. Egyébiránt hogy e’ kérdés olly sokáig maradt megfej
tés nélkül azt csupán Hollandia makacsságának tulajdoníthatni, mivela’ 
24 czikkü szerződést nem akará teljesíteni, hanem csupán halasztgatás 
által kivánt czélt érni. ’S most Európát akarja háborúba taszítani Hollan
dia, hogy azt megnyerhesse , mitannak idején önkényt kész volt áten
gedni Belgium.

F p a  n  c  z  i a  o  i‘ s z a gf.
(Az ellenzés! követek gyűlése Odilon-Barrotnál. Elegy.) Miután a’ 

jóslott kamraföloszlatás csakugyan teljesült ’s a’ kir. rendelet megjelent 
a’ Moniteurben, a’ ministerek pedig ismét átvevők tározóikat, jan. 3 lén 
este a’ baloldali követek gyűlést tartónak Odilon-Barrotnál délutáni 4 
órakor, melly alkalomkor azon határozatot hozók, hogy az ellcn- 
zesi követek legnagyobb gonddal fognak ügyelni mindem vesztegetesire a’ 
legközelebbi választásoknál, ’s a’ parliament össze ülése után tüstint in
dítványt teendőek, minden illy törvénytelen választás szigorú bírálatára. 
Egyszersmind egyhangúlag elfogadó a’ gyűlés azon indítványt, misze
rint a’ válaszfölirat ellen szavazott követek isrnéti megválasztatását ki-

eszközléni főgondja leend minden egyes ellenzési követnek. — Febr. 
lsején Jacqueminot tábornok lakásán volt a’ nagy gyűlés, melly a’ volt 
többségi követek isrnéti megváltoztatását határzá előmozdítani. A’ pártok 
mindent készek egymás megbuktatására elkövetni,’s a’ kormány alkalmasint 
az eddigi többségnél nagyobbat nyerend az új választások által, ha még 
mintegy 10 — 20 ezer választót pártjára tudand vonni, mi épen nem le
hetlen, miután a’ nép sokat veszíte a’ hosszas béke alatt föllengő eszméi
ből, ’s most inkább anyagi hasznoknak hódul. — A’ kormány győzelme 
annál valóbbszinü, mivel olly fontos következmények csatoltatvák jöven
dő győzelméhez vagy megbukásához, hogy minden esetre mindent elkö- 
vetend diadalkivivásra. — Február lsején azon hir kezde szárnyalni Pa
risban, hogy Lajos Fülöp Valóé tábornagyot meghívó ministerségalaki- 
tásban részesülésre; mit azonban kevesen hisznek. Valóé tábornagy al
kalmasint nem fogadná el a’ meghívást. — A’ cerviouei ( Corsikában ) 
lelkészt nem rég beteghez lávák éjjel. Azonban alig lép kislakából a’ 
jámbor férfi, ’s egy pisztollyal fegyverzett álorczás férfi azonnal torkon 
ragadó éssz. egyházba menésre kényszerítő őt, hol minden drágaböcsü 
szentelt edényt ki kelle adnia. A’ rabló letevő pisztolyát és zsákba rakó 
a’ prédát, a’ lelkész pedig fölkapó a’ fegyvert ’s hirtelen főbe lövő a’ 
gonosztevőt. —

(Algíri hírek.) Az algíri tudósítások jan. I9ikeig terjednek és sze
rintük Galbois tábornok vállolata igen balul végződök, noha az algíri 
hivatalos lap mindeddig mélyen hallgat e’ tárgyról, ’s csak jó oldalát 
látja e’ dolognak. Az idő iszonyú volt , az egész hegységet magas hó 
fődé, ’s a’ sereg halálig el vala tikkadva fárasztó utazása következté
ben ösvény télén bérezek közt, még a’ legszükségesb élelmi szereket is 
nélkülözve; az afrikai könnyű gyalogezred 3dik zászlóalját, melly Dzsirn- 
milahban maradt Setif ’s Milah közt, Galbois tábornok tovább haladása 
után megtámadó mintegy Tezer főnyi kabyl csapat, ’s egészen körülállá 
a’ táborhelyet. A’ csekély számú franczia sereg éjjel nappal szuronnyal 
volt magát védni kénytelen a’dühösen ostromló hegyi csorda ellen. Azon
ban a’ kimondhatlanul rósz idő még több embert ölt e l, mint a’ kabylok 
fegyvere. A’ tisztek egész ereje is alig volt képes főn tartani a’ hadi fe
nyítéket. Galbois tábornok e’ szerencsétlen esemény következtében 
Dzsimmilaht ismét elhagyni határozó, annyival is inkább , mivel rend
kívül nehéz e’helynek élelmiszerekkel elláttatása. Sergeibiil a’ 26dik sor 
ezredet visszaküldő az említett zászlóalj megszabadítására az ellenség kör
mei közül. A’ metidzsahi síkon a’ francziák nemelly frigy esi ’s a’ had- 
zsutok közt véres összeütközés történt. A’ franczia szövetségesek kez
dők a’ megtámadást, kirabolván néhány hadzsut falut', ’s elhajtván min
den ott lelt marhát, mit a’ hadzsutok természetesen hasonló tettel fize
tőnek vissza, ’s a’ kamatéul sem feledkezének meg; de merényük nem 
igen szerencsésen sükerült, mert épen midőn már tanyáikra akarónak 
visszatérni, a ’ belidai francziaőrség álgyúzni kezde rájok, mi tetemes 
veszteséget okoza soraikban, ’s könnyen vérengzések megújulását vonhatná 
maga után.

© l a s z o t p s a á g ' .
( Tudományos szemlélődések a’ Vezúv kitöréseiről.) Nem lesz 15- 

lösleg olvasóinkkal egy olasz tudom, vizsgálatiból némelly pontokat köz
leni a’ Vezúv utolsó kitörésiről, mellyeket a’ nápolyi kir. akad. előtt ol- 
vasafol.A’ véghez vitt mérésekből kiviláglik , miszerint jan. 2 — oki éjjel 
a’ láng- ’s füstoszlopok 4 —500 lábnyi átmérőjű terjedségben 1100 láb
nyi magasságra emelkedőnek ’s az égő köveket és szikladarabokat ezen- 
kül még 4 — 500 lábbal fölebb hányák , mellyek lehulltokkor iszonyú 
zajt okozónak. A’ tüztorok v. tölcsér felülete három nap folytában 45 
lábbal emelkedők fölebb , ellenben az úgynevezett delPalmo csúcs 9 láb
bal szólt alább. Jan. 3—4ki éjjel iszonyú nagyságban mutatkoztak a’ vul
káni tünemények, félóra alatt, 11 óra ’s21pereztől 11 óra51 perczig, 
216 elektrikai r á n g á s t számítónak mérhetlen terjedésben ’s fényben , 
mellyek legtisztább’s tüzesebb világot okozván egyszersmind mint meg any- 
nyi villámok keresztül kasul alakultak , de legkisebb dörgés vagy zaj 
nem kísérő azokat. Jan. 2—3ki ’s 6 — 7ki éjjel számtalan futó csillagot 
szokatlan nagysággal ’s bágyadt fénnyel láttak, mellyek majd vizirány- 
lag rohantak a’ tűzbe, mintha valamelly magnesi erő vonta volna őket 
’s utánok téjszinii néhány perczig látható csíkot hagyának. A’ hamuhá
nyás dél-kelet felé tetemes vala ’s közönségesen az egész környék né
hány mérföldnyi kerületben 2 — 3 lábnyi vastag hamuval volt befödve, 
mi az utakon darab ideig gátló a’ közlekedést. —
G rahO lU iftr. Vidéki városink piaezin : pozs. mérőin váltó saras.
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FOGLALAT: Mag yarország (kinevezések és előléptetések ; kisdedovó-intézet közgyűlési határzati; magyar játékszín ; kecskeméti tánczvigalom; 
különféle: Kraszna, Közép-Szolnok’s Zaránd megyék és Kővár-vidékének Magyarországhoz kapcsoltatása ; pozsonyi hírek; ’s a’ t.) Ausztria 
(a’ diplomatái közlekedés a’ belga udvarral megszüntetve.) Amerika (uj berohanás az amerikaiak részéről Mexicoba; ’s a 't.) Anglia (a- | arlia- 
ment megnyitva; a’ királyné trónbeszéde; Viktória a’ Covéntgarden színházban; a’ M. Chronicle véleménye az orosz-perzsa ármánykodásról ; 
radical határzatO'Connell ellen, angol vélemény a’ belga-hollandi ügyről; 's a’ t.) Francziaország (vélemények a’ kamra-fóloszlatásról ’s vá
lasztások siikerénil; ’s a' t.) Belgium. Tőrök-Lengyel’s .Németország. Gabuaár. Dunavizállás.

I f l a g y a r o r s z á g .
0  e s . ’s ap. kir. í'öls. S a x  Aloiz orvos-tanárt és szluini határőr-ez- 

redi orvost nemeslevéllel megajándékozni; B i a c z o v s z k y  Domonkos 
szepesi székes-egyházi kanonok-főesperest a’ Magyar- ’s Lengyelország 
közötti uj apátsággal felruházni (Hk.) ’s Urbányi Flórián m. kir. udv. kam
rai kiadót nyugalmazni méltóztatott. A’ m.kir. udv. kamra H a u s z e g g e r  
Dénes huszti kasznársági ellenőrt szigeti kasznársági ellenőrré; R u 11 n e r 
Lajos szigeti kasznárt pedig luiszti kasznársági ellenőrré alkalmazá.

(Magyar színház.) Jövő szombaton , február 24án F á n c s  y Lajos 
jutalmára, bérszünettel, először adatik : „ S v a  to p 1 u k “ eredeti szomo
rújáték 5 felv. G a á l  József munkája. A’ benne előforduló n a g y  c s a 
t ád a 1 zenéjét, mellyben a’ r é g i  m a g y a r  t á r o g a t ó t  E n g l a e n -  
d e r  ur színházunk hangászkarának első hautboistája fogja játszani, —  
készítette : T h e r n  Károly.

A ’ m a g y a r  t u d ó s  t á r s a s á g ,  a’ koronkint megnehezült, vagy 
épen megszakadt közlekedés miatt januáriusban csak egyszerűit össze; u. m. 
7kén ; ’s ekkor I. a’ nagyszótár dolgoztatását indította m eg; II. egy had
tudományi müszótár készíttetését határozta e l, ’s illető tagjai számára uta
sítást állapított meg. III. Három rendbeli, a’ tudománytárba szánt történet- 
irási czikkelynek bírálókat rendelt. IV. Egy szépliteraturai munka a’ bírálók 
előadására viszautasíttatott. V. A ’ könyvárt nevelték 1) Zsoldos Ignácz r. 
tag: a) Oratio qua auditorum etc coronam valere jubetM. .Nagy, és Ilono- 
res supremi quos Michaeli N agy., detulit Ignatius Zsoldos. Jaurini 18:21.
b) Életpálya. Pápa, 1838. 16.— 2) Vajda Péteri, tag: Anakreon dalai. 
Budapest, 1839. 16. — 3) Beisinger János szegedi professor: Eventus me- 
morabiles histor. univ. Szeged , 1838 fok 3 példányban.

K i s d e d o v ó - i n t é z e t e k e t  M a g y a r o r s z á g b a n  t e r j e s z t ő  
e g y e s ü l e t  f. e. február lOikén tartott közgyűlésén következő határiatok 
keletkeztek: 1) A’ bemutatott közp. ’s fiókpénztári számadások megvizsgá
lásául bizottság neveztetett ki, melly jelentését a’nyári közgyűlés elébe ter
jesztendő 2) A’ választottság által javaslott költségvetés ekkép állapítta
tott meg:

A. « J ö v e d e l m e k :
a) A ’ bejelentett részvények száma 370, mellyek 6 pgő

ftjával fizetnek a’ pénztárba . . . . .  2220 ftot.
b) A’ tőkék ’s alapítványok kamatai tesznek . . . 479 ,,

Ossszesen
15. IA ö 1 1 s e g e k :

a) Képzőintézeti igazgató é v d í j a ..................................
b) Négy ovónövendék havi segélydija . . . .
c) Ezeknek külön jutalmazásául, miután közülök egyik

vagy másik alkalmaztatást nyerend . . . .
d) Intézeti dajka ’s udvaros évbére . . . .
e) Az intézet számára szükséges tiizfa ára.
f) A’ könyvtár öregbítéséül , ’s tanszerekre
g) A képzőintézet tartozására ’s benső és külső tiszto

gatásra . . . . .
h) A’ képzőintézeti igazgatónak az országban fenálló kis-

dedovóintézetek megtekintéséül netaláni kiküldetése 
következtében kijárandó utazási költségek fejében

i) Nyomtatási ’s könyvkötői költségekre
k) írószerekre, postára ’s a’ t. a’ titoknoki hivatalnak •
l) Pénztárnoki h i v a t a l n a k ..........................................
in) Egyesületi beszedő ’s bemondónak . . . .  
n) Előre nem látható szükségek födözéseül

Összesen

2699 ftot.

800 ft.
384 55

48 55

88 55

150 55

100 55

156 55

100 55

120 55

170 55

60 55

50 55

100 55

2326 f. 48 kr.
A' fenmaradandó summa iránta’ jövő téli közgyűlés fog rendelkezni. 2) Tit
kos szavazás utján a’ következő választottság alakult: Elnök megmaradt 
Festetics Leo gr., alelnök Szentkirályi Móricz ur a’ szabályok szerint az idén 
választás alá sein kerülvén, — titoknok: Kacskovics Lajos, pénztárnok: 
Antal Mihály, ügyész; Simon Florent, választottsági tagok betűrendben: 
Bánffy Pál b., Eckstein Adolf, Fáy András, Fuchs Keresztély, IlajnikPál, 
Jósika Miklós b., Lónyay Gábor, Marton József, Patay József, Pregardt 
János, Rosti Albert, Székely Káról, Tasner Antal, Wesselényi Miklós 
báró urak. —•

(Joghallgatók’ tánczmulatsága Kecskeméten.) A’ polgárisodás és szolid 
műveltség’ ünnepe volt f. h. llén Kecskeméten. E’ napon tárták a’ helybeli 
ref. lyceumbeli joghallgatók, a’ ns casinói társaság termében adott tánezmu- 
latságukat. A’ részvényekre alakult kis társaságnak, nemcsak a’ városban 
elosztott, hanem a’ szomszéd városok és falukba is szétküldözött jegyeik 
által a’ mulatságbani részvétre tett kérő meghívásuk méltányoltatott,, s a’ 
mulatságra igen népes és válogatott vendégkoszorií gyűlt össze , mellynek dí
szét az ott szállásozó ezred’ ezredese, több megyei tisztviselő, a’ város’fő
bírája, a’ tanács’ több tagja, ’s a’ lyceum’ oktatói jelenlétökkel nem kissé 
nevelték. A’ táncz mind este, mind éjféli szünet után magyarral kezdődött.
— Öröm volt látni, mennyire emelte az ifjúságnak erkölcsi önbecs-érzetét 
annak tudata, hogy e’ szép társaságnak ő az eszközlője; öröm volt tapasz
talni, hogy ez ifjúságot a’ szelidebb m ű v e l t s é g ,  a’ polgárisodás’szelleme 
mennyire áthatotta, ’s hogy a’ lármás vad örömek és rendzavarás helyett,
— mikről ezelőtt oily gyakran megrovatott a’ magyar ifjúság, — nálok a’ 
müveit társalkodús' szelíd örömei utáni vágy honosul!.

KÜLÖNFÉLE: K r a s z n a ,  K ö z é p - S z o l n o k ,  Z a r á n d  megyék 
’s K ő v á r - v i d é k é n e k  Magyarországhoz minden haladék nélkül esen
dő visszacsatolt atását,mellynek végrehajtását némelly a’módnak külső alak
ját illető akadályok hátráltaták, várhatni; minthogy legf. helyen Szabolcs 
megyei főispán ’sideigl. koronaőr Teleki József gr. az azt végrehajtó biztos* 
jság elnökévé, Lány i  Imre Ung megyei főispán ’s hétszemélyes-táblai

biró és Ká l l ay  I s t ván  Csongrád megyei főispán-helyettes pedig a’ biz
tosság tagjaivá neveztettek.(Ilk) A’már másod ízben megállapodott jég febr. 
11 én déli 12 és 1 óra közt Pozsonyban megindult, a’ viz 9 lábnyi volt, az 
egész jégtömeg egy darabban ’s igen lassan ment, ’s gyaníttatá még egy
szeri megállapodását; elérvén a’ nagy kősarkantyuhoz , itt azonnal meg
torlóit, ’s néhány perez alalt a’vizet 13' 9"ra dagasztá ; az ezrenkint hul
lámzó néptömeget rémülés tölté e l, látván a’ dühöngő elem tornyosulását) 
melly hamég néhány lábra nő, viz borítja Pozsony egy részét. Azonban 
a’ viz estig csak 13' és lD 'ig  emelkedett, a’ jég hátán folyván az orosz
vári és mühlaui ágakba. 12én végre apadni kezde, ’s délutáni 3—dóra 
közt szerencsésen ’s végképen eltávozott. Ez alkalomkor igen megfog
ható volt mindenki előtt Pozsony megye rendéinek ’s a’sz. k. városnak azon 
lelkesülése, mellyel a’ balparti vaspályát pártolja, minta’ mellynek Du
nánk semmi akadályt sem vethet, inig a’jobbparti télen át szüntelen meg
szakadásoknak lenne kitéve , ’s csak egy álló-hid tarthatná fen a’ közle-“ 
kedést. De a’ viznek itteni sebessége mellett c s a k  f ü g g ő  l á n c z h i d  
lehetne használható ; mert a’ fa- vagy kőhíd vagy azonnal leromboltat
nék jégmenetkor, vagy annyira összetorlasztaná a’ tömeget, hogy Pozsonyt 
legnagyobb veszély fenyegetné , mi az itteni vizsebesség mellett felszá- 
míthatlan szerencsétlenséget okozhatna.—A’ farsangi vigalmak közül 
mellyek egy részben jótékony czélokat is gyámolítottak , leginkább egy 
említendő. A’Pozsony megye által építtetni határozott fog- és javítódolog
házra kivántató költségeknek, mellyeknek rendes előállíttatását különö
sen ezen megye Rendei ajánlási felszólitás utján szándékoznak sü- 
keresíteni, elősegítésére, e’ farsang leíölyta alatt rendelkezett nyilványos, 
különnemű tárgyak ki játszásával összekötött tánczmulatság , f. febr. ókén 
tartatott N ém e t János másodalispán elrendezése alatt; ennek az vala 
óhajtott, kedves eredménye , hogy jóllehet ezen jótékony czélelérésre 
a’ rendelkezés csak ez évi január 5kén adatott a’ közönség tudtára, kö
vetkezőleg ehez mind a’ kijátszásul szánt ajándékokra , mind pedig a’ sor
sok megváltására nézve, mellyek közül csak 700 kelt el vidékre, a’ 
többi 3190 helyben, ’s ekkép sz. kir. Pozsony városnak érdemes nagy
lelkű lakosai járultak hozzá, mégis a’ lelkes adakozás utján a’ különne
mű tárgyak száma, mellyek közül több nagyobb érdekű ezüst és más ne
mű drágább szerek is voltak, 202 darabra terjedt, mellyek a’ tánezmu- 
latság előtti napokban jó ízléssel felállítva és szemlélésre kitéve valának, 
azután a’ sz tinóra alatt a’ legszebb renddel sorshúzás alá bocsáttattak. 
Maga a’ terem nem ugyan felette tömve, hanem mintegy 930 személy ál
tal látogatva , különösen az itten lakozó számos uraság ’s előkelő min
den rangú lakos, azonfelül válogatott álarezosak által ékesítve, a’ mu
latság igen fényes és vig lévén , majd hajnalig tartott, mellyből, ám
bár a’ költségek 047 frt 41 krt tettek pengőben, mégis az érintett czélra 
tisztán 1932 ír. 19 kr. jött be. — Az árviz által károsultak fölsegéllé- 
sirea’m. kir. udv. kanczellária utján érkezett: Magyarországból Of. 56 kr., 
’s Erdélyből 3338 fr. 21 kr. pgőben. — Zichy gr., mellettes tagja az ausz
triai követségnek Frankfurtban, nem sokára nőül veendi Reichenbach grnőt 
Badenben , az ottani lapok magasztalva emlitik a’ fiatal gróf deli terme
tét ’s vonzó külsejét. — Kőszegből február elejéről ezt írják : „Mintegy 
öt év előtt társulat alakula válásunkban , melly azon valóban emberbará
ti föladást tüze ki magának, miszerint betegeket, különösen a’ szolgák 
’s kézművesek szegény osztályából, minden valláskülönség nélkül ingyen 
ápoland. Az epegörcs szomorú emlékű korszaka szolgált alkuimul e’ tár
sulat fölállítására, mert akkor sajnosán lehete tapasztalni, hogy számta
lan idegen és szegény lett volna áldozatja e’ betegségnek, ha hőkeblü 
emberbarátok nem találkoznak, kik nemeslelküleg ápolák a’ szerencsét
leneket. E’ betegápoló társulat azonban koránsem munkálhatandott annyi 
hatással, mennyit a’ körülmények kívántak, ha elhunyt Szvetics Jakab 
cs. kamrás és neje, szül. Batthyány Julia grnő, olly bőkeziileg nem gya
rapítják vala pénzerejét. Február elején nyomtatott számadást osztának 
ki a’ társulati tagok közt, mellyből kiviláglik, miszerint I83Siki januá* 
elsejétől ugyanazon évi dec. utoljáig összesen 87 beteg nyert ápoltatást 
a’ nevezett intézetben. A’ jövedelem 3614 f. 27'/2krra ment az emlitett 
évben, a’ kiadás pedig 2465 f. 24 krra , ’s az egész intézeti (őke, nem 
számítván oda a’ várason kivül fekvő minden adósságtól ment tágas egyen
letű ház értékét, 9939 f. 3 ‘Ukrbóláll váltóban, mihez Czepecz k. a. vég- 
intézetébül még 25 ezer for. járul; ’s e ’ szerint mármost majd 15 ezer 
forintra rúg az intézeti összes tőke, melly erővel tetemesül fogja kiter
jeszthetni jótékony munkálkodásit annyival is inkább , minthogy már ez
előtt öt év alatt 322 beteget ápolta' társulat csekély pénzereje daczára, 
melly számból 288 tökéletesen visszanyerd egészségét, ’s csak 23 halt 
meg, kik közül 10 már majd haldokolva hozaték az intézetbe. Minden 
társulati tag hetenkint csak egy váltó garast fizet, ’s illy csekély áldo
zatnak minő üdvös a’ következménye, mellyel az Összitésnek ’s egyesü
lésnek köszön! Bár több helyen ’s más tárgyakra nézve is hasonló szel
lem uralkodnék! Szerencsésb sükerrel munkálhatás végett most átdolgo
zó alapszabályit a’ társulat, ’s miután a’ városi tanácstól megnyerd azok



helybenhagyatását, c’ pillanatban óhajtva várja ugyanazt a' m. kir. hely
tartóságtól. Mennyire bélyegzi e’ társulatot valódi műveltségi’s világpol- 
pári szellem , világosan kitűnik azon körülményből, miszerint az utóbbi 
közgyűlési alkalomkor egy zsidót pénztárnokká , kettőt pedig választmá
nyi taggá neveze ki. Megjegyzésre méltó még az is ■, hogy ez intézetben 
csupán hasonszenvi rendszer szerint gyógyítják a’ betegeket. — Becsben 
jelenleg rendkívüli gonosztét tárgya a’ közbeszédnek. Egy embertelen atya 
ugyanis haszonleső czélokbul kegyetlenül elzárva tartó leányát, ’s most 
már á'»-vasával együtt börtönben várja büntetését. Korábban vagyonos vala 
e’ férfi ’s két leányát zárdába adó, a’ óikat pedig sötét lyukba zárá la
kásán . hogy halála után magáévá tehesse anyai vagyonrészét.“ Azon sze
rencsétlen lény most 30 éves, és nem emlékezik, mióta tartja őt zárva 
atyja; az eddigi, vallomások szerint azonban úgy látszik, hogy mintegy 
17 évig volt bezárva e’ szegény áldozat. Tömlöcze előtt három kutyát 
tartott a’ gaz apa, ’s azokkal egyenlő étellel táplálta gyermekét. Az un
dok gonoszság szolgaleány által juta napfényre.

A  ti § e t p i a.
^A’ belga udvarral a’ diplomatái közlekedés megszűntetve.') A' zendiilot 

legyőzése után Lengyelországban öcs. s ap. kir. íölsége, 1. lerencz császár, 
íSkrzyneckynek, a’ zendüieti sereg főparancsnokának, az iránt benyújtott 
kérelmére megengedni méltóztatott a’ tartózkodást birodalmiban, azon Ígéret 
mellett, hogy nyugottan viselendi magát azokban. Prágából, hol több év óta 
teljes személyes szabadságban élt családostul, jam 13kán titkon távozók éi 
a’ volt. fővezér, egy iratot hagyván maga után, mellyben'tudatja a' es, kir, 
kormánnyal, hogy Belgiumba utazott egy az ottani kormánytól ajánlott ka
tonai hivatal átvétele végett. A’ császár ő fás. át hatot lan legf. méltóságát 
sértendő azon rendszabály helytelensége érzetétül, melly c' meghívásból , ha 
csakugyan való , idegen hatalom részérül reá fogott háramlani, mihelyt Skrzy- 
necky volt tábornagy eltávoztam l Prágából értesült, paranrsoltatá Hecb- 
herg gr. cs. kir. ügyviselőnek Brüsselben , hogy azon esetre: ha ÍSkrzynecky 
csakugyan belga kir. szolgálatba intetik , vagy már fölvétetvén, abban meg 
tartanáét a’ belga kormány, további diplomatái viszonyok az ausztriai *s belga 
udvar közt többé nem létezhetnek; a” nélkül azonban, hogy az abból szárma
zandó diplomatái közlekedés megszüntetés miatt a' cs. udvar részesülése a’ 
londoni tanácskozás békemunkálatiban csorbát szenvedne. Miután most a* cs. 
Icir. ügyviselő nyilatkozatára, mit rendeleti következtében tőn, a’ belsra kir. 
kormány néni ada kielégítő választ, tehát Kechberg gr. a’ követséggel együtt 
febr. ökán elhagyó Brűssclt, ’s más oldalról a’ cs. kir, udvarnál megbízott: 
belga követnek ő felsége nevében nvilványiták , hogy diplomatái munkáikor- 
dási a’ cs. kir, udvarnál megszűntek.

zh J2B é r i k  a.
A’ harrisburgi zavarok íPennsylvania statusban az által értek véget, 

hogy a’ demokratái vagy kormányi párt válaszla elnököt a’ képviselői 
házban. — Buenosayresi nov. i lki  hírek szerint a’ franczia ostromzár foly
vást tart’s az ottani eorgressus azon törvényjavaslatról vitatkozók, melly 
szerint a’ kormány íölhatalmaztatik 10 — 20 milliónyi spanyol tallér ér
tékű papírpénz-kibocsátásra. — Montevideoi nov. 13ki hirek szerint Őribe, 
az elűzött elnök, Buenosayresben ellenmondást nyilványitott a’ la-platai 
iVanczia ostromzári sereg azon bánásmódja ellen, miszerint őt megbuktató, 
Rivera ellenét Martin-Gareia sziget birtokába helyezvén. Rivera nov. Íjén 
Montevideoba nyomult ’s rendelést bocsáta ki, mellyben egyedül magát 
nevezi a’ status parancsnokának ’s jelenleg a’ törvényhozó testületet 
feloszlató. —

(Uj berolianás Canadában az éjszakamerikaiak résziről. Elegy.) 
Canadában a’ haditörvényszékek egész szigorral folytatják foglalatossá
gukat; Montrealban kétzendiilőt tömlöczük előtt fiiggesztének föl, egyike 
özvegyet ’s két árvát hagya hátra. Eelsőcanadában is eléggé foglalkod- 
tatják a’ haditörvényszékek a’ hóhérokat, több éjszakamerikai polgár juta 
már kezeik közé, kikre halálos Ítéletet hozónak a’ eanadai törvényszé
kek , e’ kivégzéseket az éjszakamerikaiak megboszulni szándékoznak. 
Mind a’ két tartományban számos uj elfogatás történt. — A’ Montreali 
Transcript szerint az éjszakamerikaiak boszu-esküjök következtében pol
gártársaik kiöntött vérükért, uj berohanást merészlettek Canadába Détroit 
közelében, Sandvich helységnél; de a’ britt csapatok azonnal visszave- 
rék őket, az utóbbiak közül azonban 9 halott ’s 13 sebesült maradt 
csatatéren.

1  ii g 1 1 a.
(A ’ parliament megnyitva. A’ királyné trónbeszéde.) Viktória ki

rályné febr. 5 én délutáni 2 órakor telj es udvari kísérettel kocsizott Buc
kingham palotából a’ parliament! épületbe,mindenütt örömkiáltozással fo
gadtatva útközben a’ néptől. A’ lordok házában Cambridge hg élénkül 
forgott a’ szép hölgyek ’s komoly lordok között, mindenütt vidorul mu
latozván. A’ királyné trónra lépvén nehéz diszöltözetében, helyük elfoglalá
sára szólitá a’ peereket ’s peernőket ’s miután az alsóházi elnök több tag
gal megjelent a’ sorompok elölt, eleinte lassú rezgő, de utóbb kellemes bátor 
hangon következő trónbeszédet olvasa föl, mellyet térden nyujta át neki a’ 
lordkanczellár : „Mylordok, 's uraim! Örvendek ismét találkozván Önök
kel a’ parliamentben. Különösen kívánok Önök tanácsához és segélyéhez 
folyamodni ez időszakban, midőn annyi főfon tosságu tárgy kívánja Önök 
komoly ’s érett megfontolását. Valamint eddig, úgy most is örvendetes 
biztosításokat kapok az idegen hatalmaktól a’ legbarátibb viszonyok to
vábbi föntartása iránt. Az ausztriai császárral kereskedési szerződésre, 
léptem, melly, mint reményiem, alattvalóim’s a’ császáréi között tá- 
gítni ’s előmozditni fogja a’kölcsönös közlekedést. A’ szultánnal is ha
sonló szerződést köték , melly arra van számítva , hogy a’ kereskedési 
viszonyok birodalmam ’s a’ török hatalom közt jobb és biztosb lábra állít
tassanak. Parancsolom, hogy másolatok terjesztessenek Önök elibe e’ .szer
ződésekből. Ausztria, Erancziaország, Prusszia és Oroszországgal egy 
értelmüleg alkudozásban valók a’ hollandi ’s belgiumi vitás pontok vég
képi elintéztelése iránt. Korábbi, mindkét oldalról elfogadott föltéteken ala
puló , végajánlat terjesztetek állandó béke iránt Belgium ’s Hollandia.elibe.
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Örvendve jelentem Önöknek, miszerint a’hollandi kormány a'békeaján
lat elfogadását már tudata az itteni tanácsosai , ’s biztosan reményiem , 
hogy a’ belga kormány résziről is hasonló jelentés fog érkezni, ’s véget 
vetend azon nyugtalanságnak, mellyet ez ügynek hosszas’s kétes helyze
te szükségkép okoza. Az öt szövetséges hatalom egyértelműsége bizto
sítja a’ békeföntartást. — Sajónnal tekintek a’ spanyol bábomra, melly 
folyvást egyenlő ’s élénk figyelmemet tartja elfoglalva. — Kiütött súrló
dások követeim távozását tevék szükségessé Teheránból. Reményiem 
azonban hallhatni, miszerint e’ viszályok nyugtató megszüntetése Perzsia 
iránti viszonyúmat előbbi barátságos állapotjokra engedendi visszahelyez
ni. E’ viszályokkal összefüggő események az indiai főkormányzót kény
szerítők olly rendszabályokhoz nyúlnia’ britt érdekekótalmára azon világ
részben , valamint kötelezésekre is lépni ugyanazon czélból, mellynek 
teljesítése katonai munkálkodásokat teendhet szükségessé, mirenézve már 
oIly előkészületek tétetvék , meljyek képesek lesznek visszautasítni a’bár 
honnan jövő helytelenkedést, ’s hathatósan őtalmazni keleti birtokim ép
ségét. — Az irjandi hatósági testületek javítása lény eges országom azon 
részének érdekeire nézve. Szükséges az js, hogy tökélyesitsék ’s egészi- 
sék ki Önök azon rendszabályokat, miket Anglia biztosai azon czélból 
ajánlónak, miszerint az uralkodó egyház hatása gyarapuljon ’s népem 
szeretete ’s tisztelete erősből jön iránta. A’ törvények jobb, gyorsabb ’s 
bizonyosb kezelése legfőbb fontosságú a’ közjóllétre nézve , ’s én azon 
meggyőződést táplálom, miszerint Önök buzgalommal látandnak azon rend
szabályok vizsgálatához, miket Önök elibe fognak terjeszteni e’ jótékony 
siiker valósithatása végett. — Uraim az alsóházból! Parancsolom az éven- 
kinti költségvetés Önök elibe terjesztetését. A’ takarékosság elveinek gon
dos figyelemre méltatása mellett a’ kormányzóság minden ágiban , mégis 
kötelességemnek tartom Önöknek ajánlani, hogy a’ nyilványos szolgálat 
szükségire illő gond legyen fordítva. Tökéletesen hízom Önök hűségében 
\s hazafiságában, miszerint Önök helyesül tartandják* fon az ország erős
ségére ’s bátorságára szükséges intézeteket. — Mylordok, ’s uraim! 
Nagy örömemre azon hirt közölhetem Önökkel , miszerint minden nyu- 
gotindiai birtokimban a* törvény által parancsolt rabszolga-fölszabadítást 
a’ gyarmati törvényhozóságok még gyorsahhíták ,‘s hogy a rabságból tö
kéletes szabadságba lépés minden csöndháborifás nélkül ment véghez. 
Önök bizonyára figyelemmel és szorgalommal vi,tataminak minden rendsza
bályt, melly e* nagyszerű’s jótékony változás tökéletes foganatosítására 
szükségesnek fog mutatkozni. — Elénk sajnálattal tudatom Önökkel , 
miszerint az alsó-eanadai tartományt ismét nyugtalanság háborgatja,
’s hogy az éjszakamerikai egyesült szabad tartományok lakosinak bizonyos 
osztálya ellenséges szándékkal ronta Felső-Canadába. A' nyilványos béke 
’s nyugalom e’ zavartatásának harczosiin vitézsége 's eanadai alattvalóim 
hűsége csak hamar véget vet. Az egyesült szabad tartományok elnöke 
fölszólító a’ polgárokat elállásra oily bánásmódtól,melly legkevósbbé sem fér 
össze az egyesült tartományok’s Anglia közt fenn Hó baráti viszonyokkal. 
Parancsom következtében e’ tárgyakról tökéletes tudósítások fogunk Önök 
ebbe terjesztetni, ’s e’ tartományok jelen helyzetét Önök komoly figyel
mébe ajánlom. Reményiem, miszerint Önök gyámolitni fogják szilárd 
elhatárzásomat koronám tekintete főn tartására,. ’s hogy bölesesegük olly 
rendszabályokat fogadand e l. mellyek birodalmiul azon részének a’ belnyn- 
galom jótéteményit ’s tulajdon nagy ’s természetes segélyforrás! teljes 
használhatását biztositandják.Fájdalommal tapasztalára országom több részi
ben azon makacs törekvéseket, mellyek alattvalóimat engedetlenségre’s 
törvényekkel daezolnsra szólítják föl, egyszersmind (örvenytelen 's ve
szélyes lépesekre bátorítván őket. Mi minden illy terv meghiúsítását illeti, 
én azon törvény hatásában bizony, melly nek keresztül-vitele kötelességem;
’s továbbá népem ép elméjében, értelmességében, az igazság elveihez 
ragaszkodásában , ’s mindenkor tapasztalt undorában erőszak és rendzavar 
ellen. Bizalom-teljesen helyzem mind e’ nagy érdeket Önök bölcs Íté
lete alá, 's kérem a’ mindenhatót: adjon szerencsét és segélyt Önök 
tanácsihoz!“ E’ beszéd után szokott szertartással s rendben hagyó el a 
királyné a’ teremet, melly szokatlanul tömve volt emberekkel; különösen 
föltűnt, hogy a’ diplomatái kar egészen teljes számmal volt jelen ez ün
nepélyen. A’ királyné igen halvány volt , 's a’ nagy korona mélyen nyo
mult homlokára. A’beszéd kezdete előtt a’ trón baloldalán álló Melbourne 
lorddal szóla. Különös, hogy a’ gabnatörvény nincsen érintve a’ trónbe
szédben. Este szokott órákban mind a’ két ház megnyitó ölésit. Durham
1. első volt a’ felsőházban, ’s alig foglaló el helyét a’ lordkanczellár a 
.gyapjúzsákon, szokás szerint fölolvasandó a' trónbeszédet, midőn e szók
kal előző meg őt: „Bátor vagyok előbb azon nsvisconntboz, ki a közü
gyeket vezérli, kérdést intézni. (Eélbenszakasztás.) Mylordok, jogommal 
élhetni vélek. Brougham 1.: „Kétségkívül.“ Durham: „Tudni óhajtóm 
mikor tcendi a’ ns viscount a’ trónbeszédben érintett iratokat a ház asz
talára?“ Melbourne; „Haladék nélkül; de meg kell jegy.zencm, miszerint 
azon iratok egy része megkívánja , hogy a’ ministerek gondosan 'vizsgál
ják meg, mielőtt előtérjesztnék azokat.“ Durham: „Czélom csupán a' 
tőlem származó iratok minélelőbbi fölterjesztését kieszközlei i. Remény
iem annak haladék nélküli megtörlenéset, hogy megmutathassam a ház
nak, miszerint hazám, parliament s királynemiránti kötelességime! pon
tosan teljesíteni.“ E’ beszélgetés egy két érdektelen közbenszó ás után 
következmény nélkül maradt. A' felsőházban Lovelace gr., az alsóban 
Buller indítványozó a' válaszföliratot, mellynek még azon este megkez
dők. vitatását. —

(A királyné Covcntgarden színházban. Elegy.) A (»lobe február 
4ki számában következő érdekes udvari történetet olvashatni: ..felnin:* 
Isej<ui egész udvari kíséretestül látogató meg \ ikiária királyné ( ovent- 
gardcji .színházat, hol azon este épen Bili wer híres ..Lyoni h ü L y  ezimii
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színmüve átlát *k. Az első felvonás egyik jelenete meglepő kifejezésire szol
gált az angol népérzelemnek. Paulina becsvágyas anyja ugyanis tábor
nok öcsöstül leánya fényes házassági kinézésiről beszélgetvén , végre 
igy nyilatkozik: „'falán még hg jövend leányomért.“ A’ darab a’ fran7 
pzia zendület korában játszik, ’s azért a’ tábornok e’ nyilatkozatra azzal 
válaszol, hogy Francziaországban megszűnt a’ rangkülönség, követke
zőleg herczegek sem léteznek már ottan többé. „Igen meg jegyzi erre az 
anya, de azért idegen herczeget még is kaphat férjül; mire boszusan 
ezt mondja a’ tábornok: „Idegen herczeget ! idegen. . . . (foreign 
prince! foreign fiddle-sticks!)“ A’ közönség ? melly e’ helyeket czélzás- 
nak tekinté bizonyos épen akkor keringésbe jutott hírekre a királyné 
férjhez menetele iránt idegen herczeghez , zajos tetszés-nyilatkozásra 
buzdult, melly annyira általányos volt ? hogy méltán lehete azt valóságos 
népvéleménynek tekinteni. Macready játszó azon kertész szerepét, ki 
végre nőül nyeri a‘ büszke Paulinát, ’s a’ közönség kitörő lelkesüléssel 
kisérte játékát, a’ királyné pedig kihivatásra méltató őt felvonás után ’s 
Bulwerért is külde ; kit azqnban nem találtak szállásán. A’királynét, ki 
igen bájoló volt ez este gyászöltözetében (Wiirtemberg Mária hgnőért) 
páholyba léptekor a’ „God save the Queen“ elzengésével üdvözlé a’ kö- 
zönség. — A’ Standard a’ gabnatörvény mellett azon okoskodással lép 
föl, miszerint a’ vasutak szaporodása annyi lovat teend nélkülözhetővé, 
hogy azon legelőkből, miket azok tartása megkívánt, tetemesül lehet 
majd szaporítani a’ szántóföldeket, mi bizonyosan alább fogná nyomni a’ 
gabnaárt. Ezen okoskodás azonban alaptalan, mert a’ nevezett tory lap 
oIly magosra teszi a’ lovak általányos számát, hogy annak bizonyosan 
felét sem találhatni Angliában, ’s ez világosan tanúsítja, milly kevéssé 
biznak magukban ’s a’ gabnatörvényben a’ toryk; mert különben nem fog
nának minden üres elméletet megragadni nézetik ’s állitásik védelmére. 
Az erőszakot pártoló radicalok, vagy is dzsidások, mint őket Angliában 
nevezik, valamint Birminghamban , úgy Finsburyban is győzelmet villák 
ki a’ g a b n a t ö r v é n y  fölött. Ok ugyanis makacsul maradnak meg 
azon állítási mellett, mikép a’ mostani alsóháziéi, mellynek tagjai job
badán földbirtokosakból állunk, teljességgel műn várhatni e’ tekintetben 
semmit ’s azért mindenek előtt a’ népalkotmányt szükség kikiizdeni, mi
nek következménye népszerűbb alsóház leernl, melly aztán kérelmezés 
nélkül is előmozditandja a’nemzeti jóllétet. Ez okoskodás , melly szerint 
most minden kisebb sérelmet elmellőznek, a’ koronára nézve könnyen 
azon veszélyes következményt szülheti, miszerint a" nép nyomasztó hely
zete végre annyira elviselhetlen leend, hogy a’ középosztály is kény
szerülve látandja magát a’ néphez ’s erőszakhoz folyamodásra. A’ nép 
ínsége nagy ugyan , de ez erőszakos gyógyszer is annyira veszélyes, 
hogy könnyen veszélyesen rendíthetné meg az országos jóllétet.—Norbury 
meggyilkoltatása még folyvást növeli Irlandban a’ nép ingerültségét, ’s 
parliament előtt zajos vitázásra szolgáland alkalmai e’ szomorú történet, 
mellynek inditóokai annyi különböző véleményre nyújtottak alkalmat. — 

(A’M. Chronicle véleménye az orosz-perzsa ármánykodásról.) Rusz- 
szia terjeszkedési szándékáról Perzsiában hosszasan értekezvén a’ M. 
Chronicle , végre imígy nyilatkozik : „Mindez nem fenyegetés A n g l i a  
ellen,hanem bátorítások Perzsiára nézve. E’ birodalom elámított fejdel- 
méhez igy szólnak a’ moszka ügy viselők: „Herat elleni vállolatod nem 
sükerült ugyan minap, de azért ne essél kétségbe. Russzia, melly eddig 
csupán tanácsával, pénzzel ’s néhány pattantyús tiszttel segité ügyedet, 
ezentúl roppant hadsereggel ótalmazand , ha vallolatodat megújítod ; te
kints csak körül, mennyi hadiszert, nehéz pattantyuságot \s iszonyú rak
tárakat készít már is e’ czélra ! — Hogy ez igy van , kiviláglik a’ követ
kezőkből : M’ Neil, Perzsiából elutazandó , már Tamásban volt, ’s min
den közlekedés a’ perzsa udvarral félben szakasztva, midőn meghalld, 
bogy Herat fölszabadult ostrom alul, ’s Anglia mindéi? kívánalmak tel
jesítése meg van Ígérve. M’ Neil, hosszas tapasztalásból jói tudván, meny
nyi hitelt helyezhetni perzsa Ígéretben, nem tért vissza egyenesen Te
heránba, hanem hosszú kerülést tőn , hogy a’ schahnak időt engedjen 
ígért teljesithetésire. Útközben Shiel ezredessel találkozván, megtudó 
tőle, miszerint véleménye csakugyan helyes vala, ’s a’ schab csupán azért 
hagyott föl Herat ostromával, mivel veszély nélkül már tovább nem foly
tatható azt, ’s nemessége határzottan ellenze minden további lépést e’ 
tekintetben. A’ britt kormány követelését azonban csakugyan nem telje- 
sité a’ scliah, és Shiel ezredest, ki az ostrommal fölhagyáskor táborában 
tartózkodók, legnagyobb illetlenséggel inté távozásra, elégtétriil pedig 
hallani sem akart. Legfontosabb mindazáltal minden tekintetben azon 
körülmény, hogy a’ scliah semmi foltét alatt nem akar a’ herati biroda
lomba! ítávozni. Három igen fontos állomáson erős őrséget hagyott, mi 
világosan tanúsítja, hogy első kedvező alkalomkor megujitni szándékozik 
az ostromot Herat ellen, még pedig főleg Russzia folytonos hajtogatási 
következtében. Russzia nem szűnik folyvást magosbra feszítői a’ scliah 
dicsvágyát, melly végre mulhatlanul tönkre fogja őt juttatni, mert a’ 
moszka ármány olly meséket suttog szünet nélkül a’ scliah hiszékeny 
füleibe Anglia gyöngeségiriil, hogy a’ legkalandosb találmánya perzsa 
meseköltő seni mondhatna csudásb dolgokat. Anglia 250ezer embert tart 
Indiában fegyverkezve legjobb hadi fenyíték alatt, ’s Russzia folyvást 
csak azt vitaija, hogy az angol hadsereg nem képes sükerrel megküz
deni hatalmas ellenségivei! A’ schali alkalmasint meg fogja bánni hi
székenységét , ha majd komoly elhatározásra jutand a’ dolog közte ’s 
Anglia között.“ —

F r a n c z l a o r s z á g ? .
(Vélemény a’ kamraföloszlatásról.) Paris, február lsején: „Nagy 

s vakmerő játékot űznek most bátortalan gyáva emberek. A’király erő
ben meg van győződve, miszerint ő a’ polgári rend tömegére *s földbir-
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tokosakra nézve olly szükséges, bogy tökéletes biztosítékul szolgál há
ború és zendület ellen. A’ polgárság az uralkodó család mellett nyilatko
zók ugyan, mennyire a’ rendbomlást elkerülni óhajtó; de továbbra nem 
igen terjedhete buzgalma, mert a’ túlnyomó többség Francziaországban 
csakugyan .mindig érez még titkos gyiilölséget a’ nemesség ellen; az pe
dig kétséget épen nem szenved, hogy a’ kormány, Montalivetvezérlete 
alatt, egész erejét e’ párt legyőzetése ellen forditandja, mivel ez minden
kor Iegmakacsahbul szegült a’ ministeri nézetek ellen. E’ szerint tehát 
most a’ polgári osztály legmunkásb ’s legnagyobb jelentésű részével jő 
nyílt összeütközésbe a’ kormány, mit eddig mindenkor került vagy lega
lább csak alattomosan eszküzlött. E’ rendszabály könnyen a’ baloldalhoz 
Csatolhatná a’ polgárságot, melly utóbb békeszeretését is vajmi könnyen 
bátrabb gondolkozással cserélhetné föl. Ha a’ b e l g a  kérdést kardéllel 
akarná eldönteni Belgium ’s Hollandia, a’ most Francziaországban ural
kodó rendszer nem teltetne egyebet, mint azonnal dictatori hatalommal je 
lenvén meg Belgiumban , egyedül vállolni magára a’ szerződés végrehaj
tását, mert mihelyt más hatalom akarna közbenjáróim, a’ nemzeti szel
lem azonnal olly értelemben fogna fölébredni, melly határt tűzne ki a’ 
most uralkodó rendszernek, ’s annak mostani intézőjét más útra térni kény* 
szeritné. Nem méltatják illő figyelemre azon nemzedéket, melly nyolez 
év óta megerősült harczvágygyal várja a’ történendőket. Ennek Itatása 
rendkívüli fogna lenni a’ hadseregre nézve. A’doetrinairek’s korona közt 
orvosolhatlannak kell tekinteni a’ meghasonlást, mi vei ez egy részről sér
tett becsvágyon, más oldalról pedig megvetett személyességen alapszik.
A’ doetrinairek erősen álíitják, hogy politikai elveik a’ júliusi zendület 
óta épen nem változónak. Minden párt rendkívül munkás maga részire 
küzdni ki a’ győzelmet, ’s mindegyik pénzt gyűjt kétes vagy törvényte
len választások nmgpörlésire. Ezenkül minden párt külön központi vá
lasztmányt állíta föl, melly levelezésben álland az egyes tagokkal ’s in
tézni fogja a’választásokat saját párthívei javára. E’ forrongás már kelle
metlen hatást kezd gyakorlatú a’ kereskedésre, ’s több nagyobb háznak 
megbukását kezdik jósolgatni. A’tartományokban nyomasztó pénzszükség 
kezd uralkodni.“

(Vélemények a’ választások sükerérül.) Paris, febr. 4ikén : „A ’ 
ministerek, mint látszik, nagy bizalommal várják a’ választások kimene
telét. Véleményük szerint a’polgárok’s földbirtokosak tömege nem helyesli 
a’ szövetkezést, békével ellenkezőczélzásokat tulajdonítván neki hibául; 
a’ választó biztosságokban mindazáltal mégis kevés reményt helyeznek , 
mert a’ tlers-parti munkálkodásitól semmi jót nem várhatnak. A’ doctrinai- 
rek több helyen tapasztalamnak ez úttal veszteséget, mint a’ ministerek 
hiszik, ’s Guizot számos nehézségre fog találni Lisieuxben , mert válasz
tóinak egy része határzottan a’ juste-milieu elveihez ragaszkodik, az el
nök pedig egyenesen ellene nyilatkozók. A’ legitimisták tarka csoporto- 
zatokra oszlanának ’s gáncsolni fogják Berry er poliíikáját, melly ellen 
naponkint szaporodik a’ panasz. A’ szövetkezés értelmiben ugyanis követke
ző lapok szólnak: Siécle,Messager, Temps, Courrier, Constitulionnel, Nou- 
velliste, National, Charivari, Corsaire,Bon Sens, Journal généralde Paris,du 
Progrés, Gazette de France, Quotidienne; a’ ministerség mellett pedig csupán 
a’ jour. des Débats,la Presse, Revue des deux Mondes, Revue de Paris,
’s néhány csekély jelentőségű napilap. Ez ellen azon észrevételt tehetni 
mindazáltal, hogy a’ népvélemény a’ szövetkezés mellett nyilatkozha- 
tik ugyan , de azért a’ választó biztosságokban mégis más nézetek ural
kodhatnak. Ezt a’ szövetkezés is igen jól átlátja, ’s azért leginkább azt 
törekszik elhitetni a’ néppel, hogy anyagi érdekei veszélyeztetvék a’ mi
nisterség által. A’ tőzsércsarnok még eddig nem nyilatkozók; ha ez a’ 
szövetkezés (coalitio) mellé pártolna, akkor győzelmén nem lehetne többé 
kétkedni; mert legújabban többen elhagyók a’ ministerséget, ’s nyíltan a’ 
szövetkezéshez csatlakozónak, mint a’ patkányok, midőn á’ merülni ké
szülő hajóbul eltávoznak. Odilon-Barrot pártja azonban szinte nem esik 
kétségbe , ’s a’ kamraföloszlatást csupán előjáték gyanánt kívánja tekin
tetni , mit több komolyabbszerii hatalom-gyakorlás követeiül. A’ legiti
misták minden esetre két pártot képezendnek, mellyek egyike Lamartine 
alatt a’ ministerséghez pártoland, mig a’ másik, Berryer vezérlete alatt 
a’ leghatárzottabb ellenzés mellett fog nyilatkozni.“ —

(Ain-Maadi Abdelkader hatalmában.) T o u l o n  i január 3Ciki hírek 
szerint Abdelkader jan. 1 Óikén rohanással elfoglaló Ain-Maadit. Abdel
kader az előtt már fölhagyott egyszer Ain-Maadi ostromával, mivel Tidzsini 
megigéré, hogy hadserge visszavonulása esetén azonnal minden pogyá
szostul elhagyandja e’ várost. Abdelkader tehát, bízván ellensége böcsii- 
letében, eltávozék sergesíül, ’s több tevét külde Tidzsininek , liogy an
nál kényelmesebben utazhassék tova családjával ’s kísérőivel. Ain-Maadi 
ura azonban gyalázatosán kijátszó az emir jószívűségét, a’ tevéket levá
gató’s besózatá, és épen nem mutata kedvet városábul távozásra. Ab
delkader tehát kétszerezett erővel újító meg az ostromot, ’s egyetértést is 
tuda.magának a’ város lakosi közt szerezni, hogy annál biztosabban ve
hesse be a’ várost mindjárt az első megrohanáskor. ’S terve tökéletesen 
sükerült. Jan. lOikén zendülés támadóit éjjel a’ városban ’s az emir ser- 
gei berontanak a’ megvílt falakon , ’s elfoglalók a’ várost; T i d z s i n i  
azonban megszökött. Nem tudják még, mi szándékkal viseltetik az emir 
tulajdonkép e’ hódítás iránt,melly annyi pénzébe,emberébe ’s idejébe került, 
hogy rendületlen elszántsága csakugyan minden esetre liszleletet érdemel. 
Hogy emberei határtalan dúlást vivének véghez a’városban, azt könnyen 
képzelheti, ki valamennyire ismeri az aráb gyiilevész csordákkegyetlensé- 
git, mellyel illy esetekben meggyőzött ellenségik ellen viseltetni szoktak. 

12 e  B g- i aa in.
(Cockerill megsziinteté készfizetésit. Követkamrai ülés. Elegy.) M. 

,ra. frankfurti hir szerint Cockerill megsziinteté készfizetései!. mi okbul se
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raingi gyárát a’ belga kormány saját költségire átvevé. Lüttichben hason- 
lag Belíroy váltóház fízetesmegszüntetestnyilványita. — Követkamrai jam 
29iki ölesben a’ karzatok tömve valamik ? hivatalos közleményt vártak; 
az üléskinyitáskor egy minister sem volt jelen ; három órakor le'pe be a’ 
pénz-’s küliigy- és jogminister. Lebeau kérészét, lehetlennek riyilványit- 
ván csekélyebb érdekű törvényjavaslatok vitatását akkor, midőn a’ kamrát 
’s nemzetet a’24 czikkü szerződés közelgő végrehajtatása foglalkodtatja. 
Minden vitatást, sőt még a’ kamrai üléseket is el akarák halasztani, mig 
a’ kormány jónak látandja a’ kamrákkal némi politikai közlemények elő- 
adhatását. Erre Pirson lépe szószékre , ’s írott beszédben fölszólító a’ mi- 
nisterséget, a’ belga-hollandi kérdésben határzott fölvilágitások adására. 
— A’ Francziaország ’s Anglia képviselő)! által Belgiummal közlött jegyző
könyve a’ londoni tanácsnak semmi határzott időt nem szab e’jegyzőkönyv 
végbehajtására. —

(Uj javaslatok Belgiumra nézve. Skrzynecky tábornagy Brüsselben.) 
A’ Temps brüsseli levelezője j an. 29érül következőleg ir : De tierlacke 
megérkezte több pontban felvilágitást adott s’ a’ jól értesülteka dolgok ál- 
lapotja iránt több bizalommal viseltetnek. A kormány el van határozva a 
londoni tanács javaslatinak el nem fogadására; legjobb forrásbul tudom 
ezt; bár mit mondjanak is Önnek, ujlag ismétlem, hogy de Theux hajt
hatatlan marad ’s nem engedend; a’ kabinet többsége is ellenállás mel
lett buzog; a’ ministeri tanács pedig most elJenjavaslat-készitéssel foglala- 
tos, mellyel uj egyezkedést indítványoznak. Minden azt reménylteti, mi
szerint azt Anglia sőt Poroszország is gyámolitandja. Venloot ’s Maes- 
trichtet (?) a’ németszövetségnek adandják át önzés végett, épen úgy mint 
Luxemburg várost. Belgium ellenben az ország kormányzását tartaná meg. 
Ez ellenjavaslat még e’ héten Londonba érkezeiül’s néhány nappal később 
diplomatái tudósítás fog felőle közöltetni, mellyben az itt elmondott lé
pések már tettdolgokkal együtt nyilványittatni fognak. — Brüsseli levél 
szerint Skrzynecky tábornagy nemcsak Brüsselben van, sőt a’ belga se
regnél már osztálynoksággal tisztelék meg. Montalembert gróf franczia 
pair ’s Mérődé veje, soha nem hagyá elveszni a’ tábornagyot szemei elől; 
nála keletkezek az első eszme Skrzyneckynek Belgiumba meghivatására; 
Prágábuli eltávozhatását egy ifjú lengyel lovas katonatiszt, Bystrzanowski 
gróf eszközlé. —

(Leopold király válasza több követkamrai taghoz. Elegy.) Brüsseli 
jan. 2Ski irat, mellyet a’ Messager közöl: „Jan. 27ki este több képvi
selője a’ Dumortiernél tartott gyülekezetnek, a’ királyhoz ment aggodal
ma kijelentése végett az iránt, ha a’kormány bánásmódjában alábbhagy
na. A’ király válaszában oda nyilatkozók, miszerint az nem történendik 
meg; hacsak a’ kamra például nem szolgáland erre, ’smegjegyzé, hogy 
még eddig a’ nemzeti képviselőség kivánata szerint történt minden, ’s a’ 
ministereknek meghagyatott, hogy lélekisméretesen ügyeljenek a’ kam
rák általi irányra, ’s eddigi bánásinódjokat legkevesbbé se változtassák. 
A’ király sem reményről sem aggodalomrul nem szóla ; de ajanlá a’kép
viselőknek, miszerint minden zajongó mutogatásoktul tartózkodjanak.—

(A’ belga kormány a’ luxemburgi ’s limburgi erősségeket ajánlja a’ 
németszövetségnek a’ birtokmegtartás fejében.) A’belga kormány a’lon
doni tanács utolsó jegyzőkönyvére válaszolólag javaslatot teend , melly 
e’ bonyolult kérdés megoldatását könnyítené’s Németország érdekivei is 
öszhangzik. Belgium ugyanis a’ németszövetségnek a’ pörös birtokrész
ben a’ katonai kormányzást átengedni kész, egyedül csak a’ polgári ország- 
lást tartandja fon magának. Venloo ’s minden katonai állomás Luxem
burg ’s Limburg tartományokban épen azon módon, mint a’ luxemburgi 
szövetségi vár, német szövetségi csapatokkal fogna megrakatni ’s igy a’ 
szövetség képes leendne Maasnál a’ határvonalokat tökéletesen helyre
állítani.

(A’ brüsseli kamrák mart. 4eig elhalasztvák. Ausztria és Poroszor
szág követei elhagyni készülnek Brüsselt.’st.e.) A’ m. m. frankfurti febr. 7ki 
hír,  miszerint a’ kamrák mart. 4eig el vannak halasztva, valósul; sőt a’ 
párisi lapok azon hozzáadással közlik e’ hirt, miszerint az ausztriai ’s po
rosz követek a’ kamrák elhalasztás! napján azonnal Brüsselt odahagyják. 
A’ Temps erről brüsseli febr. 4ki levél után következőleg i r : „Febr. 2án 
Poroszország ’s Ausztria követei két jegyzéket nyújtónak be a’ b e l g a  
kormánynak, mellyben nyilványiták, miszerint azon esetben , ha Skrzynec
ky tábornagy még továbbra is meghagyatik a’ belga seregnél nyert hely
zetben, ők kénytelenek útlevelüket kikérni. Az ausztriai jegyzék ezenkiil 
szemére lobbantja a’ tábornagynak, miszerint ez Prágából eltávozta által sza
vát szegé. Másnap, miután ministeri tanácsot tartónak, és Skrzynecky 
nyilatkozatát kihallgaták, a’ külügyi minister, de Theux, válaszolt jegy- 
zében mind a’ két követnek, mellyben nyilványitja, miszerint a’ tábor
nagy bizonyossá teszi őket, hogy Ausztriának szóval sem kütelezé magát 
’s a’ belga király nem lát elég okot e’ kitűnő katona szolgálatéiul megvá
lásra.“ A’ jour. des Débats ugyancsak brüsseli febr. 4ki levél után kö
vetkezőleg ir: „Brüsselben a’ dolgok állapotja komoly szint öllözget, 
mit Skrzyneckynek a’ belga seregnél hivatalba léptetése okozott. Porosz- 
ország és Ausztria követei, miután e’ rendszabály ellen hasztalan emeletiek 
szót, útlevelüket kérek ki ; február 4ki estén hihetőleg elutazandottak ; 
Achenbe menendnek , hol illető kormányaik utasításait várandják be. Milly 
következést szülhet e’ szakadás a’ jelen pillanatban , ítélni nem akarunk.“ 
Egy másik levél szerint, melly hasonlag Brüsselbiil február 4eriil költ : 
„Tegnap azon reménytelen liir érkezek ide , miszerint a’ hollandi király 
londoni követjének parancsot ada az öt hatalommali ’s Belgiummal! szer
ződések föltétlenes aláírására. Mihelyt Skrzynecky tábornagyot a’ belga 
seregbe léptetek’* ezt hirtil adók , azonnal lehete gondolni,hogy ez a’po
rosz és ausztriai követeknél élénk elégiiletlenséget okozand. Ezen elégiilet-

lenség leesilapitásaul a’ belga Moniteurben nyilványiták, miszerint a’tá
bornagy kineveztetése csupán névbeli, mert még nem kapa kormányzóságot. 
A becsi ’s berlini udvarok követei ezzel sem lőnek megelégedve, ők hi
hetőleg még tovább mentek kivánságikban , ’s köve  t é l é  k,  miszerint 
Skrzyneckytől a’ belga tábornoki czim is vétessék el ’s midőn e’ kíván
ságuk czélt nem éré, útlevelüket kérék ki 4s elhagyók Brüsselt. — Azon 
tilalom, mellynek következtében Poroszországba l Belgiumba lovat nem 
szabad bevinni, nagy izgást szült ez utóbbi országban, mert a’ liadmi- 
nister által megrendelt lovak száma háromezer. — A’ belga Mo n i teu r 
febr. 5én közié azonkir. rendelést, melly d’Huart és Ernst ministerek el- 
bocsáttatását foglalja magában.

M. m. frankfurti febr. 7ki hír szerint, melly Brüsselbiil rendkívüli 
utón érkezék ide, a’ belga kamrák mart. 4eig el vannak halasztva. A’ 
pénzügyi ’sjogministerek, született luxemburgiak , kívánt e lbocsátásu
kat elíogad á a király. Mérődé gr. s Nothomb viszik ideiglen e’ tárczákat 

T ö r ö K  o r s z á g - .
Konstantinápoly, jan. 23án : Jan. 21én a’ fényes portai palota tüz- 

áldozat lön; a’ tűz, melly regg. 5 órakor üte k i, hirtelen harapozott el az 
egész épületben ’s az ott lakó ministerelnöknek (basch-wekil) fáradságá
ba került háremével ’s házi tiszteivel, élete megszabadítása; igen kevés 
bútort tudónak a’ lángok dulásitól megmenteni. A’ levéltár sértetlen ma
radt. Harmincz év forgása alatt a’ porta már háromszor égett le. A’ tűz 
okát gondatlanságnak tulajdonítják. —

N é m e t o r s z á g - .
(A hannoverai király eltörleszti a’ titkos tanácsot ’s helyébe status

tanácsot alapit. Elegy.) A’ hannoverai lap két kabineti rendelvényt kö
zöl ; egyike a’ titkos tanácsot törleszti el, „mert azon czéloknak, miket ál
tala el kellene érni, nem képes tökéletesen megfelelni.“ A’ másik ren- 
let statustanács-felállitást tárgyaz ’s következőleg kezdődik : „Hogy az álta
lunk kiadandó törvények alapos vizsgálat alá vétessenek; hogya’fenálló 
törvények, rendelvények ’s illetőleg a’ támodandó kétségek gondosan meg
vizsgáltassanak’s az egész törvényhozóságszellemébenjavaslatilagmegitél- 
tessenek, valamint fontos kormányi ügyekről magunknak javaslatokat adas
sunk ’s végre, hogy a’törvény’s kormányszékek közt támadandó törvény- 
szeriiségi egyenetlenségek elhatároztassanak, a’ titkostanács eltörlesztése 
következtében statustanácsot állitánk föl.“ —

A’ porosz statuslap szerint a’ boroszlai püspök lemondása csak ko
holmány. — A’ bajor király nem adott engedélyt Landsbergben (Felső- 
Baj orországban) jesuita-zárda-alapitásra részvényes társaság által. — A’
m. m. frankfurti „Jahrbücher“ 1838 dec. 14én megszűnt ’s igy hihető
leg a’ törvényhozóság munkálatiroli nyilványos tudósítások vele sírba szál
lottak, mit eléggé nem sajnálhatni. — TJjabb hírek szerint, maga Leopold 
belga király hivá meg Skrzynecky volt lengyel tábornokot belga hadi 
szolgálatba, kívüle még több száműzött lengyel tiszt is hivaték meg a’ 
brüsseli udvartól. — Kölnbe jan. 26kán délutáni 2 órakor azon telegráfi 
parancs érkezék Berlinből: miszerint a’ 14 ’s 15ik osztályok gyűjtsék össze 
hadi tartalékjokat ’s a’ zászlóaljakat 1002 főnyire erősítsék; e’parancsról 
minden tartományi tanácsost gyors hírnökök által tudósítók’s oily rendsza
bályok foganatosíttatnak , miszerint febr. Íjén mind a’ két osztály hadilábon 
álland. — A’ freiburgi egyetem országgyűlési követéül az első kamrában 
Reek b. egyetemi curatort választó meg. —

(Dunin érsek válaszol a’ porosz statuslapban megjelent vádakra.) 
A’ müncheni polit. lap Dunin poseni ’s gneseni érsektül oklevelekkel gyá
molított nyilatkozványt közöl a’ porosz statuslapban megjelent ’s bánás
módját illető előadás ellen. A’ nyilatkozványt következőleg zárja: „Az 
eddig mondottak után legalább megnyughatnak a’ katholicusok magam vi
seleté iránt, a’ jóakarók pedig ’s azok, kik helyzetembe tudhatják ’s 
akarják képzelni magokat, bizonnyal más Ítéletet hozandnak felőlem, 
mint mellyet a’ statuslapi nyilatkozvány foglal magában. Nincs tovább 
mit mondanom; főleg óhajtottam volna, hogy a’ kir. kormány az illető 
oklevelek egyszerű előadásával megkímélt volna e’ fájdalmas kötelesség
től. Soha többé nem emelendek szózatot a’ közönség előtt; de püspöki 
méltóságomban isten segedelmivel egyházam elismert jogait ha jthatatlanul 
védendem.“ — A’ kölni lap szerint a’porosz kabinet febr. 12ki határzata 
következtében a’ pénzügyminister közhírré teszi, miszerint a’ rajnamel- 
léki tartományok nyugoti határiból további rendelésig megtiltatik a’ lovak 
kivitele. — A’ német szövetség üléseit hihetőleg csak február végin 
kezdendi meg. —

L e n g y e l o r s z á g
A’ moszka czár jóváhagyása következtében Varsóiul az ausztriai ha

társzélekig vasut-épitésre részvény-társaság alakult. —
Hgazi t&s:  Az előbbi (14) sz. Jelenkor első lapja 2dik szeletén alul

ról felfelé a’ 13 sorban „kerületi“ szó után olv. t á b l a  — 54dik lap lső 
szeletén szinte alulról fölfelé a’ 4dik sorban „aranyat“ h. olv. a r a n y  — 14 
sorban: „még“ h. olv. m íg — 2<lik szeletén a’ különféle 12 sorában „kelle“ 
helyettolv. k e l l e n e  — 55dik 1. lső szeletén alulról felfelé a’ 8 sorb, „vi
rágzásából“ h. olv. v i r á g z á s á v a l ;  — 2dik szeletén felülről lefelé a’ 19. 
sorb, „szükségességet“ h. olv. s z ü k s é g e t —56 lap 2dik szel. felül a’ 3dik 
sorban „megváltoztatását“ h. olv. me gvá l os  z t ás á t  — a’ Dunavizállás- 
ban : jan. helyett olv. február .

G a b o n a á r :  Pest, febr. 19kén: Tiszta búza 150, 140, 125; — Két
szeres —■ , — , 95; — Rozs 95 , 90 , 88; — Árpa 73, 
70, 65; — Zab 62 , 60, 55 ; — Kukdricza 80, 77, 75 ;
— pesti mérő, váltó garas.

D u iia v iz Á llá s  : Pest , febr. 17dikén 11' 2" 6/y/ — ISkán 10/ 2/* 9,ét
— 19dikén 10' 2" 6'" — 20kán 9' 3 ' 0'"
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i z e r l ie s z t l  l l c lm c c z y .  — N y o m ta tja  T r a t t i i o r - K á r o ly i , ú r i  u tc z a  0 1 * .



1839.
lGlfe szám.

FOGLALAT: Magyaíorááág és Erdély (kinevezések és előléptetések; budapesti napló: a’ bécs-budai vasút ügye; magyar játékszini előadások,
’s a’ t . ; gőzhajótársasági határzatok ; kisdedovó intézet; gazdasági egyesület; különféle: a* jég Győr alul elment, temesvári adakozások ’s a ’t. 
Amerika (részletes tudósítás a” veraeruzi csatáról; 'sa’ t;) Spanyolország (a’ ministerelnök Madridban; elegy; ’s a’ t.) Anglia (a’ ministeri 
szellemű válaszfőlirat mind a’ két házban elfogadva; parliamenfi viták; a’ politikai pártok helyzete Angliában parliamentnyitáskor; a’ gyar- 
ínatministcr lemond hivataláról; ’s a’ t.) Francziaország (Persil hivatalától megfosztatva; ’s a ’t.) Lengyelország. Belgium;
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I  a  §■ y  ai r  o  r  s 2 á  g  é  s E  p  <1 é  1 y .
<) cs. ’s ap. kir. fölse'ge f. é. február 9iki határzatában P a u 1 i ri i 

Gusztáv szomolnoki huta-ellenőrt, ki húzamosb ideig mint tüzakna-ügye- 
lő volt átengedve a’ török kormánynak, a’ portától magasztalt jó alkal
mazása tekintetéből dijrnenten valóságos cs. királyi bányásztanácsossá; 
M i l v i u s  Józsefet Siglisberg mellett, Selmeczbánya közelében, ideigl. 
gazdasági ügyelővé; ’s ugyanazon gazdasági hivatalnál 2dik ideigl. ellen
őri állomást alapítván, ada első ellenőrré T h u r á n s z k y  Ferencz eddigi j 
másodellenőrt nevezni méltóztatott. — A’ m. kir. udv. kamra V i dr a Mi
hály oberbieberstollni bányászirnoksági napdíjnokot körmöczbányai bá- 
nyászirnoksági járulnokká alkalmazó. Kam. tud.

Legfelsőbb helyen azon biztossághoz , melly Z á r á n  dg K ö z é p -  
S z o l n o k  és K r a s z n a  vármegyék ’s Kővárvidéknek visszakapcsolta- 
tását eszközlés végett küldetett k i, a’ m. kir. udv. kamra részéről Lu by 
Imre kamrai tanácsos, Erdélyország’ részéről pedig gr. R h é d e i  Adám 
kincstárilök , Bedeus József tartományi főbiztos , és Horváth Ferencz , 
publico-fiscalisi ügyek rendes igazgatója, neveztettek ki. lí-k.

Fels, királyunk nemzeti iparunk lelkének, a’ kereskedésnek, eme
lésére ghymesi gróf Forgácli Miklós lír folyamodtára ns Zabolcs mgyei 
M á n d o k  mváro sb an tartandó 4 országos vásárra szabaditékot adni 
méltóztatott, mellyek lsője Judica vasárnap utáni hétfőre, 2ka Péter Pál, 
3ka Simon és Judás hétben, 4ke pedig Advent Iső vasárnapja utáni hétfő
re határoztatok.

Pesten folyó febr. 17kén délutáni 5 óra tájban született hazafi ’s emberi
ségi tettei által országszerte ismeretes Károlyi György grófnak Zichy Karo
lina gr. hitvesétől második fia, ki febr. I9kén Victor, Pál, István, An
tal és Simon nevet kapott a’ keresztvízen.

A’ nmm. k. kamra Szentes Lajos tiszántúli kerületi ügyvédet már- 
marosi kam. ügyvéddé provisorie nevezte ki.

B u d a p e s t i  napló .  A’ m. kir. helytartó tanács f. hó Síkén 5457 
sz. a. költ határzatában Sina György b. szabadságot kapa valamint Bécs, 
Győr és Gönyő, úgy Gönyő és Buda közt is vasúti élőmunkákhoz kez
désre, melly okbul a’ vasútvonal hosszában fekvő hatóságok föl vannak 
szólítva mind azon dologhoz értőket, mérnököket ’s egyéb e’ czélbul a’ 
vállalkozó által megbízandó férfiakat munkálkodásikban a’ fönálló törvé
nyek értelmében gyámolítani. E’ határzat reménylteti, hogy az óhajtott 
vasútvonal csakugyan létesülend. — F. hó lfiikán este 9 óra tájban érke- 
zék meg a’ jég Dunánk felső részeiről ’s másnap délelőtti 11 óráig nagy 
részét lepé el fővárasink közt a’ folyamnak. Most már Bécstül Pestig egé
szen tiszta a’ Duna, ’s a’ gőzhajózás néhány nap múlva megnyílik; Zrínyi 
ugyanis 25kc'nPozsony felé induland ’s a’ Fischamendnél telelt Nádor, Ár
pád és Maria Anna is el kezdik pályájokat. A’ hajóhíd berakatásátjövő héten 
szándék megkezdeni, hogy az elővásár előtt meg lehessen nyitni a’két 
város közti szakadatlan közlekedést. — Egressy G ., Fáncsyés Szigligeti 
jelentik, miszerint a’hirdetett „Drámafüzér“ nem jöhet ki ez úttal, mivel 
a’ közönség nem pártolá azt elegendő előfizetéssel, ’s hogy kiadásátjobb 
időkre kénytelenek halasztani. Sajnos, hogy részvétlenség miatt nemlé
tesülhetett e’czélszerö vállolat, melly olly nagy mértékben fogott volna 
hssználni nemzeti szinmüvészetünk emelésire. Némi vigasztalásul azon
ban halljuk, miszerint ugyané’ czél elérésire Nagy Ignácz „Színmíítár“ 
czim alatt eredeti ’s idegen eredetiből fordított jeJesb színmüvek gyűjtemé
nyét szándékozik megindítani egyes ’s különösen megszerezhető füzetekben, 
mellyek mindegyike egy eredeti vagy fordított színmüvet foglaland magá
ban. Minden füzet ára ivszám szerint leend meghatározva, ’s 12 illy fü
zet egy kötetet fog képezni, mellyhez tartalomjegyzék ’s czímlap járuland. 
Az első füzet f. e. máj. utolján fog megjelenni.— Nemzeti színpadunkon f. 
hó lóikén ,^Adorjánok és Jenők“ Jósika Miklós szomorújátéka adaték 
szép szánra közönség előtt, melly némi tetszéssel fogadá e’ czélszerüleg vál
toztatott müvet; Egressy (Örs) szokott jelességgel adá a’ boszuszomjas 
Adorjánt, ’s mell&tte kedvesen mííködék Lendvayné (Lenke), Udvar
helyi (fekete lovag) szerep-nemtudása azonban botránkoztató vala, ’s 
igen ártott hatásának; lfiikán „Aggszínész és leánya“ , ez ismétlés kissé 
hamar történt, annyival is inkább, minthogy e’ darabot leginkább Me
gyeri mesteri játéka teszi élénk hatásúvá, ezúttal Szentpétery játszó s ze 
repét? ki nevetséges oldalait jól fölfogó ugyan annak , de az atyai szere
teted, minden ármánya fő éltető rugóját, nem tünteté ki kívánt élénkséggel 
“’s valósággal elünkbe; 17ikén „Enzersdorfi postalegény“ ; ISikán „Ro
meo és Juha“ dalmű ; Felbér Mária (Julia) és Sátorfy különösen kitünte- 
ték magukat ez este; 19kén bérszünettel először „Fehér és fekete“ ere
deti szomoruj. 4 felv. Kuthy Bajostul; a’ közönség buzdító tetszéssel fo
gadá ez uj müvet, melly elejétől végig folyvást élénk érdekű vala, ’s 
oily tömött tartalmasságu ’s folytonos tényü (cselekvésit), hogy tartalma 
részletes közlése tulhágja e’ lapok körét; fő charakterei e’ darabnak ezek: 
egy szerecsen, ki minden műveltség nélkül romlatlan természeti ösztön
nél fogva nemeslelkü ; egy szerencsehős, ki a’ romlottság minden ösvé- 
nyit összejárta , ’s lelkében mégis egy tiszta helyet tuda megtartani, mely

ben hon iránti szeretetet táplált, egy nagyszivü nő, ki gonosz férjével 
kötelessége szent érzetében szenvedni kész inkább ’s gyermekétől is meg
válni, hogy a’ férj vétkéért eleget tehessen, mintsem tőle elváljék; á’ má
sik hölgy ellenben a legdühösb féltékenységet íeledve, önmagát tagadja 
meg, hogy az erényt megjutalmazhassa. Az előadás kielégítő vala; különös 
dicséretet érdemel Fáncsy (szerecsen) Egressy (Bézer) és Bartháné (Esti-1 
va), ki ezen osztályán kívül fekvő szerepre követésre méltó szorgalmát 
fordita; 20ikán „Mátkanézés“ 21én „Fra Diavolo.“ —

M i h á 1 k o v i c s J óz s e f ,  több megye táblabirája, jászkerüíeti ka
pitány (előbb Fessler egypár történeti regényinek fordítója; a’ Jász és Kurt 
kerületek sok évi főjegyzóje’s több országgyűlésen követje) ’s legközelebb 
a’ katonaság-élelmezési országos küldöttség tagja munkás életének 63 évé
ben P es ten  meghalálozott. Szintezel) f. hónapban két érdemes tagjától 
fosztó meg. a’ halál a’ Jász Kun kerületeket u. m. B a r c s i k  J ó z s e f  és 
P é t e r  Imre nádori táblabiráktóh —

^ ID m a ia -g 'o zS a a J o za s.} A’ duna-gőzhajózási társaság f. hó 21ikén 
Becsben tartott közgyűlése, mellyen SO részvényes 11S4 részvényt képvi
selt , következőket határzott: 1) a’ társaság részvényei száma 4200 darab
ról 030Óra fog szaporittatni. 2) A’ pénzalapszaporitás olly móddal történik meg* 
hogy két korábbi részvény birtokosa egy egész 500 frtos uj részvényt , 
egynek tulajdonosa pedig fé vagyis 250 frtos részvényt fog követelhetni. Ko
rábban kibocsátott részvényekből felet bírók csak úgy lehetnek ez újabb ki
bocsátás részesei, ha közülök ketten egyesülnek két fél részvényük egész- 
szé átírására, midőn aztán joguk leend egy uj fél részvényt aláírni. 3) A ’ 
legkésőbb határidő , mellyig a’ részvényesek az aláirt uj részvények felét 
egyenkint 250 forinttal lefizetni tartoznak, 1839diki junius első napja. E” 
határidő elmúlta után korábbi részvények birtokosai nem igényelhetnek többé 
jogot eredeti áron uj részvényaláirásra. 4) A ’ részvényenkénti 2dik 250 for. 
lefizetése 1339iki October ljeig történendő , ellenkező esetben a’ nem fize
tő az alapszabályok 15ik czikke szerint a’ már befizetett első mennyiséget 
elveszti. 5) A határidő előtt történt befizetésektől 4°j0 kamat fog megtérít
tetni. 6) Ez uj kibocsátás részvényeit lS40iki mart. Íjén adandja ki a’ tár
saság, melly naptól kezdve 5 °0 kamatélvezésbe lépnek azok. 7) Azon rész
vények, mikre 1839kijunius lsőjeig nem történnek befizetések, a’ társaság 
további rendelkezési alá jutnak. S) Az osztalékot (Dividend) az l838diki 
nyereségből 10 pgő forintra határozó a’ társaság minden 500 frtos részvény 
után. Ennek kifizetése 1839iki mart. fjén fog megkezdetni. 9) Az 5 pCtcs 
kamatok eddigi nyugtatványok melletti kifizetése ezentúl kamatszeletek (Gouj 
lK)ns) mellett fog történni, mellyek minden év martziusa és septembere lsejért 
leendnek készpénzért fölválthatok. A ’ mart. kamatszeletek mellett egyszer
smind az évenkinti közgyűlés által meghatározandó osztalék fog kifizettetni» 
Ezt tudomásul a’ részvény-birtokosaknak. Az uj részvényekre 1839ki april 
lsejétül kezdve a befizetéseket elfogadják: Becsben, a’ központi irószobá- 
ban (Bauernmarkt 581 sz.) ; Pozsonyban, Colloseus J. B .; Pesten, a’ gőz
hajó-hivatal. Az 183Sdiki 10 pgő forintnyi osztalékot, minden 500 forintos 
részvény után, í. e. mart. lsejétül kezdve, osztályszerinti bélyegzett nyug- 
tatvánv mellett a félévi 5” 0 kamattal együtt, a’ társasági központi irószó- 
bában fizetik ki Becsben. Átíratások és átengedési félj egyeztetések korábbi 
részvényekre nézve, az uj befizetések miatt april lsejétül julius lsejéig föl 
leendnek függesztve. A ’ kiadandó uj kamatszelet-ívek iránt később jelenend 
meg a szükséges utasítás. Az 183Siki közgyűlési jegyzőkönyv nem sokára 
ki fog osztatni. Bécs, febr. 12kén 1839. —

A h. g a z d a s á g i  e g y e s ü 1 e t tisztválasztásaiul közeledő märtziüs 
17kén reggeli 10 órakor a’ n. casinoban közgyűlés fog tartatni, mellyre a’
r. tagok szives megjelenése annyival inkább kéretik, mivel azon fölül több 
fontos tárgyai is lesznek a’ tanácskozásnak. Pest február 2 lóikén 1839 
K a c s k o v i c s  Lajos, s. k. egyes, títoknok.

A ’ k i s d e d  o v ó - i n t é z  e t e k e t  M a g y a r o r s z á g b a n  t e f  j e s z- 
t ő  e g y e s ü l e t  ü g y é b e n .  A’ közgyűlési határzatokűt tárgyazó közle
ménybe csúszott leírói hibának pótlásául jelentetik : miképen a’ többiek sorában 
Ne he d e l  Ferencz, és N z a b ó  János urak iá választottsági tagjaivá lettek 
az egyesületnek.

M a g y a r  bor i  s m é r t e t ő  e g y e s ü l e t :  Schams Ferencz urnák 
Németországban a’ constanzi-tó mellékén’s Elsasz ( Alzátzia) egy ré
szén tett oenologi utazásárul szóló jelentése , a’ bortisztázás Módjával 
együtt az egyesület költségin kinyomtattatván , minden tagnak megküld - 
tik, — ’s minthogy e’jelentésből főleg az is tetszenék ki, hogy közön
séges borainknak egyedül hordóban , csemegeborainknak pedig üvegek
ben! kivitele is jutalmazó ’s hogy csemegeboraink a’ külföldön különö
sen kedveltetnének , ’s ha jó minőségűek, áruk iránt ellenvetés nemcsak 
nem tétetik sőt ha nagyobb lenne is az , szivesen fizettetnék : annálfog- 
va minden bortermesztőt eziránt figyelmetessé tenni, sőt az egyesület tag
jait kisebb fiók-társaságoknak — mellyek időközben a’csemegeborok be- 
küldhetési végett az egyesületnél kérdést tegyenek — alakításaira fel- 
szólifni az egyesület czélszerünek találja. Schams Ferencz urnák a’ ma
gyar szólomivelés ’s borkészítés körül tett újabb fáradozásit az egyesület, 
nyilványos köszöneté mellett, jegyzőkönyvileg is elismerni határozta. 
Szinte Schams ferencz urnák Budán létező venyigeiskolája fölségélésire 
az egyesületi közpénztárból 1839ik évre 100 pgő forint kifizettetni ren
deltetett ; a’ mennyiben pedig ezen venyige-iskola fen tartása ’s gyarapí
tására nagyobb segedelem és pártolás kivárhatnék, az egyesület azt a’ 
magyar gazdasági-egyesület pártfogásába ajánlani, ’s iránta a’ tisztelt 
egyesülettel értekezésbe bocsátkozni kiván. Ez alkalommal egyszersmind 
az egyesületi tagok különösen feíszólittatnak , hogy c s a k  , j ó n e m ü
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b o r o k a t  küldjenek az egyesületi pincze'be, ’s azokat is jdnemü pa- 
Jaczkokban küldjék, minthogy a’ külföld egyik fő panasza a’ palaczkok 
silányságára is kiterjed , a’ beküldendő borok árát pedig legfölebb jövő 
niartziu» első napjaiban az egyesületi árassal közölni szíveskedjenek, 
hogy azt az árus a’ kinyomtatandó árjegyzékbe annak idejűben iktat
hassa. Végül jelentetik > hogy az egyesület legközelebbi közgyűlésé kö
vetkező józsefnapi vásárkor, mart .  I6kán d é l u t á n i  4 ó r a k o r a ’
n. casinóban fog tartatni, melJyre az egyesület tagjai annyival is inkább 
’s annál számosabban megjelenni keretnek, minthogy ezen közgyűlésben 
az egyesület hivatalviselőji is újabb választás alá kerülendnek. —

KÜLÖNFÉLE: Győri febr. Ifidiki hirek szerint onnan febr. lökén dél- 
utáni 4 órakor indult el a’ Duna jege , még pedig tetemes károkat okoz
va, mert a’ magosra duzzadt hullámok roppant jégtömegeket sodrottak a’ 
part mellett horgonyzó gabna- ’s egyéb szállitóhajók közé; sok malmot 
’s hajót tünkre zúzott a’ jég ’s összevegyülve a’recsegő deszka- ’s fadara
bokkal folytató kártékony útját. Két v. liáiom ember mindeddig hiányzik; 
alkalmasint hullámokban leiék halálokat, midőn vagyonukat akarók meg
menteni. Rába folyamon febr. lökán még állott ugyan a’ jég,  de a’me
leg időjárat ’s dagadó viz azóta hihetőleg már azt is távozásra kény té
té. A’ Győr mellett részint elsülyedt, részint összezúzott hajók számát 
17re teszik. — Temesvárott több év óta van már szokásban az újévi 
üdvözletek fölváltása pénzadakozások által a’ polg. kórház szamára’s ez 
évben 422 f. 22 krt hozott ez üdvös szokás az érintett czélra. — Mo- 
sonyban febr. 7kén a’ búza, árpa és zab oily élénkül kelt, hogy az ár 
meglehetősen emelkedék, ’s alkalmasint még magosbra szökken, ha 
folyvást olly nagy mennyiségekben történendnek a’ vásárlások. —

Folyó hónap llkén történt meg a’ kolozsvári unitar. szentegyház
ban az erdélyi nagyfejdejfemségi unitar. püspök S z é k e l y  Miklós urnák 
ezen „hivatalba ünnepélyes iktattatása. E. II.

Sz. Fejérvárott az izraeliták mégtelepülhetése ’s lakhatása felől az 
Adler után közlött hírünk anny iban valósul, hogy a’ helybeli ns tanács egy ré
sze ott lakhatásukra engedelmet adott ugyan, de ezen intézkedés több 
kifogás alá esvén, fensobb helyi határzattól függ az izraeliták sorsa, kik 
Fehérvárott még nem is laknak, ’s bejövetelük bizonytalan.

A  ÜB3 e s* i k a
(Részletes tudósítás a’ veracruzi csatáról.) Najade fregát dec. 16án 

indult el sürgönyökkel a’ mexicoi öbölbiil ’s 1839 febr. ökén érkezék 
Rrestbe’skét hivatalos tudósítást hoza magával Baudin hajóvezértül a’ 
franczia kormány számára; egyikben San Juan de Ulloa fellegvár elfog- 
laltatását adja elő, melly a* jour. des Débats-ból közlöttel tökéletesen 
öszhangzó. A’ másik tudósítás a dec. 4. ’s öiki eseményekről szól: A’ 
franczia hajóvezér ’s Rincon tábornok, mint tudva van, egyezkedést 
kötének, melly Veracruz várost némileg semlegesité, az őrség számát 
korlátozó ’s a’ Veracruzban lakó francziáknak ólaimat ’s békét biztosita. 
4kén Baudint, kinek hajóserge nagyobb részint a’pajarosi kikötőben hor
gonyba, arról tudósítók, miszerint az egyezkedés daczára Veracruzba uj 
mexicoi csapatok vonultak ’s több félénk franczia San Juan de Ulloa föl- 
legvárban kívánt menedéket. A’ hajóvezér azonnal Veracruz alá hajóza 
’s Alcibiades brigget a’ város kikötőibe evezteté az itteni állomás mege
rősítéséül. A’ kikötőbe érkeztekor levelet kapa Santa Ana tábornokiul, 
a’ respublica hajdani elnökétől, ki a’ franczia hajóvezérrel tudató vera
cruzi főparancsnokká kineveztetését ’s ezenkül a’ levélhez a’ nov. 30ki 
rendelet nyomatott példánya is volt mellékelve , mellyben Bustamente 
elnök Francziaországnak hadat üzen. Baudin hajóvezér válaszolt a’ mo- 
xicoi tábornoknak, miszerint az egyezkedés rája nézve sem bir többé kö
telező erővel; inti egyébiránt a’ mexicoi hatóságokat: őrizkednének a’ 
Veracruzban lakó francziákon méltatlanságok elkövetésitől, kik közül 
többen mind e’ mellett is a’föllegvárba kérésének családostul menedéket. 
Általányos félelem uralkodott Veracruz lakosi közt, kik a’ város ostro- 
moltatásátul rettegének. Dec. 5én Baudin hajóvezér korán reggel a’hadi 
hajók legénységit partra szállíttató, midőn még sűrű köd fedé a’ földet; 
három csapatra oszlónak szét ezek; a’balcsapat Parseval kapitány parancsi 
alatt san Jago erősséget kerité hatalmába, ’s itt hagyva legénysége egy 
részit’s beszegezve az ottan talált 28 álgyut a’ város falai felé siete a’ 
jobb csapattal egyesülendő; a’ közép osztályt Colombel parancsnok kor
mányzó; elősergét 90 férfi alakitá Joinville hg vezérsége alatt. A’ rév
töltés kapu ját lőporral rugók ki s a hg volt első, ki a' városba ronta; az osz
tály három csapatra szakadt,egyik de la Conception,a’ másik san Jago erős
ség , a’ harmadik pedig Santa Ana ’s Arista tábornokok háza felé tolult. 
A’ mexicoi őrség itt az előnyomulókra tüzelt ’s a’ házba vonult, és szo
báról szobára védé magát; több franczia tiszt megsérült ez alkalommal; 
végre Arista tábornok szobájába nyomultak, ki kardját kénytelen volta’ 
hgnek átadni; a’házat hasztalan kutatók föl, Santa Ana már megfutamlott, 
Aristát ’s a’ többi foglyot franczia hajúkra vivék. Ez alatt a’ balcsapat de 
la Merced kapu melletti laktanyánál igen komoly ellenállásra talált; a’ 
hg jött katonáival segítségre, álgyut szegeztetett a’kapunak ’s füst között 
rohant előre , gondolván , hogy a’ kapu szétrepedt; azonban a’golyó csak 
kisded rézst hasi (a ; a’ lődözés pedig a’ laktanyából ekkor olly sűrű lön, 
hogy több franczia tiszt a’ mellékutczába volt kénytelen vonulni. Ekkor 
elényomult a’ jobb csapat is, 6 fontos álgyut szegeztek a’ kapunak’s há
romszor lőttek minden következmény nélkül. Bandin hajóvezér ez ese- 
ményriiltudósittatva, miután városlefegyverzési czélját elérte, visszavo
nulásra adott parancsot. 82 álgyut szegeztek be’s csak egy ti fontost töl
tete meg a’ hajóvezér apró golyókkal ’s a’ révtöltés véginél állíttató föl 
visszavonulása födözhetésc vegeit. Már minden franczia hajón volt *s Baudin 
is épen be akart szállni; midőn Santa Ana tábornok személyes vezérlete 
alatt egy mexicoi csapat a’révtöltési kapun üldözésül előrohant. A’ hajó

vezér a’ töltött álgyukat elsütteté, mcllyek a’ mexicoi csapatban iszonyú 
dulást okozónak: mind e’ mellett is a’ révtöltés félé közelite az ’s Baudin 
hajóját akaró megtámadni, mellyet azonnal több golyó lyuggata á t; Bau
din oldala mellől egy tengerész növendék hulla el; ezt erős és véres 
csata követé, mellyben a’ mexieoiak vesztesége igen tetemes lön. A’ 
csatának siirii köd vete véget. Baudin tengerész katonákkal hajóikra, a’ 
mexicoi csapatok pedig Bergama part felé vonultak. Santa Ana tábornok 
három sebet kapa, egyik lábát azonnal le kelle vágatnia, kétkednek fel- 
gyógyulásán. Ramon-Hernandez vévé át helyette a’ főparancsnokságot.
— A’ hajovezér tudósítása végén katonáji bátorságát’s mérsékét dicséri* 
Minden magányos vagyont, főleg egyházakat a’ leglélekisméretesbben 
kíméltek meg. A’ franeziák vesztesége összesen nyolez halott ’s 56 se
besült. —

N |) a  ii  y  ö I «  r  s 2 á g-.
(A’ ministerelnök Madridban. Elegy.) Perez de Castro, uj minister- 

elnök, már Madridban van. Estremadura tartományon keresztül utaztakor 
olly roppant katonacsapat által kelle magát kalauzoltatnia, hogy nem igen 
kedvező véleményt kaphatott az ország helyzetéről, mellynek javítását 
ezentúl az ő belátása által kívánja eszközöltetni a’ nemzet. — Cambridge 
György hg jan. 2 lén Culloden 1. álnév alatt Sevillába érkezék, ’s 23án 
folytató útját Cadiz felé. — Van Halen tábornokján. 22kén végre elha
gyó sergével Segorbe vidékét, a’ carlosiakat Maestrazgobul kiűzendő. 
Közeledtekor az ellenség Montanból azonnal visszavonult ’s Van Halen 
fölgyujtatá az ottani erősséget. Ugyanazon időben Aspiros osztálya el
hagyó Murviedrot és Segorbeben tartalékcsapatot képez embereivel.Madrid
ban igen különös az időjárat. Jan. 27kén 8 foknyi meleg uralkodott, ’s 
délután föl kelle öntözni a’ Pradot, hogy a’ sétálók legalább némileg 
ólalmazva legyenek a’ magosra emelkedő porföllegek ellen. Másnap reg
gel a’ lakosság nem csekély bámultára két lábnyi magas hóval való
nak födve Madrid utczái ’s a’ hideg három fokra emelkedék; délután 
azonban ismét hatalmasul kezdének küzdeni a’ hideggel a’ nap sugári.

A n g l i a .
(Lapvélemények a’ trónbeszédrül.) A’londoni sajtó általányosan elé- 

gületlenségét jelenti a' trónbeszéddel, különbözőszempontokbul támodván 
meg azt magányos pártnézetei szerint. A’ Standard most is folytatja sa- 
játszerü politikáját, melly szerint pártjokát fogja a’ chartistáknak a’whi- 
gek ellenében , ’s legújabb számában a’ javító fövényt illető radical in
dítvány megbuktáról igy nyilatkozik: ,,A’javító törvény csakugyan nem 
felelt meg a’ nép kivánatinak, ’s mi már hét év előtt jóslottuk, hogy 
ennek igy kell történni, mert a' javitó törvény, a" nélkül hogy nagyobb 
politikai hatáskört nyitott volna a’ népnek, egészen megfosztó azt addig 
gyakorlott azon politikai befolyásától, mellyet a’ nem javított parliament 
elméleti hiányából merített. Ez elméleti hiányok a’ nagy néptömeghez fo
lyamodásra kényszerűé a’ főnemességet; de a’ javító törvény, midőn a’ 
nemesség hatalmát megtöré, egyszersmind nélkülözhetővé tévé neki a’ 
nép rokonszenvét. E’ törvény olly pártot hoza létre, melly elég erős ön- 
állólag tartani ion magát, ’s elég erős a’ főnemességgel daczolni, a’ 
dolgozó osztályt pedig lábbal tiprani, mikép azt már hat év óta gyako
rolja. A’ dolgozó osztály csak úgy nyerheti vissza előbbi hatalmát, ha 
a’ nemességgel fog ismét kezet ’s nem követi többé Buncombe ur taná
csit, ki az annyira veszélyes kalmár aristokratiának egyik fő vezetője. 
Soha a’ dolgozók olly nagy hatalomra nem fognak juthatni, hogy minden 
egyéb osztályt legyőzhessenek , mert ezek bizonyosan egyesülendnek ko
moly veszély esetén függetlenségük föntartására. Térjenek tehát ismét 
vissza természetes frigyeseikhez, kik nyílt karokkal várják őket.“ A’ 
mérsékelt radical szellemű Sunigyitél e’ tárgyról: „Azon beszéd, mely- 
lyet ministerink a’ királynéval fölolvastatának, csodálatra ’s fájdalomra 
indifandja olvasóinkat. A’ legfontosb és legkomolyabbszerü kérdések nem 
is érintetvék, mintha nép és kormány külön országokhoz tartoznának. Olly 
pillanatban, midőn a’nép az ország egyik részétül másikig éhségtől ret
teg, sőt némelly részben már valóságos éhséget tapasztal, nem tudnak 
szókat lelni részvét-nyilványitásra a’ ministerek. Olly pillanatban, midőn 
a' dolgoz<í osztályok szenvedési tetőpontra hágtak, ’s midőn, mondjuk 
ki világosan,azon gúny miatt, melly polgártársiktól elvezett jogokbul kizára- 
tásuk által keletkezük, majd őrjöngésig hevítitek föl, 's olly pillanatban, mi
dőn alig száz lépésnyire a’ parliamenti épülettől más két parliament tartja 
ölésit, mint valódi jelképe a’ nép szenvedésinek és fölindulásának, illy 
vészterhes pillanatban egyetlen szócskával sem törekszenek a'ministerek 
megnyugtatni a’ néptömeget ’s rokonszenvet ébreszteni ingerült keblében, 
sőt inkább fenyegetéseket mondatnak a’ királynéval, metlyek értelmiben 
törvények erejét kívánja használtatni a’ nyilványos gyűlésekben tanácskozó 
elnyomott, éhező’s ez okbul gondolation nép ellen. Illy beszéd talán had
kedvelő király szájába illenék csak, ki fenyegetésit kardéllel szándékoz
nék valósítani; de olly helyen, hol a’ törvényhozóság maga is mély meg
vetés tárgya, illy szókat mondatni fiatal és szeretőire méltó királynéval, 
valóban vétkes merény a’ fölség ’s türelmes nép ellen. A’ fáklyafénynél 
tartott gyűlések érintése a’trónbeszédben annál csudálatost), mivel Irlandról 
teljességgel nincsen ott emlités , pedig ez utóbbinak állapotja minden esetre, 
nyugtalanítóbb, Brougham 1. előadása szerint, mint Anglia jelen helyzete.“1 
Courier: „Az ország nincsen olly állapotban, hogy továbbra is tűrje a’ 
semmi ttevési rendszert. A’ chartisták magukban tekintve nem igen különös 
figyelemre méltók ugyan; de minden esetre fontosak, mint jelein’ társa
sági helyzetünkben történt változásnak, melly őket létre idézé, 's melly 
fia orvoslást nem nyernek a' sérelmek, olly tüzet fognak gerjeszteni , 
mellyet nem igen kendnek eloltani képesek a' tory orresavarók. Bár 
nyíltan ’s tartalék nélkül vetné magát a’nép karjai közé ministerségiink, 
’s egyszerre semmítné meg ez által politikai ellenség! reményit,kik esu-
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pán akkor jutandhatnak ismét kormányzásra, ha nép es kormányférfiak 
közt folyton növekszik a’ meghasonlás, melly már eddig is félelmes
nek kezd mutatkozni.“ A’ AL Chronicle is neheztel a’ ministerségre a’ 
gabnatörvény ügyében tett nyilatkozata miatt, ’s igy fejezi ki érzelmit: 
„Sajonual hallottuk Melbourne nyilatkozatát; reményljlink azonban, mi 
szerint ő nem fogja jobb meggyőződés előtt elzárni füleit, és szerencsére 
most épen olly férfiak vannak Londonban , kik rendkívül kiváncsiak a’ 
meggyőződést kétségbe vonhatlan bizonyítványokkal kieszközleni. Saj
náljuk, hogy Russell 1. hidegvizet akart önteni a’ gyártulajdonosak 's ke
reskedők azon követelésire,miszerint a ház sorompi előttkihollgattatni kíván
nak. Miért kívánjak megtagadni a’nagy varasok küldötteitől az óhajtott 
kihallgatást ? Miért akarják a’ földbirtokosak e’ kérdést elmellőzni? A’ 
bizonyítványok vagy mellettük, vagy pedig ellenük fognak nyilatkozni. 
Ez utóbbi esetben miért tagadják meg a’ dolgozó ’s kereskedő osztálytól 
a’ kihallgatást? Ez nagy balgaság tőlük, mert a’ nép, meg leven győ
ződve kivonata helyesség rül , bizonyosan nem engedendi magát a’ pár
tatlanság utjáról illy erőtlen ellenállás által eltántorittatni. Wem ismeri az 
a’ néptöbbség szellemét, ki véli, hogy iIly fontos kérdést olly könnyen 
temethetni feledékbe.“

(A’ ministeri szellemű válaszfölirat mind a’ két házban elfogadva.) 
A’ felsőházban Lovelace gr. következőleg ajánlá indítványozott válasz- 
föliratát, melly mindenben hu viszhangja volta’ trónbeszédnek: „My- 
lordok! A’ trónbeszéd szavai egyhangú helybenhagyásra méltók. A’ ko
rona tudatja velünk , miszerint közte ’s a’ kiilhatalmak közt nagyobbré- 
szint tökéletes egyetértés uralkodik ,’s hogy a’fen forgó viszályos kérdések 
eldöntését minélelőbb reménylhetni. A’szerződések Ausztriával ’s Poroszor
szággal örömet gerjeszthetnek bennünk , mivel véget vetnek a’kereskedé
sünkre nézve nyomasztó rendszabályoknak.Az ausztriávali szerződésképesi- 
tendi Angliát iszonyú téren lakó 24 millió embert minden szükségessel el
láthatni; semmi más szerződés nem eszközölhetett volna hasonló jótéte
ményt. A’ félszigeten folyvást tartó háború sajnot gerjesztő; de alkal
masint nem vesződnek el haszon nélkül az abból származó tanítások. Mi 
azon munkálkodásokat illeti, mellyek Perzsia bánásmódja által szüksé
gesültek Indiában, még mindig reményt táplálhatni olly körülmények kö- 
vetkezendésire, mellyek általányos kibékülést fognak lehetővé tenni; a’ kor
mányt azonban semmi esetre nem érheti gáncs.(Tetszés.)A'belügyek virágzó 
állapotja mellett csak fájdalommal tekinthetni a’ magas kenyérárra, mely- 
lyet csupán a’ gabnatörvényeknek kell tulajdonítani. O fölsége ministeri 
mindazáltal nem adhatának e’ kérdésnek főhelyet a’trónbeszédben. Már 
most is nagy forrongás uralkodik e’ kérdés miatt, ’s azért nem volt ta
nácsos olly rendszabályhoz nyúlni, melly még nagyobb tüzetgerjeszthe- 
te. Örömmel tapasztalam, hogy ő felségének hallgatást tanácsiának e’ fon
tos tárgyról, mellynek megérlelését az időiül kell várni. (Tetszés.) Mi
dőn a’ szegényi törvény javított a’szegények sorsán , egyszersmind meg
győzé a’ népet, miszerint Önök nem hanyagok sorsuk iránt. Más rendsza
bályok a’ néptömeg megelégülését és szeretetét szerzendik meg Önök
nek.“ Ezután szerencsét kivánt az országnak a’ szónok, hogy vérontás 
nélkül tudá eltörleni gyarmatiban a’ rabszolgaságot, és sajnát fejezéki, 
hogy a’ múltkor elfogadott törvény félben szakasztá Durham gr. munkálatit 
Canadában , épen akkor, midőn talán közel volt tartós békcalapíthatás- 
hoz Anglia éjszakamerikai birtokában. Vernon 1. támogatá Lovelace gr. 
válaszfölirati indítványát, ’s beszéde közben érinté, hogy béke időben 
még soha nem volt parancsolóbb ’s tisztesb tekintetű Anglia tengerésze- 
te, mint épen most, mit harsogó tetszéssel fogadott a’ ház. ,,Az Anglia 
's több külhatalom közt kötött szerződések, igy végzé szavait a’ szónok, 
még javítni fogják Anglia helyzetét. A’ gabnatörvényi kérd s alkalma
sint rövid idő múlva elleend döntve ’s véget fog vetni azon korlátozások
nak, mellyek eddig bilincsben tárták a’gabnakereskedést. Szilárd ’s ne
mes szivii politika bizonyosan javítni fog Irlandnak helyzetén’« egyenlő 
lábra állítandja ez országot Angliával.“ Wellington hg: ,,Nem szándé
kom vitázást támosztani olly tárgyról, melly utóbb úgy is fontos tanács
kozásra szolgaiam! alkalmuk Csak azt akarom megjegyzem, hogy a’ 
belgahollandi kérdésre nézve nem kell feledni, miszerint azon alapelv, 
mellyen Belgium függetlensége épül, független semlegbül áll. Az indiai 
ügyek olly kérdést képeznek, mellyrül legkielégitőbb tudósításokkal tar
tozik a’ háznak a’kormány. Az ország nem bocsátkozbatik háborúba, mi
előtt annak okait világosan tudná. Én egyébiránt itt sem dicsérni semócsár- 
lani nem akarom a’ kormányt indiai tettei miatt, sőt minde-ikép pártol- 
tatni óhajtóm azt, hogy a’ fonforgó kérdéseket minélelőbb’s végkép el 
lehessen dönteni. Örvendve haliam, hogy ő föls. föntarlani szándékozik 
tekintetét ’s hatalmát a’ két Canadában; de meg fogják Önök  engedni 
sajnálattal említhetnem, hogy ez akarat végbehajtására még mindeddig 
nem lépett életbe semmi czélszerü rendszabály. Láttuk, mikép azon tá
jakon békés indulatu lakosokat tűzzel vassal üldözének fegyveres csa
patok, csupán azért, mivel a’ királyné ügyéhez ragaszkodának. Olly 
rendszabályodul óhajtottam volna említést hallani, mellyek képesek le
gyenek a’ kir. tekintetnek tiszteletet szerzeni, ’s a’ hű alattvalók életét 

yagyonát biztosítani. Ö fölségének kötelessége ótalmazni azokat, ’s 
még szorosb tartozása szilárdul ’s nyíltan ellenmondani minden kicsapon
gásnak, mellyel hű alattvalóit az éjszakamerikai egyesült szabad tarto
mányok polgári üldözik. Ez iránt szükséges előterjesztést kell tenni az 
amerikai kormánynak, különben felső Canada egyenlő állapotba jutand 
Texas tartománnyal. Ila az amerikai hatóságok kimondják, hogy nem 
tudják féken tartani a’ népet, úgy Anglia nyíltan komoly rendszabályok
hoz tartozik nyúlni; mert kisszerű háborúba nem bocsátkozbatik. Csodál
kozva haliám, mikép emlitének bizonyos nyilványos gyűléseket a’ trón- 
beszédben ; holott egy ő föls. kormánya bizalmával felruházott férfi (O’

Connell) nem rég 60 ezer főnyi fegyveres polgárság talpra állitfatását ta~ 
náoslá.“ (Halljuk!) Miután Richmond hg a’ gabnatörvény változtatását 
nyilványos szerenesetlensegnek nevezé, Colchester 1. sajnálatát fejezé 
ki a’ tengerészet elhanyaglott állapotja miatt, melly épen inon jobb an
nál, mellyben akkor vala, midőn az ismert hollandi hnjóvezrr megje
lenvén a’ Temzén, a' sheernessi gyárat felgyújtó. Min to első tengeré
szeti lord: „Még nincsen idő e’ tárgyról kimerítőbben szólásra,’s most 
csupán azt mondom, hogy tengeri erőnk virágzóbb, mint valaha, ’s a’ 
ház c' tekintetben tökéletesenmegnyughatik.“ Winchelsea gr.: „Azonos 
lordok nyilatkozatiból, kika’ válaszfoliratot indítványozók, azt vélemkö- 
vetkezteihetni, miszerint a’ kormány is ellenzi a’ gabnatörvény változta
tását , mit én valódi szerencsétlenségnek tartok. Véleményem szerint bátran 
nyilványithatla volna a’ ministerség e’ nézetét.“ Roden I.„A’ trónbeszéd 
egy szomorú hézagát emelem ki. A' ministerség nem biztosító a’ protes
táns Irlandot, és nem vállal magára irányában semmi kötelezést.“ Mel
bourne: „Tagadom, hogy a’ kormány hivatalosan pártolja a’ gabnatör- 
vény-föloszlatás iránti tervet. E’ kérdésről teljes nyíltsággal szükség szó- 
lani. Azon tudósítások, miket több oldalról meritek, világosan meggyő
zének , miszerint még nem érkezek el azon pillanat, mellyben a’ gab- 
natörvény-megszüntetést kívánni lehetne. Indiára nézve s >kkal igazsá- 
gosbnak tartom a’ házat, mintsem az hamarkodva hozh ilna eldöntő határ- 
zatot. A’ ministerség lélekisméretes dolognak tartja minden e’ tárgyat il
lető körülményről tökéletesen értesülni, mert e’ kérdéshez megmérhetlen 
fontosságú érdekek kapcsoltatvák. Noha Canadára nézve nemnyilványitá 
teljes szándékát a’ kormány, mégis olly rendszabályokról gondoskodók 
már, mellyek tökéletesen biztositandják ő föls. alattvalóinak érdekeit ’s 
a’ korona méltóságát. En nem osztakozom azon nézetben , melly az ame
rikai polgárok határúikra csapongásiból vádat kivan támosztani az egye- 
sült tartományok kormánya ellen. Azon birtokrész helyzete igen súlyossá 
teszi az illy becsapongások elkerülését. Egyébiránt azonban csak
ugyan kötelessége az amerikai kormánynak minden illy korlátlankodás 
megújulását hathatósan g á t l a n i ,  mit baráti érzelmitől biztosan várhatni. 
Azon ezélzásra térek most, mellyel a’ ns hg (Wellington) egy állítólag a’ 
kormány bizalmával fölruházott férfiról (O’Connell) emlékezek. E’meg
jegyzés valóságát tagadom, ’s nem engedhetem meg, hogy azon gyűlé
seket, miket az érintett férfi az ország külön részeiben tartott, azokhoz 
hasonlítsa valaki, mellyek egészen más értelemben történnek ,’s mikre a’ 
trónbeszédben ezélzás vala. A’ ns hg tehát nem igen szerencsés volt ha
sonlításában. (Kaczaj.) Brougham 1. menteni törekvékaz egyesült szabad 
tartományok kormányát minden vád ellen, ’s többi közt igy nyilatkozók; 
„Sajnálattal látnám baráti viszonyúnkat megzavartatni azon kormánnyal, 
's reményiem, hogy az illy alaptalan ürügy miatt soha nem fog történni. 
Mi Canadát illeti, én nem fogok idő előtt vitatkozásba bocsátkozni e’ 
fontos tárgyról; de igen helyeslem a’ Canadából visszatért ns 1. (Dur
ham) azon kimondott kívánatét, melly szerint minélelőbb óhajta hatarzott 
nyilatkozásokat hallani ez ügyben. Lancaster grófságban történt törvény
telen gyűlésekről is van említés a’ trónbeszédben. IJgy látszik, mintha 
csupán e’ miatt panaszkodhatnék az ország. Más oldalról pedig sokkal 
veszélyes!) izgatási rendszerrel hatnak a’ nép legfélelmesb részire. Nem 
gondolák meg eléggé, miszerint S t e p h e n s  üldöztetése áltál alkalmat 
nyujtnak védeinek bebizonyítani, hogy a’ Lacashireben mindenható tör
vény gyönge leeml Irlandban. A’ns lord (Melbourne) épen most nem aka
ró megismerni, hogy azon férfi, ki ez izgatást vezérli, nagy mértékben 
bírja a’ kormány bizalmát; de azért izgatásának hatása csakugyan sok
kal veszélyesb Stephens szavainál. A’ kormány magas hivatallal kínálta 
az izgatót; mikép hasonlíthatni össze ezt azon állítással, hogy a’ minis
terség nem méltatja őt bizalmára?“ Végre a’ ministerelnök, Lansdovvne 
marq., jelenté, hogy a’ kormány tökéletesen helyesli Auckland 1. rend
szabályit, mikhez Indiában nyúlt, ’s ezután módosítás nélkül fogadó el a’ 
ház a’ válaszfoliratot, ’s ölésit febr. 7eig elhalasztó. — Az alsó házban 
ugyané’ napon (óikén) tömve voltak kiváncsi hallgatókkal a' karzatok , 
’s a’ válaszfölirat vitatása elejétől végig nagy érdekkel bírt. Duncombe 
indítványt tőn : nyilvrányítsa a’ ház, hogy a’javitótörvényt javítni szük
ség. Ez indítványt az angol radical ok ’s ()’ Connell hevesül támogatók , 
melly alkalomkor ez utóbbi következőleg nyilatkozók: „Mintán tavaly el- 
lenzém ez indítványt, most kötelességemnek tartom mellette szavazni. 
(Kaczaj.) Tavaly rokonsági viszonyok forgónak fon e’ tárgyban , miket 
nem akarók háborgatni. (Halljuk! ’s kaczaj) de e’ viszonyok reám néz
ve már megszűntek.“ E’ nyilatkozatából azt vélik következtethetni, hogy 
meghasonlása a’ ministerséggel csakugyan komoly kezd lenni. Peel R. 
a’ gabnatörvény föntartása mellett nyilatkozók, mivel az utóbbi evekben 
általányosan emelkedők az iparűzés és nemzeti jóllét. (Halljuk!) Rövid 
vitatás után 426 szóval 86 ellen tehát 340 szónyi többséggel, elfogadók 
az egész válaszfoliratot, melly itt is csupán viszhangja a' trónbeszédnek.

(Parliamenti viták.) A’ febr. Ciki alsóházi ülésben Hume 's O’Con
nell némelly közbenszólásira a’ belga-hollandi ügy iránt következőleg nyi
latkozók Palmerston : „Hollandia jogigénye Luxemburgra nézve a’ bécsi 
szerződésen ’s a’ nhgségnek a’ németszövetséghezi viszonyin alapszik, 
mellyek következtében amaz ez utóbbinak kiegészítő részét képezi. Bel
giumnak tehát nincsen joga Luxemburgra,’s e’ tekintetben minden vállo- 
latát bitorlásnak kellene tekinteni. Mi a’ luxemburgiak gyülölségét illeti, 
mellyel a’ hollandi kormány ellen viseltetnek , ez olly pont, melly fölött 
sem a’ parliament, sem Belgium nem Ítélhet, valamint én sem hozhatok 
liatárzatot; egyébiránt több hozzám érkezett hiteles tudósítás szerinte’ 
gyülölség épen nem annyira közönséges minden luxemburginál, mint né- 
mellyek magukkal elhitetni szeretik. Anglia azonban minden esetre kö
teles szorosan a’ törvényesség értelmihez ragaszkodni ’.s Hollandia ki-
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rályát mint luxemburgi nhgct megismerni.“ Ez alkalomkor O’ Connell ka
mattal fizeté vissza Brougham 1. keserű kifakadásit, s nemelly éidek- 
telen közbenszólás után végkép elfogadó a’ ház a’ válaszföliratot ’s el
oszlott; másnap pedig nagyszámmal sereglenek a’ követek Buckingham 
palotába , hol szokott szertartással ment véghez a’ válaszíölirat benynj- 
tása. E’ válaszfölirattal ’s a’ trónbeszéddel toryk és radicalok egyenlőn 
elé°illetlenek. — A’ chartisták febr. okán nyitók meg Londonban ellen- 
parliamentjókat. Wade tr. imádsággal nyitó meg a’ gyűlést, szerencsét 
kívánván a’ közmunkálkodásokra a’ mindenhatótul. A’ jelenvoltak közt kü
lönösen kitűntek: Feargus O’ Connor, O’ Brien ’s Lovett. A’ követek 
számos kérelmet hozónak magukkal, mellyek közül leginkább említendők; 
a’ birminghami 94, a’ íiseshirei 80* newcastlei 35 , yorki 52 ezeralá- 
iraétal. Londonba utaztok előtt még több éji gyűlést tartónak a’ chartis
ták holdfénynél, mellyek egyikében Vincent, a’ radical hölgykegyencz, 
hófehér lovon ülve beszélt a’ néphez. —- A’ nagy gabnatörvény elleni 
társulat szinte megnyitó már ölésit Londonban, ’s nem sokára követsé
get szándékozik küldeni Melbourne lordhoz. Kérelmei közt legkitűnőbb 
Glasgow városé 40 ezer aláírattak E’ követek Macreadytól kikérlek Co- 
ventgarden színházat, hol nagy lakomát szándékoznak adni. —

(A’ politikai pártok helyzete Angliában parliament-nyitáskor.) A’ 
parliament-nyitás ez úttal vészjósló időszakban történt. Emberi emlékezet- 
óta nem mutatkozék még a’ különben annyira állandó Angliában olly hul
lámzás, mint az, melly most minden pillanatban változtatja a’ politikai pár
tok hely zetét. Múlt augusztusban mindenki eskünni mert volna , hogy ez 
ülés megnyitása conservativ ministerséget fog életbe léptetni. A’ túlzó 
radicalok így szóltak ; „ A’ whig ministerség csak szép szókkal tartogat 
bennünket ’story elvek szerint bánik velünk; azért el az illy álnokság
gal! Alkossunk tory ministerséget, hogy legalább ismét világosság jőjön 
a’ fogalmakba, ’s ne kelljen folyvást szélvitorlákkal küzdenünk.“ A’ke
reskedők ezt mondották: „Tory ministerség alatt jobban keltek áruink , 
tehát térjünk vissza a’ torykhoz.“ A’ chartisták mozgalmi azonban más 
irányt azok a’ közvéleménynek , noha egyébkínt eleinte kedvezők va
lónak azok a’ torykra nézve , mert a’ dolgozó osztályok komoly inge
rültsége megrettente' a’ középosztályt, ’s igy a’toryk mérlege emelkedék. 
De ekkor a’ gabnatörvény elleni izgatás rögtön egészen megváltoztató az 
ügyek helyzetét. A’ középosztály, kereskedők, ’s köztük számos lory, 
csupán a’ gabnatörvény megszüntetésében láttak módot a’ hanyatló ke
reskedés gyámoíitására. A’ tory sajtó sokáig hallgatott; de végre látván, 
hogy az iparüzők milliója csakugyan inkább érdemes méltányra, mint 30 
ezer földbirtokos, szólni kezde , ’s a’ Timeshatárzottan a’ gabnatörvény- 
megszüntetés mellett nyilatkozók, hogy e’ szerint aztán ne lehessen az 
üdvös rendszabályt csupán a’ whigek buzgalmának tulajdonítani. Az egy
ház ’s toryk hatalma mindazáltal rendkívül szoros kapcsolatban áll az ügyek 
mostani helyzetével, ’s a’ kívánt áldozat egyesült rovásukra történendő. 
Ez okbul szakadás mutatkozik már is a’ toryk közt, mellyet a’ kérdés to
vábbi vitatása folyvást határzotlabbá teend. ’S ez oka, hogy a’ Times 
első felszólalta után azonnal ismét clhallgata, ’s már többé egyetlen szó
val sem említi e’ fontos kérdést. E’ körülmény nagy mértékben mozdító 
elő a’ whigek szerencséjét. Azonban uj körülmény ismét módositott a’ 
dolgon. A’ chartisták hangosan kiáltozák: ,,A’ gabnatörvény elleni iz
gatás csak gyalázatos ármány a’ whigek résziről, mellyel el akarók a’ 
népet tántoritni az általányos szavazásjog követelésitől, ’s meghasonlást 
kívánnak köztünk támosztani.“ A’ chartisták több gyűlésben csakugyan 
keresztül is vivék az általányos szavazásjogot, ’s ez által akaratlanul 
segiték a’ túlzó torykat, kik természetesen hallani sem akarnak a’ gabna- 
törvényről,noha Bussell választóihoz intézett iratában határzottan nyilat
kozók a’ megszüntetés mellett. A’ Globe legújabb száma félig tifkolódzva 
azon megjegyzést tévé, miszerint a’ whigek tettlegi javításokat hajlan
dók tenni, mig a’ toryk alkalmasint csupán elméletiek kivivására nyujt- 
nának segélykezet. Ez elméleti javítások alatt talán az általányos szava
zásjogot kell értenünk, mig a’ tettlegiek a’ gabnatörvény-megszüntetést 
jelentik? Ez csakugyan nem lehetlen. A’ javitó törvény győzelemre jut
tató a’pénzaristokratiát, vagy is whigeket, a’ birtokaristokratia vagyis 
toryk fölött. A’ dolgozók természetes ellenségei a’gyártulajdonosaknak, 
mivel ezek haszna mindenkor azt kívánja, hogy minél csekélyebb díjért 
dolgoztassák őket. Ki ótalmazhatja tehát jobban a’ dolgozót a’ gyártulaj-' 
donos ellen, mint a’ földbirtokos? Ez valószínűnek látszik ugyan; de 
tulajdonkép még sem az, mert a’ dolgozók gyökeres orvoslást kívánnak,
’s nem uraikkali érdekeik puszta elintézését, ’s az egészet elvkérdésnek 
kell inkább tekinteni. Egyébiránt már tettdolgok is szólnak e’ részben.
Az alsóházban Duncombe ’s Ward vezérlete alatt 84 követ általányos 
szavazásjog mellett nyilatkozók, ’s Hume is a’ kormány ellenszavazand, 
mi veszélyes lehetend a’ whigekre nézve, kiknek O’ Connell’ volt ed
dig főtámosza, ki már most szinte visszavonul tőlük; egyébiránt pedig 
tetemesül veszi'te a’ közvéleményben fonák politikai fogási által, mely- 
lyek legkitiinőbbike az , hogy minden csekélységért azonnal legkomo- 
lyabbszerü vitatáshoz folyamodók, mi végre annyira terjedem!, hogy 
mihelyt neki vagy a’ ministerség valamellyik tagjának uj nadrágra leszen 
szüksége, fölizgatandja az egész Angliát, mintha a’ haza legdrágább 
érdekei állanának koczkán. Illy helyzet sokáig nem fogja magát föntart- 
hatni, ’s mivel tory ministerségtül iszonyodik az ország, tökéletesen ra
dical kormány pedig most talán még nem állhatna főn , tehát alkalmasint 
Durham féle ministerséghez fog hajlani a’ többség, ha a’ mostani minis- 
terek hirtelen nem változtatják meg politikájókat. —

(A’ gyarmatminister lemond.) Az alsóház oct. Gikán a’ belga kér
dést vitató minden nyornosb következmény nélkül; Tikén pedig Villicrs

Szerkeszti fllelmeczy. — Nyomtatja

jelenté, miszerint febr. 19ikén indítványt fog tenni azon dologhoz értők 
kihallgatására, kik a gabnatörvény ügyében a’ ház soronpi előtt megje
lenni szándékoznak. A’ felsőházban febr. 8ikán Glenelg, eddigi gyar
matminister, rövid beszédben jelenté lemondását e’ hivatalról, mi élénk 
izgást támoszta. Egyébiránt a’ ns. lord igéié, hogy gyarmati tárgyak vi
tatásakor mindig jelen leend ,’s minden szükséges fölvilágitást egész kész
séggel fog adni, mennyiben azt felelőssége kívánná. Lemondása okául 
némelly ministeri hivataloknak tudta nélküli megváltoztatását adá, mikben 
nem egyezheték meg társaival. —

^ r a n c z l a o r s z á ^ .
(Persil hivatalát elveszti, mivel a’ szövetkezéssel szavazott.) A’ 

pénzügyminister következőleg tudató Persil úrral hivatalától megfosztatá
sát: „Uram! Szerencsém van Önnel másolatát közleni egy kir. parancs
nak, mellyel indítványomra a’ király föloldja Önt pénzverőségi elnök
hivatala további viselésétül.“ Persil nyilványos iratban válaszolt a’ mi- 
nisternek, mellyben kivallja, hogy azért szavazott a’ ministerség ellen, 
mivel vészhozónak tekinté azt. Különös vétkül tulajdoniták még ezenkül 
a’ kormánypártiak Persilnek, hogy termeit megnyitó tanácskozásra a’ szö
vetkezés tagjainak , ’s a’ tisztviselőket fenyegetésekkel is kényszerűé a’ 
ministerség ellen szavazásra, melly utóbbi állítást mindazáltal rágalom
nak mondja Persil.

L e n g y e l o r s z á g .
Montalembert gr. felügyelése alatt megjelenő „Univers religieux“ 

Varsóbul jan. 23árul következőt közöl: ,,E’ pillanatban rendkívüli moz
galom uralkodik Lengyelországban az orosz csapatoknál. Kajssaroíf al
tábornagy parancsi alatt álló összesen 30ezer főnyi sereg 120 álgyuval 
azon parancsot vévé, miszerint induljon Kalisch felé ’s a’ porosz határ
széleken állomásozzon. A’ 2ik ’s 7dik gyalogsergek megérkezését Len
gyelországba minden nap várják. Ezen egyesült csapatok figyelő serget 
alakítanának’s 90 — lOOezerfőre menendnek, Paskevitsch tábornagy,ki sz. 
Pétervárba ’s innen Kiewbe szándékozott utazni, lemonda ez útjáról ’s 
jól értesültek szerint e’figyelő sereg főparancsnokságát vállolandja föl.“ 
— A’Varsó túl ausztriai határszélekig épitendő vasút Grodzisk, Skiernie- 
wice, Rawa, Tornászéw, Petrikau, Radomsk, Czenstochau, Zarki, 
’s Dombrovva helyeken menend keresztül. Áruszállításra van e’vasút szá
mítva ’s főleg sót, kőszenet, vasat, ónt, fát, meszet ’s t. e’f. szállítaná, 
mi négy millió mázsára rúghat mostani számítás szerint. A’ vasútépítésre 
kivántató mennyiség 21 millió lengyel forintra van számítva.—

, ES o 1 g i ii n i.
Brüssel! febr. 7ki levél szerint a’ Tempsb tn , a’ porosz követ, el

utazta előtt, személyes udvarlaton vala Leopold királynál.Skrzynecky tábor
nagy, ki Mérődé gróffal ’s a’ hadministerrel többször ebédle,tegnap 18 képvi
selőből ’s 2 tanácsosbul álló küldöttségetlátogata meg. Beverloo táborban 
nagy ingerültség uralkodik. Ernst ’s d’Huart ministerek lemondása követ
kezében kellemetlen következményektől rettegének; azonban megnyug
tató az elméket, miszerint engedésről még eddig szó sincs. — Handelsblad 
szerint a’ hollandi kormány Ejszaki-Brabantban két órányira parancsoló 
visszavonulni a’ határszélektől katonaságát, hogy ez ne szolgáljon a’ bel
gáknak ürügyül ellenségeskedés-kezdésre. — Azon hir, miszerint a’ 
franczia követ is ott szándékozik hagyni Brüsselt, nem nyer valósulást.

Brüsseli febr. 7ki irat szerint, mellyet az amsterdami Avondbode 
közöl: „Tegnap este Gendebiennél a’ követek összegyűlvén mintegy negy
venen a’ nemzethez intézendő tudósítás- föltevéssel foglalkodtak ’s azon 
eszközök ’s rendszabályok meghatárzásával, mellyek képesítik a nép
séget, a’ birtokeldaraboltatást fegyveres kézzel ellenzeni. Metzet titkos 
küldetéssel Luxemburg nagyhgségbe utaztatók, melly a’ védés fegyverzési 
választmány létegesitésével viszonyban áll. — Az ellenzés, melly a’ 
londoni tanács legutolsó határzatát félrevetni szándékozik, 52 tagot szám
lál már, mivel pedig az összes szám csak 102, úgy a’ követkamrában 
megvan az el nem fogadási többség.—Azon hir, miszerint febr. 12én a’ 
kamrák ismét összehivatnak, nem való. — Skrzynecky tábornagy a’ belga 
kormány utasítása következtében Lüttich ’s Limburg tartományok katonai 
állomásai megvizsgálására van kiküldve.

(A’ londoni tanács nem fogadó el a’belga kormány legujabbi javas
latát.) Alsórajna-melléki febr. 9ki hir szerint a’ belga kormány a’ londoni 
tanácstulf. 7ki estén hivatalos választ kapott legutolsó jegyzékére, melly
ben Van de Weyer ugyanis azt indítványozó az öt hatalomnak: hagy
nák meg Belgiumnál Limburg ’s Luxemburg polgári kormányzatát, miért 
Belgium oezer főnyi serget állitand föl, melly a’német szövetség parancsi 
alatt Venloo ’s Maestricht erőségekben őrködnék. Itt, úgy látsze'k, elfe- 
lejték , hogy Maestrichtet előbb elkellene venni a’ hollandi aktul. A’ lon
doni tanács egyszerű válosza erre, hogy nem lát semmi okot e’ javaslat
nak tanácskozás alá vételére. E’ válasz nem volt ugyan váratlan , még 
is rémülést okoza Brüsselben ’s a’ kormány azonnal uj javaslatokkal Du- 
mortiert útnak indító Londonba. Úgy látszik e’ tárgy báni minden javaslata 
a’ belga kormánynak hajótörést szenved, ‘s vagy engedés vagy szilárdul 
ellenállás az , mik közül választhat. —

(A’ porosz és ausztriai követek Brüsselt elhagyók. Cockerill nem 
szüntető meg készfizetésit.) M. m. frankfurti febr. I I  ki hir szerint Rech- 
berg gr. ausztriai ügyviselő Brüsselből ide erkezék; Seckendorf gr. pedig 
Berlinbe utazott egyenesen. Aacheni febr. Ski hir szerint Cockerill seraingi 
intézetében nem szüntető meg készfizetéseit , mi durva koholmánynak 
iiyi Iványit tátik. —

I g a z í t á s :  15 sz. Jelenkorunk első lapján a" 2dik szelet lső sorában 
„Csongrád megyei“ helyett, olv. Csanád megyei.

T rattn cr-liáro ly i, úri nteza 01*1.
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FOGLALAT: Magyarország és Erdély (előléptetések; m. nemzeti Akaifemia; almanach-társasági közgyűlés; kocséri agarászaf: Bihar, Szepesés 
Torontál megyei hirek; Wesselényi család alapítványa a’ zilahi reform iskola számára; különféle: Szerbiában az uj alkotmány helybenhagyá
sául országgyűlés nyit tátik, a’ montenegroiak ismét háborganak , dumvidéki hirek, sz. fehérvári vásár 's a 't . ; turopolyai neinességi tiszt uj it ;'is; 
Ausztria (nyilatko/.ványok az angol-ausztriai kereskedési szerződés Sgyében.) ’sa'f.) Spanyolország (Van Halen vállolata Montan ellen nem 
síikcriilt; 's a: t.) Anglia (parliament! ülések; ministeri nyilatkozat íz angol-ausztriai kereskedési szerződésiül; a' toryk ügye ismét roszab- 
bul; uj londoni torzképek; ‘sa’ t.) Francziaország (Guizot kői irata jválasztóihoz; ’sa’ t.) Lotto.

M a g y a r o r s z á g é s E r d é l y .
A’ m. kir. helytartó tanács február 19kén J a k a b  István keblebeli 

titoknokká neveztetése következtében N é m e t s z e g h y  Benedek fogalma
zót jegyzőkönyvi iktatóvá ’s helyébe fogalmazóvá M át hé János jegy
zőkönyvi másodiktatót alkalmazó.

Ma g y a r  tudós  t á r s a s á g .  T. Gorove L á szí ó táblabiró ’s in. 
acad. 1. tag, maga és ifjabb testvérei Lajos és Károly táblabirák nevükben 
bizonyos, a’ t. társaság által kezelendő köz jutalomtételekre szánt, ezer 
pengő ftnyi alapítvány-levelet teve le az academiai elnök, gr. Teleki József 
űr ő exja’ kezébe; melly az igazgatóság elibe terjesztetése ’s elfogadtatása 
után, minden részleteivel, köz tudomásra fog hozatni. Az elnök rendelésé
ből. Pest, febr. 22. 1S39. D. S c hede l  Fe renc / . ,  titoknak.

Az a 1 m a n ach-t á rs as ág’ szombaton, jövő martzius 2kán, dél
utáni 3 órakor tartandó első közgyűlésére minden eddigi részvényes, ’s 
minden más a’ gyűlés helyén ’s napján aláírni kész hazafi a’ magyar tu
dós társaság’ termében (úri utcza Trattner-Károlyi ház) megjelenni kére
tik. Pesten febr. lökén 1839.

G a a l  József id. elnök. Kúthy Lajos id. jegyző.
K öcs érőn f. febr. 14. ’s 15én tartatott társasági agarászatot két bil- 

likom diszesité, egyike a’ társaságtól illy felírással: ,,Az agarászó társaság 
a’ legjobb agárnak 1839 évben Kocséron“ másika b. Wenckheim Lászlótól: 

A’ legnemesebb és legszebb agárnak 1839 évben Kocséron.“ Mindkettő mű
vészetet, csínt, ’s ízlést tanűsíta. A’ társasági billikomra páronként pórázról 
eresztett nyolc/, agár közziil próbafutás után , kettő jelölteték ki: gr. War- 
tenslcben Ágostoné : B a in b a ’s Pálinkás Sámuelé: 11 ék ás; nyertes Bam
ba. B. Wenckheim László adta billikomot szótöbbség által gr. Báday Gedeon 
F o r d í t s  nőstény agara érdemié meg. Az egészet kedvező idő mellett igen 
élénk részvét kiséré, ’s ezen valóban férfias kedvtöltés könnyen felejtető a’ 
különben szomorú első böjti napokat.

B i h a r  megyéből f. hónap 14érül érkezett hirek szerint a’ marhadög 
megszűnvén az országos vásárok egész bátorsággal tartatnak, név szerint 
Nagy-Váradon, ’s a’ héti vásárok is minden tartózkodás nélkül teljes fo
lyamatban vannak. Vajha jövő tavaszkor, midőn a’marhák legelőre hajtat
ván csordákban összesittetnek, az itt ott lappangható ragály ki ne ütne 
’s tovább ne terjedne, mint az előbbi néhány szerencsétlen évben tör
tént ! Ugyanezen dög megszűntéről Erdélyországbul is érkeznek nyug
tató tudósítások ; ns Békés megye mindazáltal annyira gondos a’ nya
valya elterülhetésének veszélye iránt, hogy a’ kebelén átmenő marhákat 
máskép nem túri keresztül hajtatni, hanemha két eskütt ember egyik 
helységből a’ másikig kiséri azokat egész a’megye határibul kijutásokig, 
hogy igy az általmenő marhák a’ békésiekkel semmi érintkezésbe ne jö- 
jenek; holott a’ ki egészségesés minden mirigytől tisztán maradt marhát 
hajt e’ veszélyes időben távolabb vidékekre, maga is természet szerint 
ügyel arra, hogy idegen csordákhoz, vagy istállókhoz, a’ ragálytul fél
tében, ne közelítsen. Ugyanazon ns megyében még az utasok kocsijárul 
is leszedik a’ szénát ’s megégetik, hogy ez által is a’ veszélyes mirigybe 
ne hozassék. Részint az őszi bő esőzések részint az esővel elegy gyors hó
elolvadás elpusztította vagy legalább igen megfogyasztotta főleg a’ közép 
Magyarországon kártékonykodott egerek és hörcsökökmyriadjait.Miértezer 
hála a’ természet jótékony Istenének!

Lo mn i c z  (Szepes megye) febr. 16án : febr. 7én reggeli 5 7a óra 
tájban, Dunavecz várában, Alsó-Lap és Zsdjár helységekben, igen érez
hető földrengés tapasztaltatott, melly az alvókat ágyaikból is kiriasztotta, 
sőt az Alsó-Lapsi kastélyban némi repedés is történt. Ez esemény annál 
nevezetesebb, minthogy Dunavecz vára, mint tudva van, nagy és me
redek kősziklán fekszik, Zsdjár helysége pedig völgyben ugyan, de a’ 
Tátra legmagasabb csúcsai tőszomszédságában, holott eddig a’ Tátra sok 
millió mázsányi súlya által minden földrengés ellen biztosítva véltük ma
gunkat. A’ mi pedig még különösebb, a’ megye többi lapályosabb ré
szeiben e’ földrengésnek híre sincs.

B é b á r ó l  (Torontóiban) febr. Ifikán: A’ bébai uradalom p. ke
resztúri ispánjánál jelenleg szolgál egy 20 évű törpe leány, kinek töké
letes kifejlettsége mellett magossága csak három lábnyi. A’ leány máskép 
izmos és egészséges. — Torontál megyebeli Majdán nevű kertészfalu alatti 
érben, egy földműves kutat akarván ásni, mintegy 6 lábnyi mélységben 
egy roppant nagyságú hajó orrára talált, mellyben tovább fürkészvén, 
azt kölessel töltve leié. Ezen talán évezredek óta itt fekvő hajó fája már 
annyira elkorhadt, ’s egy lábnál hosszabb szegei rozsdától úgy elemészt* 
vék, hogy csak kis darabokban szedhetni ki, de a’ benne talált köles kül
seje természetes piros, belje pedig sárga sziliét annyira megtartó, hogy 
azt első pillanattalmegösmerhetni. Nem a’hajdani édes tengerbe süllyedt 
é az el? ’S ha ez való, milly nevezetes felfödözésre nyújthat még alkal
mat tartalma! E’ tavasszal teendő további kutatásokról tudósitandjuk a’t. 
közönséget. — A’ bánság tiszamelletti részén most a’ tiszta búzának olly 
kelété van, millyenrül még nemigen emlékezhetni; egymást érik a’haj- 
hászok, kik házról házra járván kevés válogatással pozsonyiját 5 — 5 1!« 
forintjával foglalgatják le ’s veszik. Ezen azonban nem igen csodálkozunk, 
midőn a’ nagy kapósság mellett őszi vetésink szomorú aratást remélhet
nek; ezeket részint a’ huzamos kemény száraz fagyok, részint a’ millió

nyi egerek kártékonysága tönkre tevék. Havunk olly kevés volt, hogy 
jóformán be sem födheté takaróért sóvárgott vetésinket, e’ kevés is bú
csút veve tőlünk, ’s néhány nap óta kevés éjjeli fagygyal szép derült 
tavaszi napokat élvezünk.

(Turopolyai tisztujitás.) Február Tdikén tartó a’ turopolya -mezői 
nemesség tisztújító székét, hol először is elhunyt Sándor Ferencz helyett 
Jellachieh Lajos tbiróvá választaték, azután a’ tisztviselőség többi sze
mélyzete következő rendben hagyaték helyben, főispán: Jozipovieh An
tal Dániel; főispán-helyettes és bányászkerületi alispán: Jellachieh La
jos; kapitány és pénztárnok: Spissich Károly; főjegyző: Fogle dich Fe
rencz , aljegyző ’s lajstromzó : Hervachich Ferencz; főügyész: Novák 
Ferencz ; aliigyészek: Terputetz János és Mattachich Aloiz, az előbbi 
egyszersmind számvevő; ügyvéd: Chernich László; és írnok : Spissich 
Andor. —

A’ báró W e s s e l é n y i  nemzetség némelly tagjai megfontolván a’ 
z i l ahi  ref. gyinnasiumnak különösen a’ Szilágy vidékére nézve hasznos 
létét’s annak nagyobb virágoztatását, eleik példája szerint egy ottani ta- 
nitoszék-feláilitásra 3400 pengő forintot alapítottak ; mellyre b. W e s s e 
l é n y i  I s t v á n  1000, b. W e s s e l é n y i  Mi k l ós  1800, b. W e s 
s e l é n y i  F a r k a s  1800 pgő forintrul szóló kötelezvényeiket az er
délyi ev. reform, egyházi főtanácsnak be is adták. E’ mellett a’ tisztelt 
báió urak magokat egy alkalmas professori lakháznak minden idegen se
gedelem nélküli építtetésére is kötelezték. Ezen kivííl egy második pro- 

. fessori szék-alapitásra b. W e s s e l é n y i  Mi k l ó s  ur különösen maga 
részéről 3440 pgő forintot olly módon ajánlott, hogy ennek évenkinti 
206 for, kamatja, az ugyancsak z i l a h i  gymnasium számára tett Gyar
mati Sámuel 800 fr., Farnas örökösek 300 f. kegyes adományukkoz té
tetvén , az egyházi főtanács is 800 pgő forintot adván, ezen 1900pgő 
forintnak 114 évi kamatjával egyiitti 320 pgő forint, egy 2dik professor 
fizetésére fordittassék. Mind ezen alapítványt pedig Wesselényi b. urak 
olly nyilatkozattal ajánlották, hogy sem magoknak sem maradékaiknak 
az áltatok alapított tanítószékek betöltésire ’s azon iskola kormányzatá
ra mások felett semmi befolyást ki nem kötvén, azt egyenesen az erdélyi 
ev. reformátusok egyházi főtanácsának , a’ más hazabeli oskolák kormány
zatánál bevett ’s eddig is sükeresen gyakorlott módja alá adják. Mind 
ezen két tanitószékre tett alapítványokat az ev. reformátusok egyházi fő
tanácsa, febr. lOkén tartott népes gyűlésében hálás köszönettel fogad
ván, a’ W e s s e l é n y i  nemzetség némelly tagjai által tett alapítvány évi 
járadékát, jelenleg a’ zilahi gymnasium érdemes professora Hi r i  Fe
rencz urnák adatni rendelte , ki is eddig rendes fizetését a’ zilahi ref. la
kosak által fizetett borkepéből vette; a’ másik alapított tanitószék betölt- 
hetésére nézve az érd. ref. főiskolák ’s gypinasiumok elöljáróinál rende
lését megtette , hogy azok ezen tanitószék méltólag betöltésére érdemes 
kijelöltek neveit közöljék. (E. H.)

KÜLÖNFÉLE: Szerb határszéli hírek szerint január utolsó napjaiban 
kihirdeték Szerbia minden vidékin, miszerint a’ török ’s orosz biroda
lom által helybenhagyatott uj kormányrendszer fog nem sokára életbe 
lépni e’ fejd. tartományban. Viddini Hussein basa hozó meg Milos hgnek 
az illető okleveleket. Milos országgyűlést hivand össze, mellynek vizsgá
lata ’s helybenhagyása alá szándékozik terjeszteni az uj alkotmányt, melly 
zárkövét képezendi Szerbia évek előtt megkezdett szabadsági épületének. 
— Fiúméból febr. fikáról írják, miszerint Montenegróban ismét komoly 
’s nyugtalanító kezd lenni az ügyek helyzete. Ez újabb zavar okai egye 
dűl a’ törökök , kik a’ herczegovinai basához küldött montenegrói köve
teket minden népjog ellenére letartóztaták. A’ montenegrói vladikavisz- 
szatorláshoz nyúlással fenyegetőzik, ha követeit szabadon nem bocsátják a’ 
törökök. A’ vezér,mint látszik, megveti ez igazságos kivánatot, ’s igy 
nem sokára véres jelenetek történhetnek a’ montenegroiak ’s törökség 
közt. — Aldunavidéki hiteles hírek szerint febr. 2ükán keresztül sza- 
kasztá a’ Duna Kalocsa mellett a’ gátot, ’s nemcsak ez érseki székvárost , 
hanem Dömsöd, Dunavecse, Solt, és Pataj helységek részéi is viz alá 
helyzé. Paks és Tolnaközt még múlt héten keményen állotta’jég,’s több he
lyen iszonyú magosságra tornyosult.—Sz. Fehérvári febr. 20ki hírek sze
rint az ottani böjti vásár a’ rendkívül rósz utak miatt igen néptelen val.a, 
mi okbul az áruk igen léhán keltek, a’ nyulbőröket kivevén, mellyek 
százát 12 — 24 pgő forinton vevék. Balaton-vidéki 1834iki termésű bor 
^ —12 p. for. kelt. A’ gabnakereskedés veszteni kezdi élénkségét. — 
Gy őr , febr. Ifián : Rövid , de vig farsangunkban lakoma lakomát, viga
lom vigalmat követé; köz tiszteletű és szereteti! püspökünk nemcsak min
den vallásu papokat, tanítókat, megyei, városi ’s katonai tisztviselőket, 
hanem még az előkelő polgárokat is szives volt felváltva egyformán pom
pásan megvendégelni; ezt követé a’ káptalan több tagja, ’s magok kö
zött a’ lakosak is vigadoztak. Ámbár táneztermeink mindig telve valónak, 
mégis több rendű igen díszes társaságbeli vigalmak is adattak a’ megye
ház termében ; emelte e’ mulatságokat az itten tanyázó d. Miguel gyaIotr* 
ezred zenekara is, de különösen országszerte ismért czigányink, kik, biz*
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váa mesteri hangpendítéseikben, f. b. végevei egész Németországon ke
re tiü l Francziaországba menendnek , ’s ha sikerül szerencséjük, meg 
Angliába is szándékoznak átevezni! Hamvazószerdán azon néptömeg , 
me ily még tegnap éjjel talán vigadott, egymást kergetve siete a’ sz.-Be- 
nedek rendi templomba, hogy A l b a c h o t  hallhassa, kit megyés püs
pökünk a’ végett hivatott meg ide, hogy böjtön át németpredikácziókat 
mondjon; tömve volt a’ szent hely, s tahin egysem vala, ki lélekis- 
méretével számot vetvén, azt töredelmes szívvel nem hagyta volna el. 
Nem kevésbbé vala tömve székes-egyházunk a’reá következett pénteken, 
hol tisztelt í'opásztonmk maga a’ sz. igéket magyarul hirdeté ’s az^gész 
böjt alatt hirdetni fogja. — S z é k e s - F e h é r v á r ,  febr. I2én: Nálunk 
jelenleg a’ püspöki udvarban artézikét ásatott, mellynek bö forrását tisz
telt megyés püspökünk Bar kó  czy László b. a’ köz kívánat szerint egy 
mellék-utczában építendő kútba lakosúik használatára is elvonatni czélba 
vevén, egész udvarán átvonuló két ölnyi mélységű csatornát ásat; ebben 
f. h. 5. és ökán a’ dolgozók nagy halmú kuomladék alatt négy sirbolti 
koporsó-üregre akadtak, mellyek egymás mellett rendezve, téglákból 
épitvék. Az elsőben egészen sértetlen állapotban találtak egy asszonyé 
c s o n t v á z a t ,  a’ koporsónak azonban’s ruháknak már minden maradvá
nya nélkül, egy kissé a r a n y  zot t  zsineget kivevén , melly a’ kopo
nya homlokát övezé. Ezen üregtől ölnyi távolságban már egy nappal előbb 
találtak egy darab faragott márványkövet félig olvasható í'ölirással. A’ 
következő két sírhézag üres volt; az utolsóban pedig több idomzott homok
kőből összerakott ’s márvánnyal fedett koporsó létezett, melly a’ kőrom 
által an nyira zúzva volt, hogy foglalatját sem bántatlam'il kivenni sem 
egészen megtalálni nem lehete. Ugyanis a’ váz lábszár- ’s czombesont- 
jai tiszta arany fonalakkal valának elhintve, mellyek a’ már egészen el
emésztett öltöny himzetéből vagy sinórzatából származhattak ; ezután tisz
ta aranyból igen ügyes kézzel dolgozott három darab lánczcsat-rész, 18 
kisebb és 1 nagyobb tekés gomb taláítaték; végre egy jó nagyságú aiany 
gyűrű, mellynek tojásdad sima rubin- vagy gránátkövében valamelly nedv
nek (talán méregnek V) hullámzása volt szemlélhető. E’ talált ékszerek 
összesen 24 aranyat nyomtak. A’ m. püspök meghagytából legnagyobb 
vigyázattal fülkésztetett a’ hely , tovább is ásatott és hányatott, de min
den ezutáni süker nélkül; mert sem e’ csontváznak, sem a’ találtéksze- 
reknek kiegészítő része, sem a’kort, nevet, rangot ’stb. kijelelő felírások 
nem találtathattak ; így, fájdalom! hazai güjteményinkre különben illy 
nevezetes találmánynak (kétségkívül főrangú ereklyének) történeti érde
ke egészen elesik. Mindezt azonban ( a’ fonalakat kivevén, mellvek 
felolvasztatván 14‘h arany súlyával felértek) a’ m. püspök fens, nádorunk 
ő cs. kir. fhgségének, mint hazai régiségink védőjének, sziveskedék 
megküldeni. — B a j a ,  febr. 7én:Két évi szilárd buzgó küzdéseit a’ bajai 
jótékony asszony-egyesületnek febr. 4kén tartott fényes tánczmulatság 
koszoruzá, melly akár a’ mulatók tarka pompás sergét, akár a’ díszitvé- 
nyi Ízlést, rendezetet, kivilágítást, akár a’ 181 műdarabi csinos válasz
tás említtetik, a’ két előbbi felett az elsőséget mindenben megérdemli. 
550 kegyes keblű jelenvén meg a’ tánczteremben , a’ sorsjátéki nyere
ményekre 1044 lap váltatott, ’s igy kórházunk pénzalapja az újévi üd
vözlések megváltásával együtt a’ szükséges költségíizetést betudva , f. 
1839ik évre 1475 v. f. ’s 15 krral gyarapult; e’ korszellemi emelke
dés Bajának fokonkénti előhaladását csalhatlanul tanúsítja. A’szentczé- 
lu vállalkozás illy széphasznu sükerültét az egyesület buzgó elnöke ’s 
lelkes tagjai fáradhatatlan szorgoskodásának köszönhetni. A’ szerencsés 
haladás arra bátoritá a’ jótékony egyesületet, hogy jövőre intézeti hatását 
a’ szomszéd környékben is kiterjessze. — Rövid telünk, melly alig tartott 
két hétig keményebb időjárással, az érkezett tavaszi szelek által kivárd 
véget ért, ’s a’ különben is kevés hó végkép eltűnt, szánkóinkat az idén 
keveset használhatván. — Kereskedésünk mozgásba hozatván, minden 
gabnanemü árban emelkedik, ’s az éle'nkebb szemlélkedési közlekedés 
kereskedőinket jó jövendővel kecsegteti, mit az izraeliták és hajhászek 
gyakori futkozásiból ’s a’kereskedők némáskodó titkolózásiból gyanítunk. 
Február elején következő áron kelt a’ gabna: tiszta 4 f. 16 kr., kétsze
res 3 f. 10 kr., rozs 2 f. 40 kr., árpa 1 f. 56 kr., zab 1 f. 40 kr., köles 
2 f. 12 kr. , kukoricza 2 fr. 20 kr., mindenütt pozsonyi mérőt váltó
pénzben értve.—P e s t  megye Karai ’s Rendei közgyűlési végzése , melly 
áltál a bajai Sugovicza(dunai mellékág)partjától Nagy-Dunánkiga’rég óhaj
tott csatorna kiáshatása megengedtetik , t. Bács megyéhez megküldetett. 
Ezen az országos kereskedési kapcsolatot nagyhasznu befolyással előmoz
dítandó határozat köz örömre ébreszté egész Bácskát ’s Pest megye alsó 
részét, ’s az elkészült terv minélelőbbi legczélszerűbb létesítésére hat
hatós rendeletek bocsáttattak. Ki tapasztalásból tudja az illy kereskedési 
összeköttetés számíthatlan nyereségi kilátásit ’s ennek több hatóságunk 
adózó népére áradandó anyagi hasznosságát, az a’ két megyének bála
emléket emelend e’csatorna partjain.—A’fiumei révből f. e. január hónap
ban kivitt hazai termesztmények értéke a’ külföldről behozottakét 389,987 
pgő fttal haladta meg ; mi jelesen a’fölemelt áron vásárlóit ’s nagy meny- 
nyiségben külföldre szállított gabnának ’s dohánynak tulajdonítandó.— 
Noha újabb rendelkezések e’ termesztményekre most gyérebbek; mégis 
a’ bánsági válogatott tiszta búza mérője 4 f. 30kron, a’ szegedi legjobb 
dohány mázsája pedig 16 p. forinton kel. — A’ fuvarbér Károlyvárostól 
Fiúméig 1 fr. 16 krról méró'nkint 55 krra szállott le. — Sz. kir. Buda 
főváros tiszthatósága b. Sina Györgyöt, a’ Duna áradása által károsult 
lakosak ’s polgárok fölsegéllésire nagylelküleg ajánlott 40 ezer p. ft. és 
a’ nemzet körül szerzett más érdemei tekintetéből, f. é. jan. 24kén kőit 
oklevele szerint, a’ választó polgárság egyetértésével, budai valóságos 
polgárrá nevezte ki.—Az erdélyi fó'kormányszék K e r e s z t e s  A n t a l  
ÍÖlcbb vitelével megürült erdélyi tart. egyik péuztártiszti hivatalra, tart.

főbiztosság! írnok S z á s z  F e r e n c z e t  nevezé ki.— Kolozsvárott a’ re- 
doute-teremben tartatott tánczmulatságokfarsang elején’s végén jótékony 
czélra adattak, miért azon terem haszonbérlője V a s z i T ó b i á s  a’ köz
jóért buzgó közönség hálás köszönetét méltán megérdemelte. Mind ezen 
tánczmulatság közt, minden szempontbul, de főleg 400 pgő forintnál többre 
menő jövedelem tekintetéből, legkitűnőbb vala szinte a’ redoute-terem
ben febr. llkén adott tánczmulatság, mellynek tiszta jövedelmi fele az 
erdélyi ns asszonyi egyesület pártfogása alatti szegények intézete gyá- 
molitására valá szánva. Szün-óra alatt, azon még el nem adóit arany 
és ezüst portékákat ’s ékszereket, mellyeket 1835ben b. W e s s e l é n y i  
Mi k l ós  felszólítására, több kegyes asszonyság előbb a’ szűkölködik , 
később a’ k. magyar és monostor-utezai két előiskolák számára ajándé
kozott, sorsvonás utján játszattak k i, ’s ezzel is növekvék ezen tánez- 
inulatságnak a’ hasznos intézetek gyarapítására hasznos befolyása.E.lI. 
Ha a’szegény perzsa egy marok tiszta vizet vitt jó királyának ajándékul, 
a’ felsőrákost adózó jobbágy közönség is február 3dikán buzgón imádko
zott atyailag uralkodó fejdelme hosszas életéért, ki az utolsó török hábo
rúkor (50 év előtt) a’ bodzái vám körül katonai eleségvivő szekerek elől 
elhullott igavonó marhákat a’ károsultaknak vagy azok maradékinak, 
27 ezüst fortot egyért, az illető hatóságok kir. pénztárából kifizettetni 
kegyesen parancsolt, csak itt Felső-Rákoson kilencz darab illy elhul
lottmarháért kilencz adózó gazda összesen 245 forintot kapott jó pénz
ben a’ mostani kenyér és pénz nagy szűkében. (V. Uj.)

(Az angol-ausztriai kereskedés iránti nyilatkozványok.) Az 183Ski 
sept. 14dikén Majlandban kicserélt kereskedési ’s hajózási szerződéshez 
Anglia’s Ausztria közt még következő nyilatkozványok járulnak: „Nagy- 
brittannia ’s Irland egyesült királyságok királynéja ő föls. alulirt meg
hatalmazottja az 1838iki juh 3kán Bécsben aláirt kereskedési’s hajózási 
szerződésre nézve az ausztriai császár ’s magyar- és csehországi király 
ő föls. ’s Viktória Nagybrittannia királynéja ő f. közt, következő fölvi- 
lágositást ’s nyilatkozványt teszi: 1) Az érintett czikk elején ez angol 
szavak: „The commercial relations of their respective States and Pos
sessions,“ (a’ fels. szerződő felek’ illető statusaik és birtokaiknak keres
kedési viszonyaik) igy igazitandók: „the commercial relations between 
their respective States and Possessions“ (vagyis: a’szerződő felséges 
felek illető statusaik és birtokaik között fenforgó kereskedési viszonyok) 
mivel ugyanezen szók alkalmaztattak az I829ki szerződésben. 2) Hogy a’ 
kérdéses szerződés 3dik czikke, melly azon árukra vonatkozik, mellyek 
nem termesztményi az illető országoknak, kölcsönösen kötelezőnek tekin
tendő, 3) Hogy a’ 7ik czikk alatt az értess'ék, miszerint a’ raktárakba te
endő áruk ne legyenek adózás alá vetve, kivevén, ha fogyasztásra len
nének szánva, ’s hogy mindegyik hatalom hajóin ugyanazon föltétek alatt 
lehessen azokat tova szállítani. A’ kérdéses kereskedési szerződés csu
pán e’ föltétek alatt fog ő britt föls. résziről kicseréltetni. Majland, sept. 
14kén 1838. Lamb F. J.“ Ellennyilatkozat: „Azon nyilatkozvány kö
vetkeztében, mellyet ma sir Frederic Lamb, ő britt föls. követe ő cs. ’s 
ap. kir. fölséginél a’ kereskedési ’s hajózási szerződésre nézve benyujta, 
alulirt titkos udv. és status-kanczellár föl van hatalmazva, minden pont 
iránt (ismételteik a’ fönebbi 3 pont) megegyezését tudatni ő britt föls. kö
vetével. Majland, sept. l t kén 1838. Metternich.“ —

S p a i a y o l o f s x á g - .
(Van Halén vállolata Montan ellen nem sükerült.) Madridi február 

2ki hirek szerint Van Halen nagy hadi vállolata a’ montani erősség ellen 
ez úttal süker nélkül maradt. Miután ugyanis 6ezer harczossal körulke- 
rité a’ nevezett várat, ’s néhány gránátot röpite falai közé, mellyek sem
mi kárt nem tevének, jan. 24én ismét visszavonult egész sergestül Se- 
gorbebe. 27én Murviedroba érkezék, honnan azonnal Castellon feléfolj- 
tatja útját. Vállolata megbuktál alkalmasint a’ visszatorló junták felosz
latásának tulaj donitandja. —

A n s  1 I a-
(Parliamenti ülések.) Az alsóházban febr. 7én YV ard 13 ezer aláírató 

kérelmet nyujtabe a’ gabnatörvény ellen Shelfieldbül; egyébiránt az egész 
ülés jobbadán csak némi nem határzó közbenszólalkozásokbul állott, ’s 
legközelebb Durham 1. nyilatkozványa foglalandja el Canada helyzetérül 
mind a’ két ház figyelmét. A’ ns lord e’ fontos jelentése 52 nagy szele
i t  foglalja el az óriási Timesnak, ’s pontonkint jutáiul vitatás a la .— 
Glenelg kiléptérül a’ ministerségbül kiilönbözőleg nyilatkozik a’ londoni 
sajtó. A’ ministeri M. Chronicle ugyanis igy vélekedik: ,,A’ mostani kor
mány minden párthive örömmel fogja hallani Morpeth 1. (eddig irlandi 
statustitoknok, melly ministeri hivatal nem volt kabinetbeli ölessel össze
kapcsoltatva) ministerségbe léptét. A’ javítás és haladás baráti annyival 
inkább fognak örvendni e’ lépésnek, mivel Morpeth 1. minden választói
hoz intézett iratában határzottan titkos szavazás mellett nyilatkozók. Ki 
böcsületes nyíltságát ’s lelktilet-szilárdságát ismeri, meg van győződve, 
miszerint a’ ns lord hű maradand magához, ’s hogy e’ szerint ezentúl a’ 
titkos szavazást nyílt kérdés gyanánt tekintendi a’ kormány. Normanby 
marq. gyarmatminister leend Glenelg 1. helyett. E’ kinevezés is örvende
tes a’ nemzetre nézve. Azon hírért nem kezeskedünk, hogy Glenelg ki
lépte társai tanácsának tulajdonítandó, melly szerint lord-pecsétőrré kel
lene lennie; jól értesült körökben mindazáltal közönségesen hiszik ez ál
lítást.“ Erre ezt jegyzi meg a’tory Standard : „Mível Normanby ’s Mor
peth lordok, O’Connell oily nagy elégületlenségire kormányozok lrlandot, 
tehát parancsára a’ királyság közvetlen igazgatásával bízatnak meg. Dú
caimon 1. pedig, mivel családja egyik tagja nem akart az előző társu
lathoz pártolni, ’s ez által O’Connellt megsértő, elveszti hivatalát, ’s 
Glenelg 1. sokkal csekélyebb hatású hivatallal kénytelen megelégiilni, 
csakhogy O’Connell védenezének hely nyíljék lelépte által.“ A’ radical
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Spectator Howiek lordot véli Glenelg helyebe lépendőnek, ’s követke
zőleg fejezi ki magot: „Igen jól van! így legalább olly gyarmatministert 
kapunk, ki önmaga lesz tetteiért felelős. Az egész változás csupán eny- 
nyiből fog állani, mert tulaj dón kép mindig Howiek vive a’ gyarmati tár- 
czát’s felelős meg sem volt,mert a’ gyarmatmiriisteri név Glenelg lordra 
volt függesztve. A’ gyarmati kormányzatot tehát ezentúl is az eddigi tu
datlanság’s czélszerütlen makacsság bélyegzendi.“ A’ Courier igy fogja 
föl e’ tárgyat: „Glenelg kilepte két három változtatástteend szükségessé 
a’ kabinetben. Normanby gyarmatministerré leend, Morpeth 1. pedig ülést 
nyer a’ ministeri tanácsban, eddigi hivatala megtartása mellett. Normanby 
utódja Irlandban Clarendon vagy Radnor I. leend.“ Ez utóbbi állítást a’ 
Globe alaptalan koholmánynak mondja. Vannak azonban, kik Melbourne 
lórddal kibékültnek mondják Durham grófot, ’s csupán e’ körülménynek 
tulajdonítják a’ ministerség-módositást. Majd általányosan megegyeznek 
niindazáltal a’ lapok, hogy Glenelg mindenre inkább volt alkalmas, mint 
a’ gyarmati tárcza vitelére. —

(A’ toryk reményi ismét meghiúsultak. Londoni uj torzképek.)Dur
ham kibékült Melbourne lorddal, ’s a’ toryk ismét lekonyult fővel jár
nak London utczáin. E’ körülményből magyarázhatni meg már most Gle
nelg kiléptét a’ ministerségbül ’s uj szabadéinál tagok fölvételét. Broug
ham l. ellenben napról napra nagyobb jelentőségben tűnik föl, ’s termé
szetes vezére leend az ellenzésnek , ha Durham kibékülése a’ ministerel- 
nökkel csakugyan tartós marad. A’ whigek hatalma niindazáltal csupán 
a’ szabadelmiiség erején alapszik, ’s e’ szerint Brougham 1. akaratlanul 
is könnyen annyira vihetné munkásságával a’nyilványos véleményt, hogy 
halálos ellensége , Durham, erőszakosan minisferségre jutand. A’ szelíem- 
dús Brougham lord maga nemében egyetlenül áll ugyan Angliában ; de 
rendkívüli buzgalma által könnyen a’ szamár helyzetébe hozhat ja magát, 
melly más hasznára hajthatja a’ malmot, midőn boszusan tiporja hibái
val a’ földet. Durham helyzete csupán egy, t. i. a’ főpontra, Canadára 
nézve roszabbult. Ilire kezde terjedni, miszerint a’ministerség nem szán
dékozik egész, azon gyarmatot tárgyazó, jelentését parliament elibe ter
jeszteni, ’s csakugyan bizonyos, hogy Melbourne késni szándékozék az
zal a’felsőházban. De most a’ Times egy alrendü ügyviselőtül megvásárol
ván 2 ezer font sterlingért Durham jelentését, egész terjedelmiben közié 
azt szeleteiben, ’s igy tettleg szabadiíá föl a’ ns lordot azon Ígéretétől 
melly szerint meghatalmazá a’ ministerséget Canada ügyében saját nézeti 
szerint cselekvésre, csupán annyit tartván föl magának, hogy saját szemé
lyes becsületét ótalmazhassa kivánati szerint. A’ Times e’ tette minden 
esetre roszabbitá a’ toryk helyzetét, mert Durham befolyását a’ minister- 
ségre nagyobbitá, ’s hátra kötött karjait fölszabaditá. Durham már most 
mindkét karjával védheti magát a’ toryk ’s Brougham ellen,’s igy hely
zete az eddiginél sokkal kedvezőbb leend, noha első pillanatra épen el
lenkező látszék bekövetkezni. Durham lordnak nincsen pártja; ő maga 
személyesen képezi azt. A’radical párt pedig anyagilag egészen föl van 
oszlatva , ’s csupán eszmékben létezik. A’ kormányzati középre nem bír
nak rendes befolyással ezen eszmék. Az alsóházban csak csekély számú 
radicalok ülnek, a’ felsőben pedig csupán Brougham 1. személyesíti az 
egész pártot. Mostan tehát csupán Durham azon egyetlen férfi, ki valamit 
tehetne a’ radicalokért a’ ministerségre gyakorolható befolyásával. Durham
1. tehát a’ népakarat egész hatalmát képviseli, mivel a’ képviselést önhata
lomból tulaj donitá magának,’s a’zavart népakarat egyetlen mozdulatában 
sem akadályoztatja őt. Durham 1. e’szerint igy szólhat most a’ ministerség- 
hez : én vagyok a’ radical párt, ’s ha ti engem segíteni fogtok befolyástokkal, 
úgy általam az egész tömegnek parancsolhattok , a’ nélkül hogy vad rom
boló dühétől félnetek kellene. E’ kedvező álláspont ellentéte teljes mér-, 
tékben mutatkozik a’ toryk részén. Peel ’s Wellington hg, mint mondják, 
szilárdul el valának határozva engedvény-tételre a’ gabnatörvényekre néz
ve. De azon gyűlésen, mellyet a’ parliament ülésekben követendő poli
tikáról tanácskozás végett a’ toryk tártának, a’ többség hallani sem akart 
változtatásról e’ tekintetben , ’s igy a’ két vezér csupán ellenséges sza
kadást támoszthatott volna makacssága által a’ párt között. így tehát a’ 
tábornokok kénytelenek valának a’ dobosaktul ’s közlegényektől fogadni 
el parancsot. A’ gabnatörvény elleni izgatás tehát szinte segíti a’ minis
terséget, mivel a’ toryk tettleg ellenkeznek azzal, miga’ministerek csu
pán szenvedőleg viselik magukat ’s egyszersmind gyanittatják , hogy en
gedni is készek, mihelyt elég erős leend kívülről a’ nyomás. A’ radical 
politikáim nézve különösen említendő még Hume magaviseleté. Az egész 
kereskedési kar képviselőji komoly gyűlésre seregiének Londonba panaszt 
emelendők országos sérelmek miatt a’parliament előtt,’s mit tesz Hume? 
„Mivel te már annyi eV óta, igy szól ő magához, teszesz gabnatörvény 
iránti indítványt a’ parliamentben, most azon gyűlés által engedd magad
tól elragadtatni a’ győzelmet?“ ’S igy mielőtt az érintett követek gyűlést 
tarthattak volna, Hume  már föl akar kelni az alsóházban, és az egész 
gabnatörvény elleni gyűlést elfödni törekszik széles hátával. Csak nagy 
bajjal tudák őt kabátjánál tartva ülésére visszanyomni, és száját bedugni. 
A’ javító törvény létre jötte előtt folyton Hume  volt vezére az ellen
zésnek. Az úrról szolgáira is hozhatni Ítéletet. Hume vén kuvaszhoz ha
sonlít , melly már minden fogát elveszté. — A’ fönebbiek valóságát ta
núsítja a’ M. Chronicle legújabb száma, melly Durham lordot ’s Canada 
lecsöndesítése iránti ajánlatit égig magasztalja azon megjegyzéssel, hogy 
csupán e terv létesítése tarthatja meg Angliának éjszakamerikai birtokit. 
Néhány hét előtt egészen más hangon fiityölt a’ nevezett ministeri lap. Mit 
következtethetni ebből ? Hogy a’ politikai nézetek tetemesül megváltoz
tak. — H. B. elmés torzképfestőtül igen mulatságos kép jelent meg né
hány naj előtt. A’ jelenet egy kocsitulajdonos szobájában megy véghez; 
előtte több kocsis-jelölt áll ’s köztük Brougham l.; .Tohn Bull személyesíti

a’ tulajdonos nejét ’s e’ szókkal utasítja el a’ ns lordot: „Az asszony
ságnak nincsen omnibus - férfira ’s ollyanra szüksége , ki előbbi szolgá
latiról nem tud kedvező bizonyítványokat előmutatni.“ Brougham lordot 
annyira meghökkenti e’ határzott elutasítás, hogy egyetlen szót sem ké
pes válaszolni. Mögötte Durham 1. áll szinte kocsisöltönyben, ki mérges 
hunyoritással ezt mondja Broughamnak; „Úgy kell neked; miért szok
tál minden emberrel összekapni.“ A’ fenékszínen Melbourne 1. áll, va
lamennyire rokkant tekintettel, ’s igy szól szomszédjához : „En már öreg
szem, ’s te itt is ott is segíthetsz rajtam.“ E’ szomszéd Wellington hg , 
ki zsebeibe dugott kezekkel áll feszesen, ’s a’ nélkül hogy a’ beszélőre 
forditná szemeit, ezt látszik gondolni: „Nem kell nekem az olly szol
gálat, hol tulajdonomul nem kapom a’ lovakat, ’s magam nem igazgat 
hatom a’ kocsit.“ Egy másik kép „Az eltaszitott“ czim alatt szinte figyel
met érdemel. John Bull mint törvény-szolga egy gyermeket tart karjain 
Brougham 1. ajtaja előtt ; a’gyermek alatt e’ szók olvashatók: „Nyilvá
nyos irata’ királynéhoz.“ Brougham 1. megvallja ugyan, hogym r történ
tek vele „illy apróságok“ ; de ez esetben tagadnia kell az atyaságot. Két 
fenséges hölgy nagy hasonlóságot vél látni Brougham 1. ’s a’ gyermek 
között, ’s így nyilatkozik: „Oh semmirekellő férfi!“ Egy másik lapon 
Durham 1. mint szökevény, két gránátos, Wellington ’s Melbourne., közt 
áll; Brougham 1. pedig mint hátőr követi őket. Az arezok kifejezése el
lenál lhatlan hatású. — . • ; . .

(Melbourne ’s Palmerston nyilatkozata a’ török ausztriai kereske
dési szerződésről.) A’ febr. lliki alsóházi ülésben számos kérelmet mu- 
tatának be ismét a’ gabnatörvény ellen , melly alkalomkor Praed fölszó- 
litására Russell 1. nyilványitá, miszerint Frost moninouthi hatósági tisztvi
selő a’ nemzeti gyűlés küldöttei közt van ugyan ; de hivatalától őt ezert 
épen nem foszthatni meg, mert e’ nemzeti gyűlés czélja csupán kérel
mek szerkesztésit tárgyazza a’ parliamenthez. (Halljuk!) Ezután több 
törvényjavaslatot terjeszte á’ ház elibe Russell, mellyek czélja börtön’s 
joggyakorlat-javitás; ezek azonban majd egészen a’ múlt ülésben indit- 
ványzottakhoz hasonlítunk. Palmerston 1. némelly iratok előterjesztése 
mellett ugyané’ napon következőleg nyilatkozék az Ausztriával’s Török
országgal kötött szerződés iránt: „Az átelleni igen tisztes követ (Peel) 
néhány nap előtt azon véleményét fe jezé k i, mintha e’szerződést ugyan
annak kellene tekinteni az I829ben kötöttel, ez állítás alaptalan. Mi a’ 
viszonyosságot illeti, elvre nézve mind a’ két szerződés ugyanaz, de az 
1829ki némelly kivételeketköt ki a’briít hajókon britt kikötőkből kiszállított 
áruk bevitele iránt, miket a’ mostani szerződés, nem foglal magában, ’s a’ 
britt ’s ausztriai hajóknak egyenlő jogokat ad minden a’ két hatalom bi-- 
rodalmihoz tartozó kikötőben. így például, ha valamelly ausztriai hajó 
ázsiai vagy afrikai kikötőben vet horgonyt, onnan britt kikötőbe ugyan
azon kedvezmények alatt vitorlázhat, mikben angol hajók részesülnek, 
’s a’ mi hajóink hasonló kedvezményt élvezendnek minden ausztriai ki
kötőben. Az 1829iki szerződés nem terjed annyira, mint a’ mostani, melly 
tömérdek kölcsönös haszonnal biztatja mind a’ két hatalmat. Különöseit 
minden angol ’s ausztriai hajónak hasonló jogokat biztosít az minden Ga- 
laczon túli Duna-kikötőben, ’s ezek az 1829iki szerződésben nem valá
nak említve. Ausztria érzi e’jótékony szerződés kedvező következményit, 
’s mindenki látni fogja, miszerint Ausztria igen meg fogja változtatni ke
reskedési politikáját ’stágabb és szabadabb szempontbultekintendiazt.(Hall- 
ju k ! Halljuk!) Az ausztriai vámjegyzék nagy módosításon ment keresztül; 
mert eddig csupán bizonyos árukra nézve uralkodók némi engedvény, ’s 
ezekre nézve is olly nagy volta’ vámilleték, hogy majd tökéletes eltiltás
nak kelle azt tekinteni; most általányos vámcsökkentés következék be, 
(there now a universal commission upon the payment of duties very small 
in amount.) E’ két kereskedési szerződés Ausztriával ’s Törökországgal, 
iszonyú tág tért nyitand az angol kereskedésnek ’s műiparnak, mellyek 
egyszersmind ausztriai ’s török alattvalókra nézve rendkívül kedvező ha
tásúak leendnek. Anglia nagy hálával tartozik bécsi és konstantinápolyi 
követőiknek, Lamb ’s Ponsonby uraknak; de Macgregor ’s Bulwer H.
L. is számos érdemet szerzének maguknak e’ szerződések létesitése által.“ 
Peel R. erre azt válaszold, miszerint ő épen nem szándékozik a’ kér
déses szerződések jelentőségét ’s hasznait kétségbe vonni; de úgy véle
kedik, hogy Törökország mostani társulati viszonyi mellett nem lehetend 
azt tökéletesen végrehajtani, mert zavarba hozhatná Anglia viszonyít Tö
rökország ellenében. (Halljuk!) „Hogy az ausztriávali szerződés, igy 
Folytatá sir Róbert, tovább terjed az 1829nél, mellyet barátom Aberdeen 
irt alá, örömest megismérem. A’ Dunahajózásra nézve történt kiterjesz
tését az ezalatt előre haladt gőzhajózásnak kell tulajdonítani. Kérdem 
niindazáltal a’ ns lordot: nem leend é szükséges Törökországgal is egyez
kedésre lépni, hogy tökéletes hasznot lehessen huzni az ausztriávali szer
ződésűül?“ Palmerston 1. e’ kérdésre nemmel válaszolt ’s hosszasan adá 
elő okait is, mellyek ugyanazok az alább következendő felsőházi nyi
latkozattal Melbourne résziről. A’ felsőházban ugyan is febr. 12-kén kö
vetkezőleg nyilatkozék Aberdeen : „Néhány kérdést óhajtók intézni a’ 
közügyeket vezérlő ns lordhoz a’ kereskedési szerződés iránt, mellynek 
4dik czikkét nem értem egészen. Mondva van abban: miszerint az angol 
hajók ’s rajtok szállítandó áruk a’ dunai kikötőkben egészen Galaczig 
egyenlő kedvezményeket birandnak az ausztriai hajókkal. Mikép bír ma
gának Anglia török kikötőkben kedvezményeket biztosíttatni a’ törökök 
megegyezése nélkül? Az Ausztriával kötött szerződés egyébiránt csak
ugyan azon alapszik, mellyet én köték 1829ben, bár mennyire tagad
ják is azt némellyek. E’ szerződés minden kikötése ’s egyes czikke az 
én ministerségembül származik, ’s habár az némelly vonatkozásokra 
nézve nem elég világos is elöltem, általányosan szerencsét kívánok a’ns 
lordnak mégis, hogyausztriávali baráti viszonyúnkat föntartani törekszik. En



nti.id'u természetes frigyesül velem tekinthetni Ausztriát; nem mintha 
hasonlatba lehetne egymással hozni e’ két ország intézvényif, hanem mi
vel nemzeti érdekink Ausztriáéival nemjőnek seliol összeütközésbe, ’s 
mivel hosszas évsoron át folyvást békés szellemű politikát követ Ausztria. 
Ez utóbbi körülményt különösen főoknak kellene tekinteni, melly Ausztriá
val kívánatossá teszi a’ szerződésre lépést. Ismétlem, örömmel látom 
barátságunk megújulását a’bécsi udvarral. De nem feledhetem azon meg
támadásokat, miknek néhány év előtt kitétetve valék e’ házon kívül, 
mivel barátja valék azon kitűnő kormányférfinak, ki Ausztria ügyeit ve
zérli. ’s kitől, mint mondák, aladságba engedem magamat vonatni. “ 
Melbourne: ,,A’ megtámadott 4dik czikket Ausztria különösen kívánta,
’s a’ felelősség aziránt csupán Ausztriát illetheti. A’ czikk tehát teljesülni 
fog, mennyiben az Ausztriától függ. Viktória királyné minister! megjegy- 
zék, miszerint e’pont ellenmondásokra szolgálhat alkalmul, de az ausztriai 
meghatalmazott szilárdul kiváná annak szerződésbe fölvételét. A’ dunai 
kikötőkben fönálló rendszabályok kivétel nélkül fognak alkalmaztatni az 
angol hajókra, mintha ausztriai lobogó alatt vitorláznának. A’ns gr. (Aber
deen) állítja, miszerint a’ ministerség e’ tárgyban csupán az előbbinek 
követé nyomdokit. A’ két szerződés közt azonban csupán azon egy ha
sonlatot találhatni, melly szerint mindegyik a’ baráti viszonyok kölcsö
nös fentartására törekszik. E’ tekintetben tovább halad az előbbinél a’ 
mostani szerződés, mert az említett dunai kikötőkén kivül a’ földközi 
tengert, Máltát, Gibraltárt, ’s az afrikai partvidéket is magában foglalja. 
Egyébiránt a’ kormány épen nem szándékozik e’ szerződést fontosabbá 
tenni, mint mennyiben a’ valóság kívánja.“ Aberdeen még ezzel sem 
elégült meg, folyvást említvén, miszerint ő nem tartja jogszerűnek ide
gen hatalmat tudta nélkül vonni szövetségbe, mire Lansdowne marq. tit
kostanácsi elnök, következő megjegyzést tőn: „Törökország nem szólott 
e’ szerződés ellen. Hogy azonban annál nagyobb kiterjedést lehessen e’ 
szerződésnek nyerni, tehát alkudozásba fog iránta Törökországgal bo
csátkozni a’ kormány. Minden, ki az ausztriai birodalom fekvését ’s a’ Duna 
partin fekvő tartományok viszonyít ismeri, könnyen kiszámolhatja, milly 
nagy kiterjedést nyerhet idővel e’ kereskedés.“ — A* ministerség-módo- 
sitásról még mindeddig semmi bizonyos hir nem érkezett. Normanby marq. 
més; nem érkezett Londonba ; de már utón van. —

F r a n e z i a o r s z á g .
(Guizot körirata választóihoz.) A’ kamraföloszlatás után majd min

den politikai nevezetességű férfi köriratot intéze választóihoz; először is 
Guizot illynemü levele jelent-meg, melly fő részeiben igy hangzik : ,,A’ 
követkamra föl van oszlatva, még pedig olly ministerség által, melly 
nyolez nap előtt önmagát oszlatá föl, mivel saját vallomása szerint nem 
birt elegendő többséggel. 18 hónap alatt már 2ik kamra ez, mellyete’ 
ministerség föloszlatni volt kénytelen , mivel élni nem tudott vele. Miért? 
Talán az ország belső alkotmányában azon nagy újítások ’s engedélyek 
egyikét akarákiküzdeni a’ kamra, mellynek okszerüleg szegül ellene a’ 
korona mindaddig, mig szükséges léte hosszas ideig éreztetvén , vilá
gosan be is van bizonyítva? Vagy talán külhatalmakkali viszonyára néz
ve olly veszélyes és kétes vállolatba akará keverni a’ kormányt, hogy 
a’ korona bölcsesége volt azt elhárítni kénytelen? Epen nem. A’ fölosz
latott két kamra soha nem kért a’ kormánytól lealacsonyító engedélye
ket, vagy olly vállalatokat, mellyek következtében annak kudarezot 
kellett volna vallani. Sőt ellenkezőleg a’ belministerség majd minden kí
vánatét telj esité. Külügyekre nézve a’ legcsiklandósb kérdésekben is min
dig az 1830ki politikát követé a’ kamra. Még az olly keményen megtá
madott válaszföliratra nézve is lélekisméretesen került a’ kamra mindent, 
mi a’ kormány politikáját kényszerithette, ’s Európa színe előtt zavarba 
hozhatta volna. A’ ministerség mindazáltal áltáljában idegen volt a’ kö
vetkamrában, ’s igen csekély befolyással ’s tekintettel birt. Ennek kö
vetkeztében folyvást gyöngébb lön a’ kormány, ’s épen nem volt képes 
erőteljes politikát követni külföldön ’s a’ hazában. Az april 15iki minis
terség talán csak akkor volna kormányzatra alkalmas, ha nem bírnánk al
kotmánnyal , kamrákkal, szószékkel és sajtó-szabadsággal... De mint
egy ötven év előtt, 1789ben, nemes kívánatra buzdulának apáink, azon kí
vánatra, miszerint szabad országban akartak élni, azaz részt venni a’ kor
mányzatban , mert csupán a’ végrehajtó hatalom-gyakorlatbani részesülés 
képzi a szabadság egyetlen szilárd ’s valódi biztositékát.Ez azon czél,mellyet 
ötven év óta tart szem előtt Francziaország. Csupán Napoleon birá iszonyú 
lángeszével,munkásságával ’s hallhatlan dicsőségével pillanatnyira feledtet
ni Francziaországgal e’ nagy czélt. Francziaországnak igaza van. E’törek
vésben érdekei, jogai, bátorsága ’s böcsülete forognak kérdésben. A’koro- 
na ’s kamra közti villongás miatt leginkább a’ hon nyilványos ügyei szenved
nek ; jelenkorunk minden fontos kérdése : vasutak , kamatváltoztatás , 
rabszolgaság-megszüntetés, ezukorügy ’s t. elf., még most is oldatlanul 
hever. Külföldön Olaszországban és Schvveizban tetemesül csökkent Fran
cziaország befolyása, Belgiumban és Spanyolországban pedig megroszab- 
buít az ügyek helyzete. ’S ez legmélyebb béke közepette történt, legszelí
debb kamrák előtt, a’nélkül, hogy a’ministerek nagy akadályra vagy va
lódi veszélyre: találta!: volna. ’S mi fog már most történni, ha megmarad 
e’ rénbterség ? Az, mi két év óta történt; ugyanazon gyengítése a’nyil
ványos hatalomnak, ugyanazon zavar ’s összeütközés egyes ágaiban, 
ugyanazon semmisége a’ kormányzatnak, elhalasztása a’ kérdéseknek , 
hanyatlása befolyásunknak , ’s ugyanazon szaporodása minden zavarnak. 
’S egykor, óráját nem tudom mikor , de egykor bizonyosan olly vissza
hatás fog bekövetkezni, melly a’ lesüllyedt hatalmakat, elhalasztóit kér
déseket ’c félre-ismért érdekeket gyorsan ismét fölemelendi; de egy
szersmind azon roszakhoz , miket orvosiam akart, újabb sajátszerü rosza-
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kát ’s veszélyeket csatoland, a’ nélkül, hogy előreláthatnák, hová fog
nak ez utóbbiak végre vezérleni. A’ jelen rosznak érzete 's jövőnek elő
relátása birt engem ellenzésre. En tisztelem és szeretem a’ j ul iusi  kor
mányt. francziaország alapitá az t, ’s a’ júliusi kormány megmenté Fran- 
cziaországot. Orömim ’s büszkeségem legmélyebb gondolatinak egyik.sejt
vénye az: mit fog majd mondani az utóvilág azon dicsteljes időhez ’s a’ 
nemzet azon kétszeri erőfejtésihez, mellyek egyike olly bátor, másika 
pedig olly bölcs vala , ’s két kigyót fojta meg bölcsőben : korlátlan ural
kodást ’s fejetlenséget. Nehezemreesikazok ncintetszésinek peczéz :em ki 
magamat, kiket szeretek ; de azért nem hátrálok. Hazám’s királyom ke
gyét nagyra becsülöm; de még szilárdabbul ragaszkodom valódi javuk
hoz ’s kötelességemhez. Egynél több kormányt láték már zavarban elővi
gyázatlan barátok által; de azt soha, hogy hő barátok intése ’s ellenzé
se veszélyes lett volna. Ha én nagy ’s drága érdeknél intést vagy egyéb 
lépést látok szükségesnek, ’s ha száz különböző véleményű ember velem 
egyértelmüleg szándékozik szólni ’s cselekenni, hallgassak e csupán azért 
mivel mások is jónak találják nézetemet? Ez elv szerint tehát csupán 
azért nem szabad azt tennem, mit jónak látok, mivel abban mások vé
leménye is megnyugszik. Egyébiránt jól megjegyzendő, mikép én azon 
férfiaknak, kik e’ tárgyban velem együtt-munkálkodnak, de különben 
mégis egészen más czélra törekszenek, nem nyújtok semmi segélyt vagy 
engedélyt. A’ republicanusok és carlisták helyeslék a’ válaszföliratot. 
Am legyen! Carlista vagy respublicai volt é azért a’ válaszfölirat ? Ha 
ez hasznos tanácsot adott az 1830iki kormánynak, ’s nagy veszélyre fi- 
gyelmezteté , csupán azért vessem é meg azt, mivel carlisták és republi
canusok helyeslék ? Ha lángra lobbanni készülő iiszköt látok , csupán 
azért ne kiáltsak e tüzet, mivel mások talán rósz szándékból ugyanazt kiált
hatnának ? — Nem hiszem ugyan, hogy a’júliusi zendület minden ellen 
ségit meg lehessen téríteni; de hiszem , miszerint a’ legmakacsabb pár
tok sem kerülhetik el a’ kor ’s ügyek haladásának hatását. Egyébiránt pedig 
mindenkor szerencsét kívánok magamnak, midőn carlistákat vagy repub- 
licanusokat nemzeti ügy mellett hallok szólani. — Csak egy kérdés föl
oldása van még hátra, melly különösen szivemen fekszik. Sokat beszél
tek a’ koronáról, annak sérthetetlenségérül, ’s azon tiszteletrül, mellyel 
iránta mindenki viseltetni tartozik, egyszersmind mondván, hogy a’ vá- 
laszfölirati indítvány ’s védei vélkezének ellene. Ez példátlan tünemény. 
Az ellenzés rendíthetetlenül állitá, miszerint csupán a’ ministerséghez for
dul , és szavai csak azt érdeklendik. A’ ministerség lelép; ’s a’ koronát 
állítja maga elibe, mindig azt ismételvén, hogy a’ koronát szándék meg
támadni. Diában ismétli állítását az ellenzés, a’ ministerség megmarad 
szavai mellett, ’s erőszakosan paizsul kívánja használnihareztéren a’ko
ronát. Ha ti, ministerei a’ koronának, vélitek , miszerint a’hozzátok for
duló ellenzés hazudik, ’s valódi gondolatit elrejti, úgy kötelességtek e’ 
hazudságot elfogadni *s a’ királyságot távul tartani a" csatatértől. Köteles
ségtek minden ezélzást megtiltani e’ tekintetben, ’s a’király neve kimon 
dósát is gátlanie’ villongásban. De ti e* helyett a’ királyság mögé rejtőz
tök, az iránta viseltetni szokott tiszteletben kerestek menedéket, ’s a’ 
királyság nevében kértek szózatokat, miket érdemlenetek kellene,’s mi
ket csupán tőletek tagad meg a’ kamra.“ Guizot e’ nyilatkozványanagy 
hatást gerjészté , ’s a’ közönség feszült kíváncsisággal várja T h i e r s  ’s 
Berryer politikai hitvallásit, mellyek egykét nap múlva szinte meg fog
nak jelenni. —

(Elegy.) A’ Rothschild ház párisi képviselője czáfolatul jelenti, mi
szerint a’ választási vitákban részt venni nem fog. — A’ választásokkal 
maga foglalatos most Lajos Fülöp és személyes érdek gyanánt látszik azo
kat tekinteni. A’ megyeispánok már beküldék a’ választási jegyzékeket, 
mikből következő számok tűnnek k i: legitimista 27 ; doctrinair , Guizot 
23 ; tiers-parti, Dupi  n és Thiers 50 ; baloldal, 0. Barrot 60 ; baloldal, 
LaíTitte 15 ; republicanus 7. összesen 180. E’számolásnál fogva eddig mar 
ööszónyi többséggel bírna a' ministerség, mi csakugyan elég erős kor
mányt képezhetne.

(Thiers összehasonlítása nz 1829iki évnek az 1839kivel. Elegy.) 
Jelenleg Francziaországot csupán a’ választási ármányokra figyelés tartja 
elfoglalva. Legnevezetesb e’ pillanatban Thiers nyilatkozványa választói
hoz, mellyben érdekes összehasonlítást tesz a’ fönemlitett két év közt. 
„Valamint akkor,  úgy most is , mond Thiers, sok olly dolgot akart a’ 
kormány, mit az ország nem akart, és számos olly kivánatot utasítavissza, 
mellyért hőn buzgott az ország. Valamint akkor, úgy most is, népszerűt
len kormányt választott az udvar, ’s hogy azt föntarthassa, rögtön föl- 
oszlatá a’kamrát. A’főkérdést akkor is épen úgy intézek, mint most;álliták 
ugyanis, hogy a’ korona megtámodtatott, holott minden megtámadás csu
pán a’ ministerség ellen vala intézve. A’korona legbuzgóbb baráti akkor 
is meg akarók azt menteni, az ellenzés részire állván; de olly férfiak, 
minők : Royer-Collard és Chateaubriand , szótörőkké nyilványittattak; 
’s a’ királyság nyilv. ellenséginél is dühösebben üldözék őket. Egy év után 
örvénybe bukott a’ kormány; a’ mostani meg tudand állapodni; eddig azon
ban minden lépte egészen az akkori kormányéihoz hasonlít.“ A’ válasz
tásokról érkezett első hírek meglehetősen kedvezők a' kormányra nézve, 
ha teljes hitelt adhatni a’tisztviselők tudósitásinak. Lajos Fülöp azon eset
re, ha az uj kamra igen fog hozzá ragaszkodni, csak fölötte csekély 
változtatást teend a’ ministerségben 's az ügyek vezérletét továbbra is 
föntartandja magának; ellenkező esetben pedig inkább Odilon-Barrothoz 
szándékozik hajlani, mint Thiers- vagy Guizot-féle ministerseget léte- 
sifeni. —
liO Íto . Buda, febr. 1 fikán 87 17 7 3(> 9.

Becs , febr. Ifikán 48 83 58 17 74.

Szerkeszti llelmeezy. — nyomtatja Tratí nor-Károly i , úri utcza 01 üt.



FOGLALAT : Magyarország és E rdély (kinevezések és előlépte! esek: budapesti napló: hajóhidunk berakatása megkezdve, magyar játékszíni 
előadások; martziusi gőzhajójárat; különféle: győri szegények intézete; Komáromi javitó-dologház ügye; változások a’ cs. kir. hadseregnél; 
rs a’t.) Amerika (Santa Ana nem halt meg ; Mexicoban Bustamente megbuktát bálik; ’s a’ t.) Portugália (a’ tanács valahára csakugyan 
összeült; ’s a’ t.) Spanyolország (a’ cortes elhalasztva; politikai forrongás; ’s a’ t.) Anglia (Durham jelentése Canadáról ; ministersÚg-módosi- 
tási hir; ’s a’ t.) Belgium (a’ belga kormány a’ londoni tanács határzatát elfogadja; ’s a’ t.) Dunavizállás.

M a g y a r o r s z á g é s E r d é l y .
O cs. ’s ap. kir. felsége f. é. január 2(iiki határzataban több pénz

kárpótlás és ajándékon kívül, miket azon hazavédek közt kiosztatott, 
kik magukat a’ montenegroiak berohantukkor kitüntetek lSŐSban, több 
jelesb férfival legf. tetszését tudata, többet pedig arany érdempénzzel 
méltóztatott fölruházni.

() cs. ’s ap. kir. felsége K a r n e r  Antal győri kanonokot a’ nm.
m. kir. helytartó - tanácshoz előadóvá nevezni, egyszersmind püspöki 
czímmel felrulyízni;NedeczkyFerenczetpedig,Tolna,Pest ’s több más 
megye táblabiráját, kir. tanácsosságra emelni kegy. méltóztatott.

A’ m. kir. helytartó tanács febr. 26dikán K ép Károly keblebeli 
jegyző'könyvi tisztet jegyző'könyvi al-iktatóvá ; 13 i k k e s s y László 
gyakornokot jegyző'könyvi tisztté ; ’s helyébe Nagy  Károlyt alkalmazó.

B u d a p e s t i  napl ó.  Vág folyam nem szabadulván meg még ed
dig egészen a’ jégtől, nem merek berakni hajóhidunkat; febr. 28kán 
mindazáltal már megkezdek a’pesti oldalon az előkészületeket a’ czölöpök 
beverésire ’s mart. Okára meg leend nyitva a’ két váras közti közleke
dés, ha addig váratlanul valamelly újabb elemi akadály nem támodaml. 
— Nemzeti színpadunkon febr. 22én Kisfaludy Károly „Iláromegyszerrea 
<zimü 1 felv. vigj. adaték; Kovácsné (Márta) illy szerepekben igen sze
rencsés mindenkor, ’s kedvelje a’ közönségnek; Eder Luiza (Adel) 
sajnálatra ’s egyszersmind dicséretre méltó, hogy körén túl vágó szere
pekben kénytelen föllépni, ’s azokra mégis rendesen lehető legnagyobb 
szorgalmat szokott fordítani, mellyet jobbadán nem jutalmaz érdemlett 
süker; a’ darab sokat veszite Bartlia (ífalkay) és Miskolczy Julia (Adél 
nagynénje) helytelen játéka által. E’ vígjátékot Pietro Bono mutatványi 
követék feszitett kötélen, ’s athletai testgyakorlati; maga Pietro’s Pe- 
diani valóban sokat tesznek súlyegyenrud nélkül a’ kötélen, ’s athletai 
erőmutatványaik látásra méltók; de a’ társaság többi tagjai középszerűsé
gig is alig emelkednek, ’s igy sokszori föllépésüket annál kevésbbé óhajt
hatni, mivel a’ pesti közönség már elégszer látá azokat; vásári alkalom
kor pedig a’ rendesen magosb jövedelem nagy részét nem gazdaságos az 
intézethez nem tartozó idegenekkel fölosztani, főleg ollyanokkal, kiknek 
föllépése Thalia templomában botránykő a’valódi művészet tisztelőji előtt; 
23kán Fáncsy Lajos jutalmául bérszünettel először „Szvatopluk“ , eredeti 
történeti dráma 5 f. Gaaltól, a’ dar. tartalmát Árpád földfoglalása képezi ha
zánkban és Szvatopluk sorsa, melly sokkal ismértebb, mintsem emlitni 
kellene ; a’ nagyszámú közönség tapsban jelenté ki tetszését, kivált az első
felvonásokban ; a’ mű bizonyosan még kedvezőbb hatást sziilende, ha 
Lendvayné (Ilma) ’s Bartlia (Árpád) olíy kedvetlen hanyagsággal nem 
játszók szerepeiket; a’ jutalmazott(Zobor,tót fővezér) ’s Egressy (Szva
topluk) többszöri kihivatásban részesült, ’s 2ik felv. után a’ szerző neve 
is több helyéi ül hangzék a’színteremnek; a’ nagy csatadal zenéje (Thern- 
tűl) nem nyeré a’ várt tetszést, azonban újra dolgozás szükségkép segi- 
tend a’ darabon. 24dikén először „En voltam“ 1 felv. vigj. Huth után 
Telepy által forditva; Kovácsné a’rágalmazni szerető pergő nyelvű szom
szédasszonyt igen jól adá, ’s játék végén az egész személyzettel (Bar- 
tháné, Komlóssy Ida, Szerdahelyi és László) kitapsoltatott; követé ezt 
Pietro Bono 2dik mutatványa; nézők mérsékelt számmal; 25én másod
szor „Fehér és fekete“ szomoruj. 4 felv. Kuthy Fajostul, az előadást 
ez úttal hanyagság bélyegző, mi tetemesül ártott a’ mű érdekének; 26án 
bérszünettel először „Báléj“ dalmű 5 felv. Seribe után Szerdahelyi által 
fordítva, zenéje Aubertól. A’ tánezokat ’s csoportozványokat betanitá 
Kolosánszky, az álarezosak külön alakjai részint párisi példányok után 
részint eredetileg készítve Telepy által, az öltözetek pedig Busz Páltól, 
a’ tánezokat eljárák: Kaczér ’s neje, Steiner és Komlóssy Ida; Kolo
sánszky, Neuman, Cajtán ’s a’itánczszemélység; az uj diszitvényt fösté Otto. 
Ho gy illy hosszú és sokat gérő hirdetvény sok nézőt édesgete szi'nhá- 
zunkba, könnyen képzelhetni, ’s a’ szép diszitvény és rendkívül fényes 
báljelenet valóban meg is érdemlék a’ megtekintést, különösen ez utóbbi 
olly pompás vala, hogy inkább sok mint kevés ellen lehetne panaszkod
ni , ha az intézet pénzalapja nem bírna elég erővel illy talán nem épen 
szükséges fénypazar-előállitásra-; az előadást, dalszemélyzetünk erejéhez 
képest, kielégítőnek mondhatni. Felbér Mária (apród) kinek külön jutal
mára adaték e’ dalmű, kedves jelenet volt, csak több bátorságot ’s élén- 
kebb, vidorabb pajzánságot óhajtottunk volna neki; 27kén ugyan bérszü
nettel ismételtetek e’ darab; ’s 28án Bono 3dik mutatványa került sző
nyegre. E’ hónapban dicséretes volt repertoirunk; adaték ugyanis összesen 
6 er. darab (egy kétszer), ezek közt két uj, ’sezenkül 2 uj fordított szín
mű ’s egy uj daljáték, összesén tehát 5 uj színmű, mit kedvező sükernek 
mondhatni a’ múlt hónapi meddőséghez képest. F. hó 7kén Szerdahelyi 
jutalmául bérszünettel először jutand színpadra „Halley üstököse, vagy : 
Budapest a’ haladás világában,“ tüneményes játék dalokkal 2 felv. irta 
Hazucha, muzsikáját Szerdahelyi; az uj diszitvényeket fösté Otto; Scho- 
delné, Erkel, Conti és Egressy Benj. „Eskü“ dalj. első felvonása né
gyes dalát e'neklendik karkisérettel.—Színházunk szármára legújabban kö

vetkező fordítások készültek el Kazinczy Gáboriul: ,, Férj sors“ vigj. 3 
felv. Molitíre, „Antony“ szomoruj. 5 f. Dumas, „Gazdag és szegény“ 
szomoruj. 5 f. Souvestre , ’s „Testvérek“ szomoruj. 5 f. Leisevvitz után ; 
ugyanez irótul elkészült „Malviné“ Ilik kötete, elbeszélések gyűjteménye 
Sand György, Janin Gyula, Dumas, Bulwer és Marryat után. —

A’ K o m á r o m  m e g y e i  j a v i t ó - d o l o g h á z  ü g y é b e n .  Maid az 
intézet létrehozhatása, (1. múlt évi Társalkodónk 102 számát) mindaz idő
közben kifejlett körülmények szükségül tevék: hogy a’ farsang folytára ki
tűzve volt sorshuzási ünnepély f. észt. május elejére halasztassék, annálfogvást 
a’ sorsjegyeket biró’s ezután is bírandó teljes cziuüi ns emberbarátok egész 
tisztelettel értesittetnek, hogy e’ sorsok a’ meghatározandó ünnepélyig foly
vást teljes erejűek. A” kijátszatandó ozikkek, művészeti ’s érté ki tekintetben 
becsesek, számukra nézve szaporodók, adományzóira tekintve pedig nagy 
érdekiiek. Az adományzók sorában kitünőleg ragyog Maria Dorothea cs. k. 
főhgasszony fens, nádornénk. Ugyanis ő cs. kir. m igassága , mint minden
kori jóságdús pártfogó angyala a’szenvedő emberiségnek ’s jótékony vigasz
talója a’ szerencsétleneknek , az ezen intézet körül különös nagy buzgalom
mal fáradozó gr. Nádasdy Leopold, örökös ’s valóságos főispán ’s kir. táblai 
báró ur csillagkeresztes hitvesének, mint jeles erényii édesanyja báró Forray 
Brunszvik palotadáma’ nyomdokit követőnek e’ czéllétesitésre szánt gyö
nyörű gyűjteményét nagy értékű zománezos arany karpereczczel növelni ke- 
gyeskedék; cs. kir. főiig István, ő fónsége, ki a’ múlt éven Budapestet 
pusztitólag dúló Duna árjaiból embereket mentett, most a’ vétség árjaitól e l- 
ragadtakat erkölcsileg menteni kívánván, a’ Komárom megyei nő köszöni 
egyik virágának a’ főispán-grófnénak gyűjteményét hasonló nagy értékű re
mekművel szaporitni sziveskedék. Cs. kir. főhgasszony Hermine, hóditó eré
nyeinél fogvást az e’ nőkoszoruba fűzött László Ferencznét, a’ budai jótékony 
nőegyesület igen érdemes tagját szinte nagy becsű arany ékszerrel ajándé- 
kozá meg e’ Szándék számára; fens. Erzsébet, József, és Mária cs. k. főiig 
kisdedek egyenkint ’s összesen a’ nemes grófnő szedésit angol készítve nyit 
BocoéQ-fiaconokkal szaporítván ez által az e’ végre buzgó tisztes nő koszo
mnak egyéb díszei is u. m. t. Pázmándy Dienesné , Ghyczy Ráfaelné , Kon
koly Lászlóné, Ordódy \  inezéné, Ghyczy Ignáczné e’ magas méltánylásban 
szinte részesülnek. De lélekemelő is tudni, miként ezen széperényűek, mint 
méhek virágból mézet, úgy gyűjtögetnek a’ hazafiaktól anyagot, azon szent 
czélu épitvényre, melly szelíd századunknak egyik véghez viendő feladata. 
Lélekemelő tudni, miként megyéje javának élő föntisztelt főispán gróf ur e’ 
fontos tárgyban egyre munkás, ’s milly lelkesüléssel fáradoznak vezérlete 
alatt a’ megyei nemes Karok és Rendek e’ czél eszközlé úben. Lélekemelő 
olvasni, a’ nagytekintetű felszólítottaknak eddig érkezett tartalmas válaszit, 
mellyek a' t. megyének e’ haladási díszét áldozathozva magasztalják, ’s e’ 
válaszok, már csak szív- ’s gondolkodás-nemesítés miatt is, megbecsülhetlen 
kincsek, ’s méltó levéltáriemlékek. E’ helyen örvendve említendő b. Eötvös 
Józsefnek, a’ fogházjavitás ügyében közrebocsátott véleménye és Szemere 
Bertalan hason tárgyú terve. Mindkettő a’ rendszerben különböző ugyan, de 
mindenik rendszer a’ maga nemében sikerült. Van bennök a’ külföldre is c.zél- 
szerii tekintet, ’s az illy tárgyú külföldi dolgozatokkal összevettetvén a’ pró
bakövet kiállják, közhasznú hazai tünemények , és sarjadzó komolyabb tárgyú 
literaturánknak nyílásra indult bimbói,mire nézve a’ Figyehnező ódik számában 
Szontagh Gusztáv ur minden értelmes főnek kellő méltatását nyilatkoztató. 
A ’ javitóházra pénzerőt gyűjtő gróf főispánné a’ t. ez. nemes előmozdítók
nak legszivesb hálát mondva, koronkinti bevételeiről számot ad. Itt is első 
helyen olly fő jóltevő, kinek neve minden hazafinak édesen forog ajkain, de 
megneveztetni nem akar, 500 f. jelenik meg, nm. Brunszvik Majthényi özvegy 
országbiróné ’s palotadáma 100; in. Forray-Brunszvik Julia bárónő palota
dáma 100; nm. Nádasdy Ferencz gr. váczi püspök 250; a’ f.t. esztergami 
főkáptalan 250; nm. Klobusiczky Péter kalocsai érsek 100 ; ft. kalocsai fő
káptalan 100 ; m. Zsivkovics Pantaleon , g. n. e. budai püspök 100 ; m. Somsioh 
Pongrác/, kir. személynök 50 ; m. Perényi Zsigmond b. , 7vir. főispán 50; 
Niczky János alor.biró 50; F. F. 50 ; Dókus László, it. m. ’s k. táblai biró 50; m. 
Richter Aloiz, jászói prépost 100 ;nm. ílaulik zágrábi püspök 250 ; m. Mesko- 
Csáky bárónő 200 ; Yalzel Ágoston Fridi ik , Trentsensky kőnyomó társa, száz 
levelet ’s öt ezer sorsjegyet ingyen nyomatott, kijelentvén, hogy az épület 
elkészüléséig a’ szükségeseket ingyen nyomatni kész ; m. Andrásy György 
gr. 100; Külkey első gyűjteménye 200; Geymüller Henrik b. 100 ;f. m. Es
terházy Pál hg400; mind váltóban. (Folytatása következik) közli Kü lk e  y 
Henrik mint hivatalosan megbízott.

G ő z h a j ó j á r a t  m ar t zi  u s b a n. Gőzhajóink martziusban következő 
renddel pályázatidnak: „M a r i a - A n n a“ 76 lóerejü, kapitán va Masjon J. 
A., Linzből Bécsbe (csak aprilben kezdendi meg pályáját). „ N á d o r “ 42 
lóérejü, kapit. Pohl J., Bécsbül Pozsonyba délután 2 órakor: 1 ,  7 ,  13 , 
19, 25 , 31; Pozsonyból Pestre 5 1/,2 órakor reggel: 2 , 8 ,  14 , 20 , 26; 
Pestriil Pozsonyba ’s Bécsbc, reggeli 6 órakor: 4, 10, 16, 2 2 , 28; „ Á r
pád“ 80 lóerejü, kapit. Gerritsen L. W ., Bécsbül Pozsonyba délután 2 
órakor: 4, 10, 16, 22, 28; Pozsonybul Pestre reggel ö'/,2 órakor: 5 , 11 , 
17, 23, 29; Pestiül Pozsonyba ’s Bécsbe regg. 6 órakor : 7 ,  13 , 19, 25, 
31; az oláh-moldvai oldalon: I. F e r e n c z ,  60 lóerejü, kapit. Ferro D.,' 
Pestriil Zimonyba’s Drenkovára pénteken: 15, 29; Drenkovárul Zimonyba 
szerdán: 20; Zimonybul Pestre pénteken: 22; „ E r ő s “ 140 lóerejü von
tató, teher- ’s utasszállító hajó, Pestről Zimonyba. (Indulási napján időről 
időre a’ pesti gőzhajóhivatal hirdetendi; a’ Drenkova, Orsóvá és Skelagla- 
dova közti téren kényelmes födött evezőhajók szolgálnak) „ P a n n ó n i a , “ 
36 lóerejü,kapit. Leva T., Skela-Glado várul Galaczra kedden: 19 (mihelyt ,1  
Ferencz“ utasi fódözetén leendnek.), Galaczról Skela-Gladovára vasárnap: 
24; „ S t a m b o l , “ 160 lóerejü, kapit. Ford J., Konstantinápolybul Smyr- 
nába minden kedden délutáni 4 órakor: ez átveszi a’ Salonichba szándékozó 
utasokat, kiket „ M a r i a  D o r o t h e a “ gőzösnek ad át, ’s ettől azokat 
kapja cserébe, kik Salonichból Smyrnába utaznak; Smyrnábol Konstantiná- 
polyba kedden délutáni 5 órakor; átveszi a’ Salonichba utazókat ’s M a r i a  
D o  rut  he a fódözetére szállítja, me Uy hül viszont a’ Salonichból Konstan-



tinápolyha törekvőket viszi magával; „ Ma r i a  D o r o t h e a “ 70 lóerejii, 
kapitány P i e t . r o n i  A„ a' Dardanellákból Salonichíba minden szerdán, 
mintegy reggeli 6 órakor, miután S t a m b o l  gőzössel találkozók; ÍS a l ó 
l i  i c h b ó 1 a' D a r d a n e 11 á k b a minden pénteken délutáni 4 órakor. ( E’ 
két gőzös mindenkor találkozik egymással a' D a r da n e 11 ák n á 1). „C r e- 
s c e n t“ 120 lóerejű, kapit. Clician G., és „M e t t e  m i c h  K e 1 e m e n hg,“ 
140 lóerejii, kapit. Wynd Ford Benj., Konstantinápoly, Sinope, Samsun és 
Trapezunt közt járnak, amaz Konstantinápolybul minden pénteken délutáni 
2 órakor, imez pedig f  rape/,untból minden csütörtökön szinte délutáni 2 
órakor indulandván. A’ törökországi oldalon: „ Z r í n y i “ 80 ló erejű, kap. 
Mayr F„ Pestiül Zimonyba ŝ Drenkovára pénteken; 8 ,  22; Drenkoiyárol 
Zimonyba szerdán: 13 , 27  ; Zimonyból Pestre pénteken : 1,3,29 ; Drenkova, 
Orsóvá és Gladosnicza közt kényelmes födött evezőhajókon eszközöltetik a’ 
közlekedés. „G a 1 a t h e a ,“ GO lóerejii, kapit. Dobroslavich M., Gladosni- 
czábói Brailába kedden : 26, bizonyos óra meghatárzása nélkül, hanem mi
helyt „Z r í n y i“ uta/óji fódözetén leéndnek; Brailából Gladosniczába szom
baton : 30; „V F e r d i n a n d , “ 100 lóerejii, kapit. Everson., Konstanti
nápolybul Galaczra 's Brailába hétfőn délben: 25 ; Brailából Galaczra ’s Kon
stantinápolyba szombaton: 30. „ Z ó f i a “ és „ S e r i - P e r v a s “ gőzösek 
aprilben kezdendik meg rendes pályájukat. A ’ maszka társaság gőzösei min
den 14 nap kedden délben indulnak Konstantinápolybul Odesszába, 's fölve
szik az utasokat, arukat "s a t.“ „A. E érd i n a ndr ó 1“ meily minden ked
den reggel vet horgonyt a* konstantinápolyi kikötőben. Az Odesszába ’s déli 
Russziába szándékozó utasok Galaczról szárazon is oda juthatnak 7 napi vesz- 
teglés mellett Sculeniben ; vagy pedig „ F e r d i n a n d “ Konstantinápolyba 
szállítja őket, honnan az orosz gőzösön folytathatják utjokat 14 napi vesz- 
teglés mellett Odesszában. Az Odesszából Ausztriába szándékozó utasok Ga- 
laczon ,.P a nn o n i a“ gőzösre ülhetnek, 5 napi veszteglés mellett Orsovában. 
Pestről Konstantinápolyba 11 nap alatt juthatni e l, kik martz. 22kén regg.
G órakor Pesten hajóra ülnek, april 2án ugyanazon órában Konstantinápoly 
előtt Iátandják magukat. Az utazásidő 1;'>Ífelé a’ vesztegléssel együtt az aprili 
jelentésben fog közhirül adatni. Az itt ki nem fejezett egyéb tudnivalókra! a’ 
fölvételi jegyek értesítendő* az utazókat. —

KÜLÖNFÉLE : A’ győri szegények intézete a’ városi tanács föliigye- 
lése alatt mindinkább nagyobb körben kezd munkálkodni ,’s kieszközöl
vén az utcza-koldulás megszüntetését, árva gyermekeket is táplál, ’s 
mindezt évnegyedenldnt tartatni szokott gyűlésiben intézi el. Az intézet 
számára adakozás utján járó havi pénzsegély begyűjtésére ’s az utcza- 
koldulás gátlására különös felügyelők vannak megbizatva. Az intézeti 
pénzalap 1838 vegével következőleg mutatkozék: összes bevétel I837ki 
aug. elsejétől, a’ pénztármaradvánnyal együtt 30,792 f. 4 110 k r., ösz- 
szes kiadás 27,624 f. 38^ltí kr., egész alapítványi tőke pedig 94,024 f. 
515|io kr., holott ez utóbbi 1831 ben csak 81,219 f. 10 kr. ment, 's igy 
azóta 12,8 lót. 21’bokrai szaporodott.Darab idő óta már Esztergom kir. vá
rosban is szabad lakás engedtetik a’ zsidóknak, holott eddig csupán a’ 
sz. tamáshegyi káptalanbirtokon lakhatának ’s üzhetének kereskedést.— 
Beszterezebányán mintegy két év előtt artézi kutat kezdőnek fúrni, meily 
a’ város szépitésire ’s lakosság kényelmére valaszolgálandó. Azóta már 
30 ölnyi mélységre haladtak eddig. A’ homokhegyi ’s birótelki ezüst- ’s 
rézbányák igen virágzó állapotnak örvendnek. — Zimonyi hírek szerint 
Milos hg a’ zimonyi vesztegintézetbe jött neje meglátogatására, ki rövid 
ideig ott fog tartózkodni. A’ beszélgetés 8 óráig tartott, meily után Mi
los hg minden lovas katonának 2 , az altiszteknek pedig 3 pengő fo
rintot, ’s a’ tisztitó ’s egyéb vesztegintézeti szolgáknak 5 aranyat, a’ 
kath. és görög sz. egyháznak pedig egyenkint 20 aranyat ajándékozott.
— Azon telep, mellyet az oroszok St. György szigeten a’Dunatorkolat- 
nál alapítottak, mindinkább emelkedik. A’ népesség gyarapúl, habár 
lassan is, de észrevehetőig. Sulina város már is meglehetős kiterjedésű 
’s a’ házhelyek nagyrészint eladattak. E’ telepítvénynek biztosan jósolhatni 
fényes jövendőt. Sulina nem sokára a’ nevezetesebb várasokhoz fog tar
tozni ’s egykor a’ fekete tenger kereskedő városai közt nagyfontosságu 
leend, minthogy fekvése is a’ dunai közlekedés uralkodójává renddé, 
föltevén hogy a’ csatorna Csernavodátul Kosztendzseig nem létesiilend. 
De Oroszország ennek meggátlására egy eszközt sem hagyand próbálallan.
— N. En y e d  febr. 20án A’ napokban egy remetei oláh fiástul fát lo
pandó a’ közellevő musinai erdőre ment; előbb egy szálfát szerencsésen 
levágtak; ezután egy más szálfát szándékoztak leróni, de ennek egy 
ága leszakadván, a’ fiút oda ütötte, az apa fiát ki akarván szabaditni oda 
megyen, de azalatt a’ már félig lerótt fa ledőlvén , őt is lenyomta. Est
vére a’ nő hijába várva férjét, másnap atyafiaival együtt mind keresés
ben tölték idejüket, de csak harmad nap találtak rájok az erdőben, mi
kor mir mindketten az ütés s hihetőleg éhség miatt halva fekiittek. A’ 
levágandó la elhozatalára magokkal vitt 4 ökröt pedig a’ szekérbe fogva 
az éhségtől elkényszeredve találók. E.H.

A’ p e s t i  g y a p j u t á r-e g y e s i i l c t n e k  folyó martzius hónap 1 őkén 
délutáni 4 órakor a’ n. Casinoban tartandó közgyűlésére minden részvevő 
szives megjelenése kéretik.

(Változások a’ cs. kir. hadseregnél.) Gorczkowszky Károly altábor
nagy ’s osztálynok, másodtulajdonosa lett szász király 3 számú vasas ezred
nek; Lomharevich Lajos, őrnagy a’ péterváradi 9 sz. határőrezrednél, pe
dig tótországi fő katonai kormányszék-segéd ’s katonai előadó. Előléptet
tek: alezredesből ezredessé: Bredy Hugó, segéd az első táborzó had
osztálynál*, Geppert báró 43 számú gyalog ezred; őrnagyokból alezre
desekké: Lederer Auguszt báró, ő föls. szárnysegéde, Mimit illő h. 3 sz 
vasas ezr.; Festetics Lajos gr., szárnysegéd Radeczky gr. tábornagynál, hi- 
valaki megtartásával; Frisch Ignác/, a’ 2ik láborzó hadcsapatnál, ugyanott 
Gerstner József, Koudelka b. 40 sz. gy. ezr., az ezrednél; Bettinv Andor 
a’ szÍuini4 sz. gy. határárezr.^ a’ bfoodi 7 sz. gy. határőrezr.; Teleki Ádán 
gr., a’ 12 sz. nádor - huszár ezr., az ezredben.; kapilányoklml őrnagyokká 
Stadion Fíilöp gJ'. Szász - Coburg - Gotha 1 sz. dzsidásezr., ’s egyszersniim 
szárnysegéd ő fölséginélés szolgálattevő kamrás; Ledochovszky Timótgr. 
Schwarzenberg hg 2 sz. dzsidásezr., 12 sz. nádor-luiszárczr., ’s egyszersniim 
szolgálattevő kamrás Ferenc/, Károly ő fönséginél; Klebelsberg Venczel gr. 
császár 4 sz. dzsidásezr., szolgálattevő kamrás és segéd Ferdinand fhgnéb a: 
ezredben, ’s hivatala megtartása mellett ; lliemesch Károly, a’ lOik vadás: 
zászlóaljból az első táborzó Imdosnpathnz segéddé; Königschmidt János a

6ik vadász zászlóaljból Wellington hg 42 sz. gy. ezr.; Sunftenau Fridiik * 
Rainer fhg 11 sz. gy. ezr.; Koudelka b. 40 sz. gy. ezr.; Boldizsár József, 
Rianchi b. 63 sz. gy. ezr., Trap b. 25 sz. gy. ezr.; Stribel Rudolf, Wasa 
hg 60 sz. gy. ezr.; Kronhelm Vilmos, don Miguel 39 sz. gy. ezr., Mus- 
singer Janos , Bakonyi b. 33 sz. gy. ezr.; Glavasch István, gradiskai 8 sz; gy. 
határőrezr., »Spazierer János , Reusz hg 7 sz. huszárezr., ’s Németh József,
12 sz. nádor-huszárezr., mind az ezredben; végre, Kempf Auguszt, Baden 
nhg 59 sz. gy. ezr., Ferencz erősség parancsnokává. Nyugalmaztalak , alez
redesekből: Schluderer Ferencz, Langenau báró 49 sz. gy. ezr.; és Stock 
Ferencz, 12 sz. nádor-huszárezr., mindkettő ezredesi ranggal ’s nyugdíjjal; 
őrnagyokká : De Gaigne Lajos , Trapp b. 25 sz. gy. ezr., és Stark A dolf, 
Bentheim hg 9 sz. gy. ezr., alezredesi ranggal, Mattéi Márk, Luxem 27 sz. 
gy. ezr.; Scharf Antal, Wasa hg 60 sz. gy. ezr., és Siílobod Ferdinand, 
Bakonyi b. 33 sz. gy. ezr.; kapitányokká: Heickenwaelder György, a’ 4dik 
pattantyusezr.; Drabek Venczel, a’ budai, Kralik Miklós, a’ péterváradi,
’s Fóliák János, a’ velenczei őrpattantyus kerületből; Radanovich József, 
császár 1 sz. gy. ezr.; Schmidt Jakab, olmützi szállitás-gyülőhelyi parancsnok, 
mind őrnagyi ranggal’s nyugdíjjal. Tendwart Smitson , kapitány Bianchi b.
63 sz. gy. ezr. őrnagy lett ’s nyugalmaztatok, további alkalmazással a’ m. m. 
frankfurti németszövetségi katonai biztosságnál. Khyo János, fehértemplomi 
kapitány-polgármester, a’ katonai határszélen, őrnagyi rangot kapott. Kül- 
rendeket ’s azok elfogadására ’s viselésire szabadságot nyertek : Wasa Gusz
táv h g , altábornagy, Hessen nhgségi Lajos-rend nagykeresztjét; Pírét La
jos b. vezérőrnagy ’s mainzi várparancsnok , ugyané’ rend első osztályú kö
zépkeresztjét ; Legedics Ignácz , Szász-Coburg-Gotha hg 8 sz. huszárezr., 
Szász-Frneszt hgi házrend kiskeresztjét; Verbek Ferencz , piacenzai helyőr
nagy, Panna hgségi Konstantin sz. György-rend kiskeresztjét; Dallwitz 
Günther b., Baden nhg 59 sz. gy. ezr őrnagy, Paccassy József b., Wasa hg 
60 sz. gy. ezr. kapitány és segéd az ezredtulajdonosnál, ’s Dumont Henrik, 
alhadnagy Baden nhg 59 sz. gy. ezr., és segéd az ezred másodtulajdonosá- 
nál, a’ Baden nhgségi zühringi oroszlánrend kiskeresztjét; végre, Nassau 
Móricz h g , alhadnagy Károly fhg 3 sz. dzsidásezr., a’ németalföldi orosz
lánrend első osztályát. —

A  m e r i  k a.
(Mexicoban Bustamente megbuktatás! hire a’ szövetségpárt részi

ről.) Tampicoi dec. 2Siki levelek szerint a’ jour. de Débatsban, Busta- 
mente kormánya megbuktat ’s a’ szövetségi pártnak Mexico főváros- 
báni győzelmét hírlik. Ezen lázadás által, mellyet az utóbbi események
ből méltán lehete gyanitni, Pedraza tábornok, a’ respublica hajdani el
nöke, juta hatalomra. Hiszik, miszerint e’ tábornok békés indulattal vi • 
seltetik a’ francziák iránt ’s innen reményük Tampicoban , hogy az uj 
elnök mentülelőbb véget vetend a’ háborúnak ’s Francziaországgal szer
ződést kötend. Mennyiben való e’ hír,  nem tudhatni, az angol lapok, 
mellyek ugyancsak a’ fölebbi naprul költ leveleket közlenek, szóval 
sem e mii tik a’ dolgok illy kimenetét; azonban az ezen országot illető 
közleményekből kitűnni látszik, miszerint Mexico fővárosban nem épen 
lehetetlen a’ mozgalmi hir. — A’ Commerce hasonlag zendülési hirt kö
zöl Mexicobul azon különséggel azonban , hogy Pedraza tábornok he
lyett Gomez Fariast, a’ szövetségi párt főnökét, téteti dec. lükén Bus
tamente palotájában a’respublica elnökévé ’s hozzáadja, miszerint Gomez 
Farias a’ mexicoiak legmiveltebb ’s felvilágosultabb részit képviseli ’s el
nökké választatása a’ francziákra nézve nagy hasznú lehet. E’ történet 
alkalmakor angol képviselő érkezék xMexicoba. — Azonban e’ hírek va- 
lósulásra várnak, mert még a’ zendülést illető időre nézve sem egyezők 
a’ levelek. —

(Santa Ananem halt meg. Elegy.) Ujorleánsi jan. Ski hir a’jour. des 
Débatsban Santa Anát Veracruztól 5 —6 franczia mértföldnyire meghalt- 
nak állító, mi azonban nem valósult meg. A’ szövetségi párt Tampico, 
Santander, san Louis ’s több helyen magához ragadván a’ hatalmat, 
az ország beljébe nyomul’s a’főváros is, ha még eddig nem tévé, a’zen- 
dülés karjába vetendi magát; a’ tampicoi rév ostromzára csak névről lé
tezik már. — Havannahi jan. 11 ki levelek szerint mexicoi lobogók alatt 
éjszakamerikai hajók kalózkodást űznek; a’ mexicoi kormány ugyanis 
500 hajónak, mellyek többnyire éjszakamerikai polgároké, kalózleve
leket ada. — A’ tampicoi Telegraf toldalékéban hosszú ’s figyelem
reméltó levél közöltetik Bandin hajóvezértül, mellyet dec. 22éríil Lrrea 
tábornokhoz, a’ tampicoi szövetségi párt parancsnokához, intéze sbár a’ 
szövetségi ügynek forró pártolója, mégis inkább óhajtja, hogy ez ügy 
idegen befolyás nélkül víhassa ki győzelmét. Egyébiránt a’ levél tartalma 
igen gyanús ’s alig tarthatni valódinak. A’ Bustamente megbuktárul ke
ringő hírek is valósulásra várnak, mivel ez eseményt dec. 19érül szóló 
kereskedői levelek Londonban szóval sem említik. Annyit ugyan monda
nak, hogy bizonyos de la Cordina gróf (?) vévé át a’ pénzügyi ininis- 
tefséget. —

P o r t u g á l i a .
Lissabon*! febr. 6aig terjedő hírek szerint végre csakugyan összeül

hetett a’ tanács; a’ követkamra elibe a’válaszfölirati’s költségvetési kül
döttségek terjeszték tudósitásikat. Az 13 íS/aí) i'C a’pénz ügy minister az ősz - 
szcs jövedelmet 8 ezer contora teszi, a’ kiadást pedig lőre ’s igy ismét 
2 ezer (5 millió pgo ft.) a’ hiány. Azonban a’ pénziigyminister naprul- 
napra javulónak mondja a’ pénzügyet; a* jövedelemforrásokon fekvő ter
hek mindinkább kcvesiilnek. Az angol adósság! osztalékok mint fog
nak kifizettetni,. az titok; a’ belföldi hitelezők a' nyilványos hitel juntá- 
ji által fizettetnek rendesen a’ begy ülő adókbul. A’ trónbeszédrei válasz, 
mint azt a’ küldöttség többsége szerkcszté , három feddŐ pontot foglal a' 
ministerség bel politikája ellen; a’ rabszolgakereskedésrüli czikk a' leg
határozatlanabb kifejozésii; »Spanyolország iránt melegebb részvéttel nyi
latkozik , mint a’ trónbeszéd.

S p a n y o l o r s z á g .
(A’ cortes elhalasztva. Politikai forrongás.) Cortes-íoloszlntás , mi- 

nistorség-válloztatás és a’ trónméltóságának lealnesonyitása kepezik most 
azon föladást, mellynek megfejtése állal hatalomhoz kivan bizonyos párt
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jutni. Ha e ’ párt győz, agy az ország minden eddigiintézvénye megbu
kik., ’s oily köz inseg fog bekövetkezni, inelly mindenki keblet borza
lommal töltendi el. ,,A ’ cortest föl kell oszlatni, kiáltoznak szünet nélkül a’ 
népbarátok, mert nem a’ nemzeti akarat kifejezése a z , hanem nyomom 
cselszövenyek ’s megvesztegetések következménye.“ A ’ nép számára 
nyitva álló karzatokat a’ képviseleti teremben olly bárdolatlan c s o p o r t  
tartja naponkint elfoglalva, melly leggyalázatosb gúnyözönnel fosztja meg 
méltóságuktól azon követeket , kik mérsékelt szellemben szólnak; en
nek azonban a’ cortes maga fő o k a , mert haszontalan üres közbenszó- 
lalkozással tölti el a’ drága időt, mellyet a’ haza sérelmei orvoslatára 
kellene fordituia , mi természetesen méltán ingerli föl érdemetlen képvi
selői ellen a’ nemzetet. A’ cortes jól tudá, miszerint a’ kormány határzoitan 
gondolkozik föloszlatásáróI,’s hogy különösen a’ pénziigyminister, Espar- 
tero pártfogására támaszkodva, mindent elkövet társainál e’ rendszabály 
létesítésére, ez okbul tehát mindent megtagad tőle, mi a’ jelen körülmé
nyek közt a’ korona hasznára szolgálhatna. Ez csak a’ föllengősdiek czél- 
jait segíti elő,  mert a’ cortesföloszlatást a’ ministerség megbukása kö- 
vetendi, mi a’ föllengősdiek hatalmába juttatná a’ kormányt, mivel az 
leválasztások által bizonyosan tetemes többséget nyerendneka’cortesben,
’s e ’ szerint a’ határzó ’s végrehajtó hatalom az ő kezeikben leend. A’ 
sevillai ’s cadizi hatósági választások ez év elején világosan tanúsítók, 
mi Ily hanyagul viselik magukat az ottani mérsékpártiak, kik mutatkozni 
sem mertek a’ választásoknál, hanem minden próba nélkül engedék győzni 
a’ föllengősdieket, minek következtében olly férfiak kezeibe jutotta’ ha
talom, kik Sevillában vezéri valának a’ zendületi juntának, ’s minden 
korlátlankodó mozgalomnál előcsapatban állottak. A ’ ministerség ennyi 
veszély közt a’ vezérek szerencsés hadi munkálatira sem támaszkodhat
ván, egészen fölösleg intézvénnyé látszik válni, mert a’reá bízott végre
hajtó hatalmat nem képes a’ nemzet javára teljesíteni, ’s az országsért- 
hetetlennek nyilatkoztatott fejét sem tudja durva megtámadások ellen vé
deni. A’ nép közt folyvást ingyen vagy rendkívül csekély díjért röpira- 
tokat osztogatnak, mikben azon napról van emlités, mellyen a’ nép föl
kelem! ’s a’ fölség lelépem! trónjáról. Olozaga vezérlete alatt néplap jelenik  
m eg, mellyben nem rég ez vala olvasható: ,,Legbensőbb meggyőződé
sünk szerint a’ spanyolok csak akkor várhatnak segélyt Francziaország- 
tól,  midőn ott respublicai intézvények váltandják föl azon uralkodási rend- 
s «ért, melly alatt az országjelenleg szenved.“ Ugyané’ lap illy állítással tö
rekszik a’ kormányzó királyné ellen fölingerleni a’ népet , miszerint Vilik  
Ferdinand tömérdek kincset biztosira özvegyének külföldi bankban , ’s a’ 
királyné véginségre kész inkább juttatni a’ nem zetet, mint visszaadni ez 
eltulajdonított kincseket. Ez állítás czáfolásaul a’ Gaceta hivatalosan j e 
lenté , hogy a’ kormány nagy jutalmat adand annak , ki meg tudandja , 
mondani, hol van letéve azon ki ncs ,  és mikép lehetne hozzá férni? 
Egyébiránt azon rágalmazó czikk szerzőjét egyenesen nem merészli meg
támadni a’ kormány, mert a’ sajtótörvények mindenkor hathatósan vé
dik azokat. — Feb. 9kén délután adatá tudtára a’ tanács- és követháznak 
ülései elhalasztását a’ kormányzó királyné. E’ parancs, noha nem volt épen 
váratlan , rendkívüli ingerültséget okozott. Madridban naponkint komoly 
eseményektől vélnek retteghetni. Az angol kormány kereskedési szerző
dést szándékozik kötni Spanyolországgal.

(Ceutában zendülés. Gomez L. agyonlövetett. E legy.)A ’ ceutai parancs
nok hivatalosan összeesküvés fölfedezésit jelenté a’ kormánynak , melly 
szerint az erősség carlosiaknak vala átadandó egy szardiniai hajó segé
lyével , melly az ottani magasokon több napig mutatkozék. Közelebbi 
körülmények még nem jutának köztudomásra. Gomez Lukácsot, ki egyik 
hőse volt a’ la granjai zendületnek, az éjszaki hadseregnél tartott hadi 
törvényszék agyon Jöveté , miután m egvallá, hogy Moreilát ő juttató a’ 
carlosiak hatalmába. — Harcztéren folytonos munkátlanság uralkodik. —  
Munagorrit elfogák emberei, mivel zsoldjokat nem tudá fizetni , ’s agyon 
lövéssel fenyegeték őt. — A ’ nagy hatalmak intési a’ visszatorlással 
fölhagyás iránt, mint látszik, nem igen használnak; mert Cabrera már 
most nem lődözteti ugyan halomra foglyait, hanem éhség miatt hagyja 
őket elveszni , a’ sebesülteket pedig azon ürügy alatt konczoltatja f ö l , 
hogy makacsságból nem akarják sergeit követni; így legközelebb 150  
sebesültet hányatott kardra Cantaviejából el Horcajoba száliittatásukkor.

/I ii ^ B I a.
(Durham jelentése Canadáról.) Durham gr. jelentése a’ canadai ’s 

minden egyéb brittamerikai gyarmatról magában foglalja azok helyzetét 
’s egyszersmind kormányzatjokhiányit. Durham megmutatni törekszik, mi
szerint az ügyek illy helyzete különösen Canadában tovább nem állhat főn 
a’ g y a r m a t  létezése koczkáztatásanélkül, ’s egyúttal rendszabályokat 
ajánl, mellyek véleménye szerint orvosiam képesek az ott uralkodó visz- 
szaéléseket. Erre vonatkozólag igy nyilatkozik többi közt D urham :,,Sem  
politikai sem társasági létezése valamelly községnek nem állhatná ki már 
tovább azon események hatását, mellyek Alsó-Canadában olly hosszas 
megállapodásához vezérlettek az alkotmányszerü kormányzat rendes mene
tének, melly továbbá szükségessé tévé a’ tartományi alkotmány felfüggesz
tésé t, ’s melly kétszeri zendülést ’s ugyanannyiszori fölcseréltetését oko
zó a’ polgári törvényeknek katonai rendszabályokkal, azon biztosítékot 
pedig kétszer semmité me g ,  mellyet lényeges jogótalomnak köteles te
kinteni minden britt alattvaló. Leíróm azon érzelmi hangulatot, melly a’ 
két küzdő párt vagy inkább népfaj közt uralkodik; élénkül festém mind 
ezen keresztül rontó egymás elleni gyülölségöket , ’s az egész franczia 
lakosság tökéletes és kiirthatatlan elégiiletle’nségét, valamint azon gya- 
nakodást is , m ellyel az angol szám ozású gyarmatosak az anyaország eh  
len viseltetnek, ’s az összes lakosság szilárd elszántsága határzatát, mos
tani elviselhetlen szenvedésiken Nagybrittanniától elválás által segíteni.

Az alsó-canadai nyugtalanságok nem engednek további késkedést; a’ 
most fonálló kormányzati rendszert csak ideigleni kényszeritett járomnak 
tekintik. A’ volt alkotmány ollyan, hogy visszaállításához egyetlen párt 
sem adand ja megegyezését; rósz sükere következtében a’ szabadság 's 
rend egyetlen barátja sem engedendi kártékony befolyása alá visszahe
lyezni a’ tartományt. Bárminő nehéz ishathatós gyógyszert találni a’ vész 
ellen,  minden esetre bizonyos, hogy minélelőbb óhajthatni annak felta
lálását. Épen úgy hiszem , miszerint Felső-Canadában is rendkívül szük
séges minélelőbb hathatós rendszabályokkal tökéletes megnyugtatást etz- 
közleni. Azon jelen tésből, mellyet e’ tartomány nyugtalankodása okai
ról beadék, kitűnik, miszerint én a’ tökéletes orvoslást épen nem tartom 
lehetlennek , ’s hogy a’ gyarmat helyzetét a’ most fönálló alkotmány lénye
ges változtatása nélkül is lehetne javítani.Nem tagadhatni ugyan,mikép azon 
tettdolgokon alapuló számos sérelem következtében, miket a’ nyugtalan
ság okainak mondék, ’s mindenek előtt az illy felelősségű kormány el
leni határzott gyiilölség miatt, a’ nép nagyobb része kiváncsi szemek
kel tekint azon anyagi jóllétre , mellyet szomszédi az egyesült szabad tar
tományokban tökéletes szabadság ’s legnagyobb mértékben felelős kor
mány alatt élveznek, ’s az unióba fölvétetni kívánkoznak , mivel a’mos
tani rendszer mellett nem vélnek hasonló boldog czélhoz juthatni. Meg 
vagyok mindazáltal győződve, hogy ez érzemények még nem harapoz- 
tak el rendkívüli félelem-gerjeszthetőleg ; sőt hihetni vélem , hogy a’ tar
tomány nagyobb része bizalommal várja küldetésem sükeréf. A’ külön 
politikai pártok erősen hiszik, miszerint sérelmeik csakugyan orvosoltatni 
fognak , mihelyt egyszer valódi ’s kimerítő őszinteséggel leend a’ gyar
mat helyzetérül tudósittatva az anyaország. A’ pártok e ’ pillanatban nyu- 
gottak, ’s mint hiszem, szilárdul elhatározóitok békén bevárni az anya
ország határzásit, ’s hathatósan védni hazájokat minden zavar ’s idegen 
Lerontás ellen. Nem hallgathatom el azonban itt azon meggyőződése
me t , miszerint ez végső megerőtetése a’ nép példátlan türelmének, ’sh á  
most sem nyerend orvoslást bajaira, úgy tökéletesen meg leend győződve; 
hogy boldogságát csak Angliától elválásban keresheti. Nem akarom mon
dani , hogy a’ zendülés meg fog ujulni, ’s még kevésbbé vélem,  hogy 
e’ zendülés az angol katonaságtól kicsikarni bírhatná a’ most fönálló kor
mány megbuktatását; de minden esetre csak zúgolódva fognak Canada 
lakosi engedni az erőszaknak ’s kedvező pillanatot várni a’ terhes járom 
lerázására. Mi a’ többi éjszakamerikai britt gyarmatot ille ti, nem akarom 
állítani, hogy azokra nézve is közel kitöréssel fenyegetőzik a’ v eszé ly , 
mert meg vagyok győződve , miszerint az azokban uralkodó hű ragasz
kodás! szellemet nem olly hamar leend képes megdönteni az általányos 
elégületlenség, bár mennyire terjedjen is az. De e’ ragaszkodás is v e 
szélynek van kitétetve, ’s komolyan kell azokat intenem, kiknek kezeik
ben fekszik azon tartományok sorsának igazgatása, hogy vakbizalmokat 
gyarmatosink határtalan ragaszkodásukhoz könnyen mértéken túl gya
korolhatják. Nem egyezik meg józan politikával a’ gyarmatok segélyfor- 
rásit eltékozlani, vagy mindig szorosbkorlátok közé kényszeríteni, hogy 
naponkint növekedő fájdalommal legyenek kénytelenek a’ szomszéd sza
bad birodalom jóllétére tekinteni. Minden utazó csupán e ’ kiáltó ellen
tétről szól iratiban, min nem tudnak eléggé örvendeni Anglia intézvényi- 
nek irigy ellenségei. — Meg kell jegyzenem  , miszerint nem (örvények
től vagy roppant sergektül rettegésben helyzendő az anyaország biztos 
összeköttetési alapja gyarmatival, mert ez böcsülettel ellenkezik. E’ he
lyett a’ britt intézvények hatását kell jótékonnyá tenni, melly szerint a’ 
szabadság ’s műveltség lehető legnagyobb kifejlése eszközöltessék, kap
csolatban a’ királysági rendszer szilárd és méltóságos föntartásával, mi
nek következtében a’ gyarmatok e’ rendszer megváltoztatásában legna
gyobb veszteséget kényszerülnének látni. Ezúttal még nem kétkedhetni 
ugyan, miszerint Anglia katonai erővel is képes megtartani éjszakameri
kai gyarmatit; de illy vállolat legalább egy millió font sterlinggel szapo- 
rítná a’ gyarmatkormányzati kiadásokat, ’s e ’ mellett a’ növekedő elégü
letlenség folyvást táplálékul szolgálna az egyesült szabad tartományok 
terjeszkedési vágyának. E’ pillanatban nem félhetn i, hogy ezek hasznot 
huzandnak a’ britt gyarmatok ingerült á llapotából, ’s megzavarni kíván
nák baráti viszonyikat Angliával; a’ franczia származású canadaiak iránt 
kitüntetett rokonszenvi nyilatkozatok csupán félreértésen ’s valódi hely
zetük nem ismerésén alapulnak. E’ szerint tehát mindig világosabb lesz 
ezentúl azon állítás , hogy a’ canadai harcz csupán két külön emberfaj 
közti villongás, és nem olly inditóokoknak tulajdonítandó, mellyek az 
éjszakamerikai szabadság-háborút szülék. — A ’ felső-canadai tartomány
ban már sokkal nagyobb amerikai részvétre számolhatnak a’ zc üdülők, 
mit erkölcs- és nyelvegyenlőségnek , e ’ leghatalmasb két kapocsnak , kell 
tulajdonítani. Felső-Canada egy részét volt éjszakamerikai polgárok lak
j ák,  ’s kölcsönös bevándorlások most is folyvást történnek ; igy például 
csupán Ujyorkban 40 ezer irlandi szolgál most a’ polgárkatonaság közt, 
mi természetesen növeli a’ vonzalmat. A ’ határok mindenütt ollyanok, 
hogy a’ közlekedés rendkívül könnyen ’s gyorsan eszközölhető a’ szom
széd tartományok lakosi közt, mi mindinkább közelebbíti őket egymáshoz 
A’ veszély egyébiránt most csekélyebb mint ezelőtt va la , miben az éj
szakamerikai lapok is m egegyeznek, ’s köztudomású, hogy az utóbbi 
alsó-canadai zendületi merényben egyetlen amerikai szabad polgár sem 
részesült. A ’ veszély azonban hatalmasul fog növekedni, ha gyökeres or
voslás nem történik, mert a’ nyugalomkedvelő lakosak is végre fölinge- 
rülnek a’ szünteleni kicsapongások á lta l, ’s végre általányos harezra fog
nak fölkelni, mihelyt a’ hatóságok nem leendnek kéjiesek igazságot szo l
gáltatni a’ sértett félnek. Azt sem kell még itt feledni, miszerint a’ cana
dai folytonos zavargások tetemesül háborítják a’ szabad tartományok jól
létét, 's hogy eliez még több körülmény járul , melly növeli az ellens
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geskedési sziklát a’ két szomszéd hatalom közt. Leginkább azonban csak 
a’ néptelenségtül tarhatni most, melly szörnyen fog növekedni , ha ez in
gerült helyzet továbbra is megmaradandó Pénzűkkel együtt távoznak most e’ 
szerencsétlen tartományokba! az emberek i, bevándorlásokrul pedig már 
nem is hallhatni. Külön társulatok állottak össze a’ kivándorlás könnyíté
sire, mi népteleníti a’ birodalmat, az iparűzést pedig megfosztja a’szük
séges tőkéktől.“ A’jelentés egyéb részei javítási ajánlatokat foglalnak ma- 
gokbam ■-ä-

(A'> kormány kiegészíti Durham jelentését. Nézetek az angol nem
zeti nevelésről.) Alig jelent meg Durham jelentése Canadáról, ’s a’ mi
nisterek számos oklevéllel egészítek ki azt, mellyek nagyobb része azon 
fény meghomályositására látszik szánva lenni, mellyet a’ jelentés Dur- 
hamra terjesztendő vala. Köztük találtatik Glenelg 1. Durhamhoz inté
zett azon irata is, mellyben annyira elhíresült búcsúzó felszólítását veszé
lyesnek nyilatkoztatja ő föls. nevében a’ ministerseg. Egy másik iratban, 
melly Golbornehoz vala intézve, szigorúan feddik a’ volt kormányzót, 
helytelennek állítván, hogy száműző parancsa elmellőzése daczára sem 
maradt helyén, ’s nem használó a’ kormány azon intésit, mikkel e’ lé
pést egészen ártalmatlanná lehetett volna tenni a’ tartományokra nézve, 
’s egyszersmind gátlani az elitéltek visszatértét azon vészes pillanatban. 
A’ toryk azonban mégis folyvást hiszik, miszerint a’ csata Durham ’s Mel
bourne közt nem leend komoly, mivel Glenelg békítő áldozatul esett. Dur
ham elkerülheti ugyan a’ harcz komolyra fordulását, midőn régi baráti 
ellenében ugyanazon helyet tartja elfoglalva, mellyben a’ torykkal áll 
szemközt, mert véleménye szerint olly nagy mértékben fontos e’ tárgy, 
hogy minden nyomom személyesség tökéletes kizáratását kívánja; de 
azért a’ tusa kimenetét előre még sem jósolhatni meg. Egyébiránt Du r 
ham nyilatkozatiból elég világosan tűnik k i, miszerint jelentését egyik 
barátja szolgáltató a’ Times szerkesztője kezeibe, miután a’kormány el
fogadni határozó azt. Miért üzék el tulajdonkép hivatalából Glenelglor 
dot társai ? bizonyosan még most sem tudhatni. A’ szabadelmü ’s dolog 
hoz értő Normanby marq. azonban czélszerüleg pótlandja ki helyét, va
lamint Morpeth 1. ministerségbe lépte is tetemesül erősbiti a’ kormányt. 
Morpeth kétségkül csupán azon föltét alatt lépett ministerségbe, hogy 
valamint eddig,úgy ezentúl is mindenkor a’ titkos szavazás mellett szól
hasson, midőn az vitatási tárgyul szolgál a’ parliamentben. A’ M. Chro
nicle ebből azt véli következtethetni, hogy ezentúl a' titkos szavazást is 
úgynevezett nyílt kérdésnek tekintendi a’ kormány, valamint a’ gabna- 
törvény irántit, noha ez nem épen egészen valószínű, mert más kormány 
tagok is nyilatkozónak már titkos szavazás mellett, anélkül, hogy azért 
a’ kérdés változott volna. A’ chartisták mostani fenyegető helyzete mind
azokat menteni látszik, k ike’ pillanatban nem akarják a’ képviseleti’s 
választási rendszert változtatni, bármilly értelemben nyilványitották is ez 
előtt véleményiket némelly külön pontok iránt. — Mivel a’ kormány nem 
halasztható már továbbra a’ közkívánat teljesítését; tehát csakugyan tenni 
határzott valamit a’ népvelés ügyében; Russell február ladikén néhány 
e’ tárgyra vonatkozó iratnak parliament elibe terjesztésekor jelenté , misze
rint a’ kormány a’ titkostanácsi elnök vezérlete alatt öt vagy több tagú is
kolatanácsot szándékozik létesíteni. E’ tanács fő felügyelést viselend az 
iskolai tárgyakra, a’parliament által kirendelt pénzeket elosztandjakülön 
iskolatársulatok vagy iskolák közt, ’s leginkább tanitóképező intézetek’s 
példányiskolák alapitásin munkáland. Wyse ’s egyéb baráti a’ nyilványos 
oktatásnak elégülteknek nyilatkozónak ez ajánlattal, mivel látók, hogy 
kénytető rendszert nem hozhatni divatba Angliában. De épen azért, mivel 
ez urak elégültségöket nyilványiták, ijedteknek színlék magukat az egy
házbaráti; ’s különösen Peel ’s Inglis kimondák, miszerint nem lehetnek 
nyugottak, mig á’kormány világosan meg nem fejtendi: mi leend tulajdonkép 
hatásköre ez uj tanácsnak. Russell e’ megfejtést azon időre halasztó, midőn 
indítványba hozandja a’ kérdéses iskolatanács rendelkezési alá bízandó 
pénzmennyiséget. Egyébiránt Inglis újra örömét nyilványitá, mivel véle- 
ménye szerint a’ kormány szándéka sokkal kevésbbé látszik ellenséges 
iudulatunak az egyház ellen, mint képzelni lehete baráti viszonyiból, mik
ben azokkal áll, kik a’ vallási oktatást egészen ki akarnák zárni a’nyil
ványos népnevelésbiil. Peel csupán aztkivánáaz egyház számára kiesz- 
közleni, hogy tagjai által alapított iskolákban tulajdon felekezete vallása ta
níttassák, melly szabadságot kész viszont minden egyéb felekezetnek 
megadni. „Az egyház, igy záró szavait, fölébredt ’s megismeré , hogy 
kötelessége részesülni az ifjúság nevelésében, mihez őszintén szerencsét 
kívánok neki, csupán azt óhajtván, hogy megismerje, miszerint e’ föl
ébredést azon változásoknak kell köszönnie, miken politikai viszonyúik 
az utóbbi időkben keresztül ménének.“ Az egyház pártolóji fő czélja sz.- 
egyház-épités, mivel állításuk szerint sz.egyház mellett rendesen azonnal 
iskola is szokott létesülni. Az ellenzés egyébiránt mindenkor éber tekin 
tettel nézend a’ történendőkre ’s gátolni fogja mindenütt a’ vakbuzgalom 
terjesztésit, ’s csupán valódi hasznos és fölvilágitó népnevelést enge- 
dend gyakoroltatni. — Wood súlyosan adózik azon vigyázatlanságáért, 
melly szerint nem elég óvakodva adó elő a’ kereskedési és gyári rendszer 
jelen helyzetét, ’s ez által a’ gabnatörvény pártolóinak örömet ’s pilla
natnyi diadalt szerze. Kendali választóji ugyanis egyik nyilványos gyűlé
sükben világosan kimondák, hogy minden bizalmokat elveszték iránta, 
mi okbul kérik: mondjon le várasuk képviseletéről. A’ manchesteri ke
reskedési kamra épen most véghez ment évi választásakor megfosztó őt 
elnöki rangjától ’s a’ többi hasonérzetü igazgatókon is kiadott. Ez vilá
gosan tanúsítja a’ gyártók buzgalmát ’s azon veszélyt, mellynek a’ főne
messé g e’ vitában magát kiteszi. Mi még nagy mértékben növelendi e’ 
buzgalmat, ’s a’ tömegekben is hasonlót gerjesztend, abban áll: hogy

a’ papság is részesülni kezd az ellenmozgalomban, ’s különösen Banbu- 
ryben olly nyilványos gyűlésen volt jelen, mellyen az országos hitelező
ket a’ gabnatörvény-eltörlesztés esetében kamatcsökkentéssel fenyegetek, 
mi csakugyan könnyen valósulhatna. — Febr. lóikén mind a’ két ház 
csupán czeltalan vagy legalább következés nélküli közbenszólalkozások- 
kal ’s kérelem-benyújtással tölté az időt. O’ Connell többi közt jelenté, 
hogy rendes indítványt szándékozik tenni a’ törvényhozási kapcsolat meg
szüntetésire Irland és Anglia között. —

( Ministermódositási hírek. Elegy.) Több tory lap azon hírt kezdé 
terjeszteni, miszerint Palmerston 1. követni szándékozik Glenelg lordot 
a’ lemondásban; ’s helyét Clarendon 1., eddigi követ Madridban, fogla- 
landja el; ez azonban minden esetre további valósulást vár, mielőtt hi
telt érdemelhetne. — Canadábanmég mindig ingerültség uralkodik; nem 
rég a’ felső tartományban egy kutat akarónak megmérgezni, mellybül 
az ottani katonaság inni szokott. — Londonban a’ nemzeti gyűlés tagjai 
mintegy 8 ezer londoni dolgozóval éji gyűlést tartónak, mellynél néhány 
zsebkendő-orzást kivevén semmi rakonczátlankodás nem történt. — Nor- 
wichben rendkivüli buzgalommal vásárol fegyvert a’ köznép, ’s a’ pénzt egy 
külön azon czélból összeállóit társulattól kapja. —

B e L g  i n isi.
Brüssel, febr. lökén: A’brüsseli sz. egyházakban nyilványos imád

ságok rendeltettek az ég áldásáért könyörgés végett Belgium jóllétére.— 
Tegnap , köz hir szerint, egy osztálynokot, ki tettleges szolgálatban 
volt a’ belga seregnél, elfogatott a’ kormány. — Febr. 7ke óta a’ ka
bineti tanácskozások nagyon gyakoriak. Az angol követ a’ külügyi mi- 
nisterrel többször tanácskozók , a’ franczia követtel pedig hoszszasan be- 
szélgete. A’ hírnökök és sürgönyök örökös mozgásban vannak, szünte
len jőnek ’s mennek. O’ Sullivan de Grass és de Beaulieu bécsi ’s berli
ni ügyvivőinkhez sürgönyök küldettek visszalnvatási irománnyal. — A’ 
Temps brüsseli levelezője febr. lliki tudósítása szerint nem nagyhitelt 
adhatni a’ londoni tanács jegyzőkönyve föltétlenes elfogadási hírének 
a’ belga kormány résziről. Mérődé gr. a’ föltételek szerkezetén dolgo
zik; a’ királynál tegnap Skrzynecky tábornagy személyes udvarlaton 
volt. — Arloni hírek szerint az e’ városban tanyázó kevés csapat visz- 
szahivatott; a’ Bouillonban levő osztály pótlandja ki az őrséget. —

(A’ belga kormány a’ londoni tanács liatárzatát elfogadja. Elegy.) 
Brüsseli febr. 9iki irat szerint a’ kormány a’londoni tanács jegyzőkönyve 
elfogadására tökélé magát, mit 8 — 10 nap múlva a’ kamrákkal tudatni 
fog; hihetőleg Merode gr. kilépend ez idő alatt a’ ministerségbül , ki 
eddig úgy is csak ideiglen látó el a’ pénzügyi tárczát. A’ tanácsban nagy 
többségre számolnak, a’ követkamrában pedig 5— 12 szózattöbbségre. 
Febr. 6kán a’ király, 7kén a’ minister elibe küldöttség járult a’ lüttichi 
kereskedőség ’s iparüzők résziről. — Dumortier Londonba utazand ’s ha 
ez utolsó alkudozások sem szülnek kívánt sikert, Merode gróf’s de Theux 
kilépnek a’ ministerségbül. — Seckendorf gr. porosz ügyviselő a’ brüsseli 
udvarnál felhatalmazó az antwerpi porosz consult minden iromány aláírá
sára ’s hitelesítésire, azon móddal, mintha ez a’ követség elibe lenne ter
jesztve , hogy a’ két ország között a’ kereskedési összeköttetés csorbát 
ne szenvedjen. — A’mechelni érsek felszólító megyéje lelkészeit, hogy 
híveik számára 9 napi imádságot hirdessenek a’ bold, szűz tiszteletére, 
kinek hatalmas ótalmaért könyörgenének a’hazára nézve.—Az Observateur 
szerint :„Midőn Poroszország ’s egy más hatalom Skrzynecky tábornagy
nak a’ seregtől ’s Belgiumból eltávolittatását sürgetek , ollyasmit kíván
tak a’ kormányául, mi nem teljesíthető. Midőn a’ királyé’ tábornagyot 
a’ belga seregnél előlépteté, azon jogával élt, mellyel őt az 1831 sept. 
22ki törvény felruházta, mellyben ugyanis mondatik : ,,A’király fel van 
hatalmazva, annyi idegen katonatisztet alkalmazhatni a’ statusszolgálat
nál, mennyit a’ haza jóllétére szükségesnek lát.“ Miután Skrzynecky tá
bornagy már Belgiumba jött, innen csak a’ kifizetési vagy kiadási tör
vény erejénél fogva távoliftathatik el; e’ törvények pedig rája nem al
kalmazhatók. Miután pedig a’ seregnél előléptették őt, egyedül a’ hiva
talelvesztési törvény fotszhatja meg kineveztetésétül, de e’ törvényt sem 
alkalmazhatni rája.“ —

A’ pénzcsarnokon febr. 12kén azon hir terjenge, miszerint Leopold 
belga király, a’ kamrákat febr. 2ükára ismét összehivandja annak elő
adása végett, miszerint a’ londoni tanács liatárzatát elfogadja, ’s azon 
esetre, ha a’ kamrák e’ lépését nem javalnák, kész lemondani koroná- 
járul. — Aacheni febr 11 ki hir szerint még a’ módosított 24 czikkű szer
ződést nem irta alá Leopold király, mint néhány lap hirlé.

(A’ kamrák febr. 19kére ismét összehiva. Elegy.) A’ belga Moni
teur azon kir. határzatot közli, melly szerint febr. 19ikére a’ kamrák 
összehivatnak. Az Independant febr. 14érül, ennek következtében igy 
nyilatkozik: ,,A’ kamrák febr. 19kére összehivatvák; ez összehívás ál
tál teljesité a’ kormány azon ígéretét, miszerint az országot semmi eset
re sem hagyandja kétségben a’ politikai kérdéseket illető határzatiránéz
ve. De szentebb kötelessége marad még a’ kormánynak e’ mellett telje
sítésül, az t. i., hogy e’ kérdésekről végképi határzatot terjesszen az 
ország elibe.“ — Egy belga lap szerint 60 követkamrai tag adó szavát 
a’ londoni tanács legutolsó jegyzőkönyvi végzetének elfogadása melletti 
nyilatkozásra. — A’ belga Commerce egész terjedelmében közli Dedel 
hollandi képviselőnek a’londoni udvarnál, azon jegyzékét, mellyben ud
vara liatárzatát fejezi ki a’ londoni tanács jegyzőkönyve elfogadása iránt. 
— Brüsseli febr. 12diki irat szerint a’ Tempsben Cockerill csakugyan 
megszűnteié készfizetésit, adóssága 12 millió forint, hitelczvénye pedig 
18 millió.
D i u i a v i z á l í á s  ; Pest , mart. lsojén I P 2" (V" — 2lean 1 P 4/l (>"'

Szerkeszti Ilelmcczy. — nyomtatja Trattner-K árolyi, uriiitcza «1».



FOGLALAT: Magyarország és Erdély (előléptetések; Almanach-társaság; gőzhajó társasági határzatok; Sopronyi bányász egyesület; a’ komá
romi hajóhíd már berakva : különféle : a' bécs- v. német újhelyi vasútépítés megengedve, kereskedési hírek ; Kollár János czáfolata a Hírnök el
len ; ’s a’ t.) Amerika (Santa Ana fölgyógyult; Veracruz előtt britt hajósereg; tampicoi hírek; ’sa ’ t.) Spanyolország (az alkotmányosak 
csatát és zsákmányt nyernek; azalhucemasi zendiilet; ’s a t . )  Anglia (parliamenti ülések; elegy; gabnatörvény- elleni gyűlés; a’ M. Chronicle 
véleménye Thiers nyilatkozatáról; biistol-exeteri régiség; Normbanby I. elciíesuzása: ’s a ’ t.) Francziaország (politikai vélemények; martini- 
quei földrengés; az idősb Lascases iia ellen lép föl jelöltül; elegy; ’s a’ t.) Belgium. Németország.

M  a  g ^ y  a  r  o  r  s  *  á  g  é  s  E  r  (1 é  1 y .
Pápa ő szentsége által f. e. febr. 21 diken tartott titkos consisto 

riumban K o p á c s y József esztergomi érsekké ’s magyarországi prímássá; 
S c i t o v s z k y  János volt rozsnyai püspök pécsi püspökké ; P a 1 u g y a y 
Imre kassai püspök nyitrai püspökké, ’s O c s k a y  Antal nagyváradi ka
nonok kassai püspökké praeconisáltattak.

A’ nm. m. kir. udv. kam. a’ liclitenvvörthi kir. harminczadosi tiszt
ségre P e r n e  r Ferenez hidegkúti harminczadost; helyébe En g e l  ma ye r  
Mihály rudersdorfi utlevélvizsgálót; rudersdorfi utlevélvizsgálóvá Kö h l e r  
K á r o l y  fíirstenfeldi felügyelőt; rajevoselli utlevélvizsgálóvá P i n t é r  
Antal tiskovaczi utlevélvizsgálót; kossutariczai utlevélvizsgálóvá P e t r o- 
v i c s  Lázár zimonyi harminczadi felügyelőt; richiczai utlevélvizsgálóvá 
J a n k ó  v i e s  Péter moldvai lovasiigyelőtj végre tiskovaczi utlevélvizsgá
lóvá Ga y e r  Antal varasdi harminczadi felügyelőt nevezte ki. kam. t.

Ko má r o m városnak hajóhidja febr. 28dikán köttetett be ’s ez 
által a’ Dunán járás-kelés megnyittatott.

Levelezőink úgy érfesítnek, hogy mind a’ Szamos mind a’ Tisza jege meg 
all's hogy Mármarosban másfél ólnyi havak is estek ’s néhol az épületeket is 
leroskaszták; de nemcsak itt, hanem egész Hortobágyon a’ Tiszáig hó és jég  
lep mindent, mind a’ mellett, mint halljuk, Poroszló, és T. Füred között 
a’ Tiszán levő lódnak végső sor czölópeit nem épen a’ jég sodrottá e l, sem 
a’ viz; hanem a’ parterősitésre készített sarkantyú rozsé és földtömegé tör
te derékon ketté a’ gyenge czölöpöket. Most már az előbbieknél erősb oszlo
pok vannak leverve , ’s a’ hid az építtető állításánál fogva martzius 6dili nap
jáig czélszerii biztos módon készül e l ,  és járható leszen, e’ mellett Porosz- 
ló és T. Füred között a’ töltések is úgy elkészülnek, hogy többé az utasnak 
semmiféle áradás akadályul nem lészen.Egyébiránt Szathmár megye Szinyér- 
váralja mvárosában, számos birtokos ur lakhelyén, f. évi január 1 Óikén casi- 
noi egyesület jőve létre, mellyet ennek elnöke E r c s e y  Farkas tbiró lelkes 
beszéddel nyitott meg Szathmár és a’ szomszéd megyékben a’ kemény tél 
márványhoz hasonló sima és kemény utat alkota, mi már most olvadással 
kezde járhatatlanná nehezülni, pedig a’ gyors közlekedés vajmi munkásság
ban tartotta Szathmár vidékeit, ’s ha egykor itt a' csinált utak készen lesznek, 
illy élénkség szakadat lanul fogja joltevő és virágzó léteiét megörökíteni.

Az /A ím a íia e B a -tá p s a s á g - folyó hó 2ikán tartott tisztválasztó ülé
sében , titkos szavazatok többségével elválasztattak : elnökké: S c h e d e l 
Ferenez; igazga tó  in d o k ká :  b. E ö t v ö s  J ó z s e f ,  gr. R á d a y  Gedeon, 
T re f o r t  Ágoston, L ó n y a y  Gábor, Ga a l  József, E g r e s s y  Gábor, 
és S z i l a s s y  János; jegyző 've:  K ú t h y  Lajos; szerkesztővé:  V a j d a  
Péter; bíráld Ingókká:  S z o n t a g h  Gusztáv, K i s s  Károly, T ó t h  Lő- 
rincz és E r d é l y i  János; pénz tárunkká:  C s a n á d y  Ferenez; ü g yvéd d é :  
P e r l a k y  S á n d o r .  Az alapszabályok czélszerii módosításáról ’s közhírré 
teendő határozatokról jövő alkalommal. Költ az Almanach - társaság ülésé
ből mart. 2kán 1S39. K ú t h y  Lajos s. k. jegyző.

( CarőzE taJ<>%á $ .)  A ’ hajózás megnyíltakor siete a’ gőzhajótársasági 
igazgatóság már februárban inditni meg gőzöseit, hogy utasokat’s árukat leg
nagyobb gyorsasággal szállíthasson minden vidékről a’ pesti József napi so- 
kadalomra. A’ drenkovai, szkelagladovai és gladosniczai állomásokon tág 
raktárak készültek múlt évben az utasok ’s áruk lehető legnagyobb ótalma 

legbiztosb alkalmazása végett. A’ martziusi hajózási rendjegyzék a’ kö
vetkező hónapokéival együtt mindig ingyen kaphatók Pécsben a' gőzhajó- 
hivatali irószobában (ßauermorkt 5S1 sz.) ’s Pesten és Pozsonyban mint egyéb 
ügyviselőségeknél is. Lehetőségig egyszerüsittetvék most ezek ’s mégis 
mindent magukban foglalnak, mit utazókra’s árukra nézve tudni szükséges 
vagy kívánatos. Buzgó akarattal mindent elhárítni, mi kart vagy zavart okoz
hatna , kivonatban közli az igazgatóság a’ legfőbb tudnivalókat a’ t. közön
séggel. Alacsony vízállás esetén, midőn a’ gőzösek nem szállíthatnak Pécsből 
árukat Pestre , minden késkedés eltávolításául szárazon szállitandja az igaz
gatóság Pestre az első három osztálybeli árukat, ha azok Pesten alul fekvő 
állomásokra rendeltetvék, mázsáját 48 pgő krért a’ szokott árjegyzőid il
letéken fölül. ( E l s ő  o s z t á l y ú  áruk; timsó, gyapott. pálinka, festőfák, 
száraz gyümölcs, sajtolt kender, méz, sajt, nemtelen érczek ’s durva ércz- 
iniivek, ón , vas,  réz, aczél, czín, kaszák, szögek, lakatok, ’s a’ t., fa
olaj, bors, hamuzsir, rizs, juhgyapju , kötél, leveles dohány, fagy gyű , 
viasz kötegeltben ’s hordókban, bor hordókban, ezukor, ’s bárány bőr kö- 
tegekben. M á s o d o s z t á l y n a k ;  mindennemű gyapottszövet, gyolcs, 
vászon, könyv, festő anyagok, üvegáruk, nyulbőr , száraz bőrök, készí
tett bőr, kávé, kézmú-, anyag-, fűszer- és gyarmat-áruk, papiros, angol 
bors , lószőr , porczellán , szűcsáruk , disznósörte , gyártott burnót, minden
nemű kendők ’s gyapjukelmék. Erczes vizek,- bor üvegekben ’s ládákban. 
H a r m a d o s  z t á í y u a k :  finom gyógy-, fű- és műszeráruk: mákony , in
digo, Cochenille, aranyfonal, ’s arany kelmék, selyem és selyemkelmék, 
cachemir-sálok, ’s a’ t. N e g y e d o s z t á 1 y u áruk, virágok és csemeték 
cserépben, fák és növények kötegekben , szarv és szarvcsúcs szinte kütegek- 
ben , kosarakban ’s hordókban, kalapok, kosarak, gyermekjáték, szalma- 
és kákafonadék, eleven teknősbékák, pióczák, mindennemű bútor’s egyéb 
más nagy helyet foglaló kötegelt , meliyek nagyságuk ’s alakjuk miatt nem 
tartoznak közönséges kereskedési tárgyak közé. Pózsaolnj ’s nemes ércze- 
ltért ’s pénzküldeményeknél bocs szerinti szállítási ár számittalik.) Azon tár
gyak , miket a’ fonál ló rendszabályok értelmében nem szállíthatni gőzöse
ken,  ezek: lőpor, sószesz, vitriol-olaj, rongy, vizes bőrök, enyves bőr, 
einem rakott ágytol!, szarv és sajt, halzsir , olaj, ’s minden, mi súrlódás 
vagy léghuzam által könnyen meggyül hat, vagy mi forrásban van, piszkot 
vagy kipárolgást okoz, ’s ez által a’ hajó vagy utazók biztossága veszélye
süthet. Olly tárgyakat mindazáltal, meliyek egyenesen veszélyt nem okoz
nak, azon hajókon szállíthatni, miket „Erős44 aladságban vontat. 400 bécsi 
fontnál súlyosb ládákért kétszeres vitelbér fizettetik. Tükrök, üvegek, ’s 
egyéb töredékeny edények korább évek tapasztalási szerint csak úgy jutnak

sértetlenül rendeltetési helyökre, ha ‘^lábnyi vastag szalmaburokban vannak. 
Minden küldőnek saját érdeke kívánja tehát a’ czélszerii heh.okolást, mivel 
törött árukért semmi kárpótlást nem ad a’ társaság. Ha \alamelly kötegen 
sérülés látszik, azonnal szükség azt egy társasági ügyviselő előtt megvizs
gáltatni, mivel későbbi követelések méltány nélkül maradnak. Mii den ládát, 
kivétel nélkül, abroncsosan szükség átadni, az Orsóvá n túl szállitcndókat ’s 
kézmúgyári árukkal töltötteket pedig viaszvászonba burkolni. Ha ez igy nem 
történik meg, kár esetén semmi kárpótlást nem ad a’ társaság. A’ társaság 
e’ három biztosító intézettel: „Első a u s z t r i a i  császári ivűáiyi szabadi- 
téku tiizkármentesités ; A s s i c u r a z i o n i generali A u s t r o -11 a 1 i c h e ;
’s Azienda assicuratrice44 czélszerii egyezkedésre lépett, minélfogvástaz ái u - 
küldő urak Le va n te  b a (keletre) utasítandó kötegeik biztosítása iránt nem 
leendnek többé korlátozva. Ez okbul I adatja a’ társaság a’ t. közönséggel, bogy 
mindennemű a’ társaság gőzösin szállítandó árukat biztosiihatni mind a’ há
rom biztositó intézet nevére Pécsben Benvenuti G. P. urnái, a’ trieszti biz
tositó intézet meghatalmazottjánál. Azon körülmény,miszerint több malomtulaj
donos a’ Duna Pozsony-Zimony közti vonalán , a’ fenálló rendelések ellené
re, olly helyeken szokta felállítani malmait, hol azok a’ hajózás szabad me
netét gátolják, több kártétre szolgált alkuimul, mikből aztán kárpótlás-kö
vetelések származónak. A’ Duna-gőzhajózás kormányzósága mindeu kárpót
lást. kész teljesitni, miknek követelésire hajójialkalmid szolgálnak; de ko- 
ránsem szándékozik olly kartételekről felelni, mik a’ malomtulajdonosak
nak törvény- ’s fenálló rendszabály-megvetésibül eredni fognának ; ünnepé
lyesen nyilványitja tehát, miszerint csupán akkor fog kárpótlást nyújtani, 
ha az illető malomlulajdonosak a’ divatozó rendszabályok értelmiben álli- 
tandják föl malmaikat, ’s bebizonyithalják, hogy a’ gőzhajók voltak okai 
az elkövetett kárnak; ellenkező esetben pedig nemcsak minden kárpótlási 
követelést minden ligyelem nélkül visszautasitand , hanem ezenkiil a’ gőzö
sin netalán ejtendő károkért elégtételt is kivánand. P écs, febr. 25kén 1839.

S o p r o n y ,  febr. 27kén: A’ sopronyi hangász egyesület fiz év óta 
áll fen, ’s tán első volt hazánkban. Léteiét T ó t h  J ó z s e f  tbiró urnák 
köszöni. Minden évben az őszi ’s téli hónapokban 8 hangversenyt szokott 
adni, meliyek közül kettő az egyesület által felállitott ének- és hegedü- 
léstanitó intézet javára van szánva. Ennek hasznára tartatott febr. 22ke 
estvéjén a’ 2dik hangverseny, mellynek elején a’hangászkar által Rei
siger „Ősi kincs“ nevű daljáték ouverturje adatott szokott pontossággal; 
ezt követék Bellini „Alomjáró“ nevíí daljátékábul verseny változatok Ni- 
kolaitól, sopran hangra, zongorára ’s rézkürtre alkalmazva. Jenik Marie
b. kisasszonynak kellemmel teljes , tisztán csengő szava, az alsóbb han
gokról a’ legfelsőbbekre könnyű hibátlan átszökdelése ’s gördülő hajlékony
sága a’ hallgató közönséget igen zajos tapsra ragadá. A’ óik hangnál zon
gorára négyes kísérettel Herztől, Paehhofer Vilma asszony állal adatott 
’s megelégülést nyert. A’ 4dik egy magánydal Bellini „Fernando“ nevű dal
játékából , Wateroliet Emilia kisasszonytól énekelve. Olaszhonban egy 
pár évet töltvén ezen kisasszony, az olasz éneklés tulajdonit egészen 
magáéivá tévé’s ineglepőlegis hatott a’jelenvolt közönségre tiszta hangú 
hajlékony szava által, zajos taps volt érdemlett jutalma. Az 5ik bőgő síp
ra készült rondino Merőidtől hangászkar kísérettel jelesen előadva Csegga 
Auguszt főiig Károly dzsidás ezredbeli hangászkar igazgatója által. 6dik 
Mercadante „eskü“ daljátékábuli kettős dal, Knöps Pauline és Wattero- 
liet Emilia k. a. által énekelve. Az előadás minden dicséretet felülmúlt. 
Tik Bellini „11 puritani“ daljátékából lengyel dal (Polacca) sopran hang
ra, zongora *s énekkar csendes kíséretével. Ezen dalban nyerő el Jenik 
Marie b. k. a., Soprony kedvencz énekesnője, ezen est érdem koszorúját. 
Az elbájolt hallgatók meg nem szűnő tapsira a’dalt ismételni szives volt. 
Donizetti „Anna Bolena“ nevű daljátékéhoz irt ouverturje záré be ez esti 
élvezetet. Báró O c s k a y  Ferenez ur mint a’ sopronyi hangászegyesület 
nagyérdemű elnöke fáradhatatlan szorgalmának köszönheti az itteni kö
zönség azon gyönyörű esti örömeket, mellyekben minden harmadik pén
teken részesül.

T r e n c s é n y  febr. 22kén: F. hó 2í)kán Trencsény várost gyá
szos eset lepte meg; (. i. két előkelőházbeli már régóta viszálkodó’s el
követett vétkes tettei mialt törvény elibe idéztetett nemes (B. P. és Z. L. 
közül a’megjelenés határnapján Z. L. B. P.t orozva agyon lőtte, ’s e’ tett 
után egész a’városi kórházig űzetve futván ott önmagát is keresztül lőtte. 
Különös, hogy az or- ’s öngyilkos elszánt gyilkossága előtt egész élte rósz 
tetteit levélben többeknek megírta.

KÜLÖNFÉLE: Leérkezvén a’ legf. engedelem a’ becs-győri vasút 
számára, ’s különösen ezúttal csak, kívánat szerint, a’ bécs- v. németuj- 
helyi vonalra nézve , a’ földbecsülést ’s megváltást azonnal megkezdék. 
E’ vonal számára 14 mozgonyt vásárlottak a’ vállalkozók, ’s az eddigi 
szorgalomból Ítélvén méltán következtethetni, hogy jövő évben Badenig 
bizonyosan kész leend a’ vasútvonal. A’ közönség eleven érdekkel visel
tetik e’ tárgy iránt, főleg mivel csupán a’ badeni fürdő-vendégek számát 
évenkint legalább 5 ezerre tehetni ’s azonkül ezáltal könnyebben leend
nek látogathatók Bécs környéke szép helységei. Csehországra nézve is 
több vasutterv fekszik már az egyet. udv. kanczellária bírálata alatt. -— 
Isztriában nem rég kőszén-bányát födöztek föl, molly különösen az ango
lok által rendkívül kedvelt tüzelőket foglal magában, hasonló bányák lé
teznek Tót- ’s Horvátországban is, csupán az kár , hogy e’ bányák még 
eddig nincsenek elég élénk munkáltatás alatt; idővel azonban nagy hasz-
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ndt remétiyhetni belőlük. Vállalkozási szel lemKiány zásnak kell ezen hanyag
ságot tulajdonítani, valamint azt is, hogy dohányunk (mint jobbadán 
gyapjúnk) minden válogatás ’s osztályozás (Sortirung) nélkül megyen 
küllőidre, holott elkészítés által sokkal magasbra lehetne böcsét emelni. 
_A’ Hírnök f. e. febr. 15iki száma Kollár János budapesti evang. lel
készről azon hirt közle, hogy őneki köszönheti léteiét bizonyos budapesti 
műkedvelő tót szinésztársaság, ez állítást Kollár János alaptalan költe
ménynek nyilványitja a’ Pester Tageblattban azon megjegyzéssel, hogy 
ő a’ „Zora“  ífevü tót zsebkonyv literatúrai vagy gazdasági részére sem 
volt befolyással. — Az árviz által károsullak íöisegéllesire küldöttek : a’ 
velenczei kormányszék 81 ft. 39 kr., Várasd megye 60 ft. ‘24 kr., Vas 
megye 6 f. 30 kr., Ung megye 43151 í. 58 kr., Szeréin megye 309 f.
1 kr., Bihar megye 218 f. 31 kr. mind pengőben. — A’ n. ehyedi casino 
ez évi közgyűlése íébr. 13dikán tartaték, bevétele összesen 3323 ft. 
22V‘j kr. váltóban, kiadása: 2544 ft. 32 krra ment. Kamatozó tőke
pénze az egyesületnek 1600 fr. váltóban. Szótöbbséggel elnökké vá
lasztatott i Vajda Dániel; igazgatókká: Gyújtó István ’s Váradi Sámuel; 
jegyzővé: Fábián Dániel; gazdává: Török Dániel; pénztárnokká: Ko
vács Elek; választottsági tagokká: Herepei Károly, Szász Károly, Fosztó 
Menyhárd, Kemény István báró, Zúdor Elek, Horváth Ferencz, Sár- 
pataki János, Marusi István és Sípos Pál. — N. S z e b e n b e n  febr. 1 Óén 
ment végbe az ágostai hitvallású gymnasium igazgatójának (rector) 
P h l e p s  Fridrik urnák említett hivatalába ünnepélyes iktattatása a’ főtá- 
bornokság, az itteni főhivatalnokok, a’ szász nemzet egyeteme, a’ város és 
szék tanácsa ’s közönsége előtt. E. II.

A m e r  i k  a>
Limai oct. 27ki levelek szerint Santacruz lOezer főnyi sereggel 26 

angol mérföldnyire nyomult a’ főváros éli be ; az ellenségnek fegyver
nyugvást ajánla, mellynek főpontjai nincsenek tudva: ajanlata mindaz- 
által rendetlenség! ’s zavarjelül szolgált a’ limai várban őrködő polgá
rok között. —

(Santa Ana felgyógyult. Veracruz előtt briít hajósereg. Bandin a’ 
franczia hadihajókat a’ csendes tengeren Mexico nyugati révpartihoz vo
nulásra szólitja fel.) Ujyorki január 27eig terjedő hírek szerint Santa 
Ana felgyógyult sebéből ’s ujlagátvevé parancsnokságát. Hasonlag alap
talan volt azon hír, melly Bustaniente megbuktat terjesztgeté. — A’phi
ladelphiai pénzcsarnokon következő levél keringe: „Tampico, jan. 7én: 
13 vitorlás britt hajósereg érkezék Veracruz alá Douglass parancsnok
sága alatt; Pakenham, angol követ, visszatért e’szállítvánnyal, melly
nek czélja még nem tudatik. A’ legfontosbat azonban jan. 25éről az Ame
rican közli: „Az itteni franczia főconsul, de la Fores állal következő 
sürgöny másolatát kaptuk: „Az ujyorki franczia főconsulhoz; Nerei
de fregáton, dec. 15én. TJram! jelentem Önnek, miszerint tengerésze
tünk parancsnokát a’ csendes tengeren tudósítám, Mexico hadüzenetéről 
Francziaország ellen, azon rendelettel, hogy azonnal minden kész ha
jóival Mexico nyugati révpartihoz vitorlázzon. Felszólítom tehát Önt , e’ 
tudósítás közlésire nevemben az amerikai két révparti franczia consu- 
lokkal ’s ügyvivőkkel, kik a’ csöndes tengeren horgonyzó hajóink pa
rancsnokival leginkább közölhetik e’ hirt. Számolok Ön munkásságára ez 
ügyben. Charles Baudin.“ —

Tampicoi jan. 2ki lapok szerint a’ mexicoi congressus elibedec. lSán 
kibékülési szerződésjavaslatot terjesztenek a’ kormánypártiak és szövet
ségesek között; e’ javaslat három czikkből áll: az elsőben íelszólittalik 
a’ nemzet minden fia, függetlenségük ’s becsületjük védletére; azok, kik 
a’ kormány túl elszakadtak ’s bizonyos idő alatt hódulásra készeknek nyi
latkoznak , jogaik ’s hivatalaik gyakorlatát teljes mértékben élvezhetik; 
politikai vétségükért legkevesb üldöztetést sem szenvedve. A’ 2ik czikk 
politikai perek folüiggesztését ’s a' foglyok azonnali szabadon bocsát ta
tását tárgyazza. A’ 3ik czikk szerbit azokat, kik a’ franéziákkali háború 
folyása alatt fegyveresen föllázadnak vagy sajtó által a’ köznyugalmat 
háborgatják, hazaárulókkint fogják tekinteni ’s büntetni. E’ kibékülési 
czikkeket tampicoi jan. 5ki lapok szerint elfogadó a’ congressus. — Azon 
törvényt, melly a’ francziáknak Mexico ’s más városokbul az ország Lei
jében kiűzetését tárgyazza, teljesen végrehajták; Tampicobnn pedig még 
közhirré sem tevék. — llio-Janeiroi dec. 1 Oki hírek szerint Valparaiso- 
bul a chilii sereg feladá magát a’ peruiaknak ’s a’ boliviaiak Brown tá
bornok vezérsége alatt Santa tartományba nyomultak. Későbbi hírek ez 
eseményről mélyen hallgatnak. —

S p a n y o l o r s z á g * .
(Az alkotmányosak csatát és zsákmányt nyernek. Az alhucemasí 

zendület.) Barcelonai febr. 12iki levelek szerint Gulnar háromárboezu 
angol hajó 7900 puskát szállított a’ trónkövetelő számára éjszaki hurut
jai megbízta következtében, de szerencsére egy a’ valenciai magaso
kon ezirkáló alkotmányos hajó hatalmába jutott, mellynek parancsnoka 
a’ barcelonai kikötőbe vitorlázott a’ szép zsákmánnyal, mellyre ollyhosz- 
szas idő óta várakozók Cabrera. E’ fontos nyereségen kívül még azon 
carl ősi hadosztályt is tönkre verék az alkotmányosak, melly Arnau pöran- 
csi alatt Ctielben állott. Az ellenség e’ csatában 143 foglyot veszíte ’s 
számos holtat és sebesültet hagyott csatatéren. Holtak közt volt Ballada 
tábornokkari parancsnok is tiz tiszttel. Egyéb fegyvereken kiviil 260 
puska jutott ez alkalomkor az alkotmányosak hatalmába. — Az afrikai 
partvidéken, mint látszik, elvesztem!! várait Spanyolország. Alhucernas- 
ban még mindig zendülők kezében a’ hatalom, kik a’ Melilla felől mu
tatkozott kator.acsapatot keményen utasiták vissza. Ez utóbbi város ost
romzár alatt van ugyan, de igen jól ellátva minden élelemneniüvel, ’s 
hadiszerrel, Marokkobul pedig folyvást újabb szállitváuyok érkeznek falai 
közé. A’ zendülők már tökéletesen kiigazilák az erősség falait, minek

következtében sükerrél fog minden megtámadással darab ideig daczol- 
hatni a’ város. Ceutában még eddig nem történt semmi komolyabb moz
galom, ’s legújabban ismét katonaságot szállítónak oda Spanyolország
ból. Cuenza tartomány főparancsnoka Utiel mellett Palillos fiát 24 más 
carlosival együtt rövid csata titán holtan hagyó hareztéren, 12 pedig fog
ságba jutott közülök. Van Halen tábornok Castellonbul nagy élelem- 
szállitványt kühle Lucenába, hová az szerencsésen meg is érkezett, miu
tán a’ fegyveres kísérők útközben több carlosi csapatot elszély észtének.

A n g l i a .
(Parliament! ülések. Elegy.) A’ február lGdiki a l s ó h á z i  ülés 

jobbadán csak kérelem - benyújtásokra szorifkozék, mellyek legnagyobb 
része a’ gabnatörvény ellen vala intézve; ezután inditványt tőn Wyim 
a’ london-southvvarki követhelynek uj választás-eszközlése iránt, mi
vel e’ kerület képviselője, Harvey, hivatalt fogadott el a’ kormány- 
tul. Harvey önként lemonda ugyan már hivataláról, hogy követhe
lyét el ne veszítse, de a’ toryk mégis uj választást kivannak, mi
vel darab ideig már csakugyan viselé a’ hivatalt Harvey. Campbell, a’ 
kir. főügyvéd, indítványa következtében választási biztosság elibe került 
eldöntés végett e’ kérdés. —Febr. 1 Síkán a’ felsőházi ülésben Brougham 
1. a’ gabnatörvény elleni londoni gyűlés követeit a’ ház sorompi elibe kí
vánta bocsáttatni, hogy okaikat a’ kérdéses törvény ellen kimeritőleg tá
mogathassák , eziránti indítványát mindazáltal szavazás nélkül veté félre 
a’ ház. — Morpeth 1. febr. löikán vett először részt a’ ministeri tanács
ülésben , mint irlandi főtitoknok. Irlandi lordlielytartót még nem neveze 
ki a’ kormány, noha Nornmnby marq. ministerségbe léptét többé inár nem 
vonhatni kétségbe, ámbár hivatalos jelentés még nem történt e’ változás 
ról. — A’ Newcastle jour, szerint Brougham ’s Du r h a m kibékülcnek 
egymással; Wellesley 1. volt a’ közbenjáró, ’s Durham igen lekötelező 
nyájas levélben azt irá Broughamnak , miszerint ellenséges íölléptét Ca- 
nadábani tartózkodta alatt a’ felsőházban [feledni, ’s csupán a’ minister- 
séget szándékozik megtámadni. Brougham I. udvarisan válaszolt e’ hízel
gő iratra. — A’ párisi T e m p s  azon föltűnő hírt közli olvasóival, mi
szerint Steele Brüsselbe érkezvén , O’ Connell nevében egész irlandi ez
redet ajánlkozék a’ belga kormány parancsára kiállítani. E’ tárgy alkal
masint illő figyelemre ’s vizsgálatra fog méltattatok Ha O’ Connell irlandi 
ezredet küld Belgiumba, úgy azt csupán azért teszi, hogy Viktória ki
rályné’s a’ londoni tanács többi tagjai ellen viseltessen fegyvert. -— <>’ 
Connell vasúton Liverpoolba utazott, honnan gőzösön folytatá útját Dub- 
linba. — Febr. 13kán nagyszámmal jelentek meg a’ dublini polgárok 
az ottani kereskedési csarnokban , ’s arról tanácskozónak: mikép kellene 
legczélszerübben nyilványitni érzelmiket Normanby marq. iránt, London 
ba távozása előtt. Hosszas vitatkozás után határzattá lön, hogy másnap tar
tandó nyilványos gyűlésben a’ ns lordhoz intézendő liálafolirat fogadtas- 
sék el, mellynek szerkesztését azonnal 21 gentlemanre bízó a’ gyűlés. 
Határoztaték még ezenkül az is , hogy ő lordságát elutazása napján 
Kingstownig kisérje a’ nép. Másnap csakugyan véghez is ment e’ nyilvá
nyos gyűlés Charlemont elnöklete alatt, ki következőleg nyilatkozék: 
„Mi olly alkirályt vesztünk el, ki barátja volt az országnak. Midőn a’ 
ns Normanby marq. Irlandba jö tt, kinyilatkoztató, miszerint szigorú pár
tatlan igazságot szándéka gyakorlani kormányzata ideje alatt minden nep- 
osztály iránt, ’s ő ez Ígéretét megtartó. (Nagy tetszés.) Ha most el kell 
öt vesztenünk, legalább azzal vigasztalhatjuk magunkat, hogy ez elvesz
tés tulajdon javára, előléptetésire ’s becsületére történik, habár Irland 
kárával is. (Halljuk!) Azonban, mi kegyteljes királynéval bírunk, ’s 
nem kétlem, hogy az általa hozzánk küldetendő kormányférfi hasonló 
elvekkel, érzeményekkel ’s határzottsággal birand , és ugyanazon el
vek szerint fog bennünket kormányozni. (Tetszés.) Ne essünk tehát két
ségbe , főleg miután emlékezetbe kell azt tartanunk, hogy Normanby 1. 
csupán nagyobb körben üdvösen hatás végett távozik el körünkből. (> 
Nyugatindiából jőve hozzánk (hol jamaikai kormányzó vala), ’s ő ezrek 
hálájival tetézve hagyá el azon szigeteket ; most milliók áldásival fog 
Irlandból távozni (zajos tetszés), ’s azon hivatalban , mellyre most lé- 
pend, kiterjedt gyarmatink kormányzatában, kétségkül trilliók tetszesd s 
áldásit nyerendi el.“ E’ beszed után egyhangúlag elfogadó a’ gyűlés a' 
föliratot, melly leghőbb kifejezésekben köszöni a’ ns marquis azon buz
galmát, mellyel Irland ügyét pártoló, ’s nyilványos és házi eleíeben min
denkor kitüntetett szivnyerő emberszeretetét, melly örök emléket épite 
számára a’ hálás nép szivében.“

(Gabnatörvény-elleni gyűlés.) A’ Londonban rendes üléseket tartó 
gabnatörvény- elleni társulat febr. 15iki gyűlésében következőleg nyilat
kozék Bo wring tr : „Egy levelem van itt, mellyel tegnap kapék Egyiptus- 
ból. 1 gén érdekes adatokat foglal magában azon jótéteményekről, mik a’ 
gabnakereskedés folszabadittatásából az országra háramlotlak. Néhány hó
nap előtt Nubia határitól a’ földközi tengerig az egész országot éhség íe- 
nyegeté. A’ gabnaár 300 pCttel rugóit magosbra a’ közönségesen diva
tozni szokottnál, Cairoban pedig Semmi áron nem lehete gabnát vasár
iam. A’ britt consul ’s Campbell ezredes személyesen tevének inditványt 
a’ fonálló tilalmazó parancs megszüntetésire az ni királynál, élénkül füst- 
vén előtte a’ nép szükségét s a szabad gabnakereskedés hasznait. A 
hasa vám- ’s egyedántssági rendszerét Európa szokásba vonatkozással 
törekvék mentegetni. (Halljuk!) Három napi gondolkozás után mindaz
által végre csakugyan engedett a’ józanabb meggyőződésnek. Más tör
vényhozók is követhetnék e’ példát. (Halljuk!) Mehetned A li engedé
kenysége legjobb gyümölcsöket terem hazájának.“ Ezután 33 kérdést ter- 
jeszte a’ gyűlés elibe a’ választmány, miket azon esetre, ha parlia
ment sorompi előtt védheti állításit a’ társulat, józan belátása földműve
lőkhöz szándék intézni, ’s mellyek egyszersmind figyelmeztetni fogjak a*



házai azon következményekre, miket a’ most fönálló rendszer rövid idő 
tnúlva szülhetne. Ha parliament előtti kihallgattatást nem nyerhetne 
a’ tái'sulat, úgy más utón fog egyezkedésbe bocsátkozni , de a’ gab- 
jhatörvény- megszüntetésről nem mondand le.

(A’ M. Chronicle véleménye Thiers nyilatkozatáról. Brisfol-exeteíi 
régiség.) A’ M. Chronicle igy ítél védencze Thiers politikai nyilatkozvá- 
nyáról« „Ez oklevélnek fő kitüntető jele egyszerű világosság, mellynél 
fogva csupán az igazságban keresi az ékesszólást. A’ nyilatkozat igen vi
gyázó ’s mérsékelt, de néhány iszonyú ’s megbocsáthatlan igazságot még 
is nagy bátorsággal mond ki. Thiers ellenzésben állott XVlllik Lajos és 
Xik Károly irányában , mivel ezeket soha nem lehete oda vezérleni, hogy 
valódi képviseleti rendszerű nagy nemzeti politikát kövessenek. Nyolez 
évi vihar’s hárcz után 1830 óta, megvallja most Thiers, hogy minded
dig tfem leié meg azt, mit kerese, ’s hogy most is újra kell érte küz
deni.“ A’ Standard egészen ellenkezőleg nyilatkozik e’ tárgyról, ’s a’ 
nyilatkozvány minden pontjából uj vádat törekszik kimutatni Thiers el
len. — A’ bristol exeteri vasútvonalon néhány hét előtt számos régi pénzt 
találtak, jób «adón Konstantin idejéből, ’s ezenkül két koporsót óriási 
csontvázákká!, mellyek egyike 7 , másika pedig (i lábnyi nagyságú volt. 
Ez utóbbiak mimlazaltal azonnal összeporlának , mihelyt levegőre jutot
tak. —

(Nornmnby 1. elbucsuzása.) Febr. 16ikán délelőtt tartó búcsúzó be
szédét Normanby marq.; a’ fönebb említett küldöttség, melly a’ fölirat
átadásra meg vala bízva, mintegy 200 gentleman kíséretében jelent meg 
a’ várban, hol már az egész nemesség, udvari tisztek, polgári ’s kato
nai hatóságok és kitünőbb rendű lakosak sz. Patrik csarnokában várako
zónak. Kövid várakozás után megjelent nőstül a’ szeretett alkirály, ’s 
a’ gyülekezet szives üdvözlete közt foglalt helyet a’ mennyezet alatt álló 
kormányszéken. Charlemont gr. olvasó föla’ többször érintett hálairatot, 
mellybeu Normanby marquisnő is tisztelettel volt említve. Normanby 1. 
lóikéit ’s megköszönő az irlandiak szives nyilatkozatát. Eleinte szilárd 
hangon szóla, de rövid idő múlva remegni kezde szava, ’s végre köny- 
hullatásig elérzékenyült. Beszéde rövid kivonata igy hangzik : „Irland 
helyzete tökéletes ismerése mellett távolban is javára munkálandok, va
lahányszor az hatalmamban fog állani. Kormányzatom változhatlan czélja 
volt a’ parliament e’nyilatkozatát :,,tökéletes politikai egyenlőség minden 
néposztalynak“ tettlegi gyakorlatba hozni; de érzem, hogy Irland tár
sulati állapotjabau m lyen gyökerezett hiányok várnak orvoslást, miket 
politikai sérelmek közé nem sorozhatni, ’s politikai jogok megajánlása 
áltál nem o vosolhatni. Ezek fájdalom! számos valódi bűntettnek forrási, 
’s egyszersmind nagyításokra szolgálnak alkalmuk Kötelességem volt’s 
ezentúl is törekvésem maradand, mindennek alapjára jutni, a’valót meg
különböztetni a’ valótlantól’s mindenütt javításokat eszközleni. Nehéz kö
telességem rendithetlen teljesítésiben mindenkor megvonom pártolásomat 
olly ügyektől, miket jó lélekismérettel helyesleni nem tudók. Hasonló 
szellemben kérem most Önöket, midőn egyszersmind Ígérem, miszerint 
jövendő életem fő czélja leeml félreértések megmagyarázása ’s Önök és 
nagybrittanniaialattvaló-társaik közt baráti érzelmek ébresztése, — is
mételve kérem Önöket’s kényszerítem azon bizalomra, meílyet irántam 
mutatónak, azon vonzalomra , mellyel hozzám viselteiének: ne gátolják 
segélyem telj« sithetését valamelly meggondolatlan lépés által. Higyenek 
Önök nekem, ’s legyenek meggyőződve, hogy bizahnokban nem fognak 
csalatkozni. De elég, még e szót kell kimondanom: isten veletek! E’ 
helyen kell azt kimondanom, melly drága lett előttem többszerii emlé
kezet áltál olly számos jó barátra, ’s egyezel után törekvőre. Utolsó ki
vonatom, hogy nevem mindig mint házi élet szava lebegjen az irlandiak 
ajakin, 's hogy emlékezetem mindenkor kedves hazát leljen az irlandiak 
szivében.“ IGikán «léli 12 órakor lóháton hagyó el Dublint Normanby 1. 
követve mintegy 200 kocsitól. Minden faluban legszivesb nyilatkozatok
kal üdvözlé a’ távozót a’ nép. Kingstownban 21 álgyulövéssel iidvözlé 
őt egy ottani horgonyzó hadihajó. Innen gőzösön folytató útját a’ nslord; 
febr. ISikán már Londonba érkezék.

IF r a H c í  1 a o r * z á
(Politikai napi nézetek.) Febr. 16dikán feszült figyelemmel várók 

Odiion-Barrot politikai nyilatkozványa megjelenését; de mindnyájan csa
latkoztak várakozásukban, mert e’ fontos iromány e’ napon mégnem ju
ta köztudomásra. Addig tehát csupán Thiers nyilatkozatát taglaígatja a’ 
sajtó. Összehasonlítását az 1829 ’s 183Öiki évnek majd minden lap di- 
csérőleg említi. A’ jour. des Débats mindazáltal az uralkodó család sze
mélyes ellenségének nevezi őt, ki minden áron ministerségbe akar jutni. 
Noha csakugyan nem tagadhatni, miszerint Thiers czikke sok jelesség
gel bir , még is meg kell őszintén vallani, hogy a’ kormány nem cse
kély kávára egy igen lényeges körülményt hallgata el, t. i. hogy 1829beri 
nagy fölindulás uralkodott a’ közép’s alsóbb osztályban a' kormány el
len. A’ National keményen támodá meg a’ volt ministert ( Thiers urat) ; 
különösen e’ megjegyzésbe : „Én 1839ben azt akarom , mit l82.9ben 
akarók, azaz alkotmányos királyságot ’s nemzeti szellemű politikát.“ 
igy szól: „Ez épen a’ legoktalanabb állítás. Valamint a’ nagy szövetség 
nem engedett a restauratio idejében sem bel-sem külföldön nemzeti poli
tikát fölállíttatni, úgy tart az folyvást 1830 óta is. Thiers úgy nyeri'* t- 
ne becsületes fölmentést, ha nyilván inegvallaná a* nemzet szine előtt, 
lmgy a’ juste-milieuáltal báb gyanánt engedé magát használtatni, ’s most, 
mint Laffitte, istenektől és emberektől bocsánatot kér botorságáért. Az 
angol sajtó majd egyhangúlag merész tettnek mondja a’ kamrafőlöszla- 
tást, ’s a’ bal középnek véli jósolhatni a’ győzelmet. A’ ministerek még 
mindig munkások hatalmas befolyást gyakorlatú a’ választókra. A’ kétes 
megyeispánokat ’s alispánokat most is egymásután idézgetik Parisba. Bnt-

-  (

ley Garonne megyei ispánt is Parisba idézte á' ministerség, ’s mig utbán 
volt, létévé hivatalából, mi rendkívül nagy ügyeimet gerjesztő. Párisi la
pok már két levelet köziének é’ tárgyban; egyiket Blanc, belminister- 
ségi főtitoknok irá, mellybeu mentegetőzik Bruleyránt, hogy eddig néni 
látható őt, ’s magához híja meg ; a’ másik pedig Bruley urt'ól szárma
zik, melly többi közt e’ szókat foglalja magában: „Miután családomat 
utódom titkos küldetése által megijeszfék, ’s engem ide hivatásommal ki
játszottak, nincsen többé mit keresnem a’ ministerségnél.“ A’ belga mű
ipari vállalatokban mutatkozó fordulat igeh kedvező a’ franczia minister- 
ségre nézve. — Valóé tábornagy egészen váratlanul Tóulónba érkezek, 
mi rendkívül élénk figyelmet gerjesztő minden politikai körben. Már a’ 
kairiraföloszlatási rendelet után is azonnal hire keztle terjengéni, hogy a’ 
kormány Valóé fényes névé által akarja magát megerősíteni. Egyébiránt 
hivatalos tudósítás még nem érkezék Parisba e’ tábornagy Toulonba ér- 
keztérül, ’s igy épen nem lehetlen, hogy az is á' többi politikai napi ko
holmányok közzé tartozik. — Egyik tartományi lap azt állítja a’ minis- 
térség választási politikájáról, miszerint az minden erejét azon 40 vá
lasztó biztosságra szándékozik fordítani, melly a’ 213 szövetkezés*! köve
tet választó, ’s ezeket mindennemű kegyességgel árasztani el, a’ többi
vel pedig csupán mellesleg foglalkodni. Egyik minister e’ tervre nézve 
igy nyilatkozók : „Ez Napóleon győzelmihez hasonlít, t.i. az egész hadsereg 
megtámodása helyett egyes hárezoló csapatra rohannak.“ A’ ministerség 
barátinak legtulcsapongóbb reményi szerint mintegy tiz szónyi többséget 
fog csak nyerhetni a’ kormány az uj választások által; egyébiránt ennél 
még valóbbszinü azon vélemény , hogy az uj kamra alkalmasint minden
ben egészen a’ most föloszlatotthoz hasonlítaná ’s igy ugyanazon helyzet
ben gyülend ímsze, mellybeu nem rég eloszlott, mi rövid idő múlva is
mét uj feloszlatást tenne szükségessé. A’ politika ez ingatagsága már is 
kellemetlen befolyású a’-kereskedésre ’s műiparra nézve; számos keres
kedőház tönkhez közelít ’s ha az újabb kamrát is föloszlatja a’kormány; 
úgy komoly következmények történhetnek.

(Az idősb Lascases fia ellen lép föl. Elegy.) Lascases fia a’ st. dé- 
iiisi követhelyért állott soromp közé, 's a' megyei alispán mint ministeri 
jelöltet ajánló őt a’ választóknak. E’ lépés által a’ landeimaui követhely- 
riil lemon.la Lascases. Az öreg Lascases mindazáltal egészen váratlanul 
mint fia vetélytársalépett föl a’st. dénisi képviselőségért, mellyet 1833ig 
közelégületre tölte be, oda nyilatkozván, hogy a’ Lascases név nem áll
hat olly ministerség védelmére követjegyzéken , melly annyira koezkáz- 
tatá Francziaország méltóságát. Az atya föllépte következtében lemondani 
lön kény te en szándékáról a’ fiú. E’ tett alkalmasint megnyitandja vala
mennyire a’ választók szemeit. — Thiers Aix és Cherbourgban szándé
kozik jelöltül föllépni, ’s az utóbbi város választóihoz intézett iratábari 
azon,állítást emeli ki, hogy a’ cherbourgi kikötő érdekei szoros!) kapcso
latban állnak Francziaország tengeri nagyságával. — Odiion-Barrot több 
nap éta várt nyilatkozata végre megjelent. A’ Gazette igy nyilatkozik 
róla: ,,E’ nyilatkozvány megmutatja a’ választóknak, melly igen hasonlít 
az 1829diki év az 1839ikiliez. ,,A’ kamra, mond Odiion-Barrot, parla
menti jogaihoz ragaszkodók, a’ király ministerihez , 's Önök tudjak, mi 
követé ezt.“ E’ szerint tehát az 1S4Óik év az 1330ikihoz fogna hason
lítani. Odiion-Barrot még azt lobbantja többi közt a’ministerek széniérej 
hogy Lajos Fülöpöt meghasonlásba hozók a' parlamenttel. A király, mii t 
vélik, engedni fog, ha a’ választások nem sükerülendnek a’ ministerseg 
javára. Vigyázatlanok ti! Ugyan olly nagy varázserővel blr-e még hran- 
cziaországban a’királyság, hogy még egyszer a’veszteség kétes esetének 
akarjátok kitűzni?“ Ezek Odiion-Barrot szavai, ’s ezekből csakugyan 
jogszerüleg következtethetni, hogy a’ kérdés mindig fontos!) kezd lenni. 
Azon férfiak, kik az 1830iki zendülést létre hozók, most ugyanazon par
lamenti kormányzatot óhajtják, mellyet akkor kivántak , ’s valamint ak
kor nem rettentek vissza az elejékbe tornyosuló akadályoktul, úgy most 
sem teendik azt. —

(Martinique! földrengés.) Martinique szigeten nagy károkat okozott 
a’ földrengés. Jan. Ukénregg.  7 7* órakor st. Pierrebén két perczig 
tartott erős rázkódást érzettek. A’ város minden épülete ingott ’s Összedő 
léssel fenyegetett. Hiisz ház csakugyan le is dőlt, a’ többinek pedig na
gyobb része tetemesül szenvedett, emberélet mindazáltal nem esett áldozatul 
e’ szörnyű csapásnak. Sokkal erősb volt a’ rengés Fort Hoyalban. Ott 
ugyanis a’ házak nagyobb része Összedőlt, ’s a’ nyiíványos épületek közül 
névszerint a’ kórház is, melly a’ betegek nagyobb részit romjai alá te- 
meté. Igen sok ember veszitheté ez alkalomkor életét, mert reggeltől 
délig már mintegy 800 embert ástak ki a’romok közül. Case-Pilote hely
ség egészen romhalommá változott,’s a’sziget egyéb részeiből is hasonló 
szomorú hírek érkeznek. A’ baj némi enyhitésire fülszólitást bocsáta közre 
a’ fŐkonnányzó, mellyben szabad bevitelét engedi meg az élelmi ’sépitő- 
szereknek; szomorúbbá teszi még a’ sziget helyzetét azon körülmény, mi
szerint több izgató jár szerte’s a’ fekete rabszolgákat zendülésre törekszik 
birniazon ürügy alatt, mintha fülszabadulásukat a’gyarmati tanács és szi
getbeli lakosság ellenzené. A’ kormányzó elfogatásukat parancsoló az 
izgatóknak. —

B e I g1 I u ni.
(A’ belga kamrák ebbe terjesztett két törvényjavaslat Limburg és 

Luxemburg iránt. Diunortier beszéde). Az Independent febr. 2Oárul közli 
azon tudósítást, mellyet de Theux kül és belügyi minister a követkamrai 
febr. I9ki ülésben adott a’ legutóbbi alkudozások ’s azon álláspontrul, 
mellybe jiitand Belgium az uj szerződés következtében. A’ tudósítás, melly- 
hez több melléklet já ru l, a’ legutóbbi alkudozások menetét adja elő S 
azon javaslattal végződik , miszerint a’ király hatalmaztatnék föl azon szer
ződés aláírására, melly a’ Belgium ’s Hollandia közti elválást szabályozza. A ü
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o’ tárgyban a V k á m r á k  elibe terjesztett törvényjavaslat következőleg 
hangzik: „Leopold, belga király. A’ ministen tanács javaslatára meg- 
biztuk kill- es belügyi ministerünket nevünkben a’ kamrák ebbe követ
kező törvényjavaslat terjesztésire: Tekintetbe vevén, hogy a' Londonban 
összegyűlt öthatalom képviselőéi tanácsából a’két ország közti megválás 
alapjai az 1839 jan. 23ki oklevelek által Belgium ebbe terjesztetek el
fogadás végett; — az alkotmány 68 czikke értelmében; — továbbá az 
1831 sept. 7ki törvény szellemében ; — a’kamrák kölcsönös megegyezté- 
vel következőt határoztunk ’s rendeltünk : Egyetlen czikk. A’ király fel 
van hatalmazva azon szerződés elfogadására ’s aláírására, melly a’ Bel
gium ’s Hollandia közti megválást szabályozza olly kikötések ’s íöltétek 
alatt, mellyeket ő fels. az ország érdekében jóknak ’s hasznosaknak lát. 
Brüssel, febr. 16án 1839. Leopold. A’ király meghagytából:de Theux 
kiil- ésbeíiigy; Willmar had-; ’s Nothomb nyilványos munkák ministere.“ 
A’ másik törvényjavaslat, mellyet ugyancsak febr. 19én terjesztének a’ 
követkamra ebbe, következőleg hangzik: „Leopold, belga király. Mi- 
nisteri tanácsunk javaslatára meghagytuk kiil- és belügyi ministerünknek 
nevünkben a’ k a m r á k ebbe követkéz:» törvényjavaslat terjesztését: 
„Az alkotmány 4ik czikke 1 gsza értelme szerint: ,,A’ belga polgárjog 
megnyerése, íontartása ’s elvesztése a polgári törvénykönyvben megha- 
tárzott szabályoktul függ“ ; a’ kamrák kölcsönös megegyeztével határoz
tuk ’s rendeltük: iső czikk. Azon lakosak, kik a Belgium s az öt ha
talom ’s Belgium és Hollandia közti szerződés következtében Limburg és 
L<i\-emburg Belgiumtól elszakasztolt részeiben laknak ’s belga polgári joggal 
éltek eddig, e’tulajdonságot következő föltétel alatt továbbra megtarthatják, 
ha nyílványitandják, miszerint czéljok a’jelen rendelet jótékonyságát hasz
nukra fordítani ’s egyúttal az illető községi hatóságiul bizonyságot hoz
nak , melly hitelesíti, miszerint lakásukat azon birtokrészre tevék át, 
melly határzottan Belgiumot illeti. E’ nyilatkozványt hat hónap alatt kell 
benyújtani a’ fenérintett szerződés kicseréltetése idejétől, ha nagykorú
ak; a’ kiskorúak azonban a’ nagykorúságot követő évben. A’ nyilaf- 
kozvány ’s bizonyiívánv átadása azon tartományi küldöttség előtt történik, 
m Ilynek hatósága alá tartozik a’hely, hová lakhelyétáttevé. A’ nyilat
kozványt személyesen kell Írni vagy e’ czélra különösen kinevezett ’s hi
teles megbízólevéllel ellátott ügyvevők által iratai. 2ik czikk: A' jog- ’s 
kormányzati tisztviselők, kik e’ rendeletjótékonyságával élnek, mostani 
fizetésük két harmadát mindaddig kapják, mfg más hivatalt nem nyerend- 
nek. Brüssel, febr. lökán 1839. (Az aláírások mint fölebb.“ )A’ követ
kamrában igen nagy izgást szüle a’ kill- és belügyi minister tudósítása; a’ 
törvényjavaslatok pedig az elméket zajosan felingerlék, főleg a’ 2dik , 
mellynek felolvastatásakor Pirson így szólala közbe :,,En lemondok a'belga 
névről.“ Elnök: „Csendet, uraim.“ Pirson: „Mondom Önöknek, én 
lemondok a’ belga névről.“ A’ minister folytatja tudósítását. 1)’ Hoff- 
schmidt: „Ez gyalázat, ez alávalóság!“ Elnök: „Ha e’zavar tovább tart, 
kénytelenítettem a’ gyűlést felfüggeszteni.“ Hoffschmidt: „Függeszsze fel 
On, ha akarja, mi közöm vele. Ez gyalázat! Senki sem gátoland engem 
ennek mondásától ’s ismétlésétől, hogy ez gyalázat, ’s alávalóság!“ Mi
dőn a’ minister elhagyá a’ szószéket ’s helyet foglalt, a’ zavar növekedék, 
a’ terem minden résziből közbeszólalások történtek. Pirson föláll ’s ki
nyújtott karokkal a’ ministeri padok felé fenyegetőzik. Az elnök (a’ za
vart csilapitva): ,,A’ kamra tudomásul veszi a’ kiil- és belőgyminister ál
tal előterjesztett két törvényjavaslatot ’s azok kinyomatását és szétoszta- 
tását rendeli. E’ javaslatokat átadjuk e vizsgálat végett az illető választ
mányoknak?“ Számos hang: „Igen igen.“ Mások: „Miért?“ Dumortier: 
„Szót kérek.“ Elnök : „Csak azon kérdés jöhet vita alá: váj jon e’ törvény- 
javaslatokat átadjuk-e visgálatnl az illető választmányoknak. E’ végett 
akar-e Dumortier ur szólani ?“ Dumortier. „Mindjárt meghallja On. (A’ 
kamra lecsilapul.) Uraim, a’ ministerek szájából, azon szavak után, miket a’ 
király szájába adónak, csak a’ nemzethez méltó szavakat reménylék hallhat
ni. Demit hallék?az ország szerencsétlenségét ’s gyalázatát hirdetek a’ 
szószékről; felszólitnak bennünket az ország szerencsétlensége ’s gyalá
zata előmozdítására. Nyomom statusférfiak (a’ ministeri padok felé for
dulva,) nyomom statjisíerfiak! Nem látjátok-e, hogy ezek hibákj mely- 
lyeket ti követtetek el ’s mellyek a’ hazára romlást hoznak ? Nem látjá
tok-e, hogy saját hibátok az, melly Belgiumot szerencsétlenséggel ’s 
gyaláznltal fenyegeti? De Belgium más kötelességeket ismér, mint a’ 
kabinet; B. királya szavára, mint egyetlen ember, tánioda föl; semmi ál
dozatiul nem rezzent vissza, pénzt ada ’s minden gyermekét a’ hon vé
delmére kőidé. ’S hol misem változék , ti ministerek a’ hazára nézve 
gyalázatot ’s becstelenséget jőtök előterjeszteni! Ugyan mi indítható a’ 
ministereket illy szűkkeblű ’s gyáva tettre? Hol azon túlzott hadierő, 
melly a’ hon elnyomására ’s Belgiumba rontásra fegyverkezik? Ha en
gedés vala czélotok ’s gyalázatos föltételek elfogadása , miért adátok a’ 
király szájába állhatatosság ’s bátorság szavakat, mellyek mindnyájunk 
sziveiben viszhangzának ? Állhatatosság , ezzel soha nem bírótok; bátor
ság, ez soha nem volt sajátotok ! (Tetszés a’ nyilványos karzatokon.)“ El
nök: „Ismétlem, a’ mit utolsó gyűléskor mondók, tetszés nem fejezi ki a’ 
bátorságot. Itt minden vélemény szabad ’s minden tetszés és nemtetszés! 
jel tiltva van.“ Dumortier: „Minden jó polgárt hallgatásra szólítok fel, 
nem tetszéskifejezés által győzendünk, ha nyugottan és szilárdul, főleg 
ha szilárdul viselem!jők magunkat, czélt érendünk, egy a’ belga nem
zethez méltatlan szerződés visszalökése által. Ha a’ hazát szégyennel ’s 
gyalázattal akarjátok elborítani, miért hittátok meg a’ hires lengyel had
vezért? Valóban pirulok a’ belga névre; örömest lemondanék belga pol
gári jogomrul, mi kedvesebb éltemnél — annyira boszant e’ gyalázatos
ság tömege. Ellenmondok azon törvényjavaslatoknak , mellyek előter

jesztésire nem hlvék Belgiumban három embert képesnek. Pályám kivan 
tűzve: csak erőszak választhat el engem a’ limburgiak és luxemburgiak 
ügyétől.“ Hasonlag’s még hevesebben hallató magát Pirson , ki a’ ministe
reket többi közt meztelen szavakkal hazaárulóknak vádolta ’s egyúttal 
nyomom gyáváknak is. De-Theux azon megjegyzésire , miszerint a’ kam
rák rendszabályi tiltják a’ személyes rágalmazást, Pirson ezt valászolá. 
„Van jogom szólni’s élek tse’ joggal.“ A’ minister: „Egész a’ rágalma
zásig— nemde?“ Pirson: „Feleljen Ön e’ rágalmakra, hisz Önnek ez 
szabadságában áll.“ Ernst volt minister hiven elbeszéld, miért lépe ki a’ 
ministersegből; ’s már ezelőtt is tudó mindenki, hogy ő az ellenállás mel
lett volt, a’ kabineti többség periig engedésre szavazott. Merode gr. mér
sékelt beszédet tarta, ’s ezután a’törvényjavaslatok választmányokra bí
zattak megvizsgálásul. Az ülésnek 4 órakor szakadt vége. A’ karzatok 
már egykor telve valónak, köztük több hölgy, 40 főnyi csapat volt a’ 
karzatokon fölállítva őrködésül. — Brüsseli febr. 20ki levél szerint a’ka
tonai őrhelyek mindenütt kettőztetve vannak; a’ tegnapi (febr. löki) za
jos ülés után a’ limburgi és luxemburgi követek Hoflschmidtnél gyűltek 
össze; közülük a’ többség oda nyilatkozók , miszerint várnák be a’ tör
vényjavaslatok vizsgálata következményit, mielőtt határzó lépést tenné
nek. Ma delben összegyűltek a’ követek osztályaikban, hol a’ vita majd 
olly élénk volt, mint a’ tegnapi nyilványos ülésben. Több követ a’ mos
tani kamrákat törvényszerűtleneknek állító olly kérdés elhatározására, 
melly az alkotmányba vág, mellynek első czikke igy hangzik: „Belgium 
áll Brabant, Antwerp tartomány, nyugoti ’s keleti Flandria, Namur, 
L i mbur g ,  Lüttich, Hennegau ’s L u x e m b u r g  tartományokbul.“ Az 
alkotmány lOldik czikke szerint pedig minden alkotmányt illető módo
sításról e’ czélra összehitt két annyi számból álló congresses határozhat, 
’s pedig két harmadnyi többséggel. Altalányosan hiszik, miszerint a’ vi
ták csak febr. 25kénveendik kezdetjöket; a’ többség, úgy látszik, hajló 
a’ francziaországi választások következményi bevárására, mielőtt határ
zást hozna ez ügyben. Merode gr. váratlan kilépte a’ ministerségbül 
az elfogadás melletti pártot gyöngité, mert 8— 10 követ ment át e’ minister
ial az ellenállási párthoz. Az ellenzés 46, a’ kormány 43 szózattal bir.
1 3 tag még habozik ; a’ kamra összesen ] 02 tagbul áll. A’ közvélemény 
nyilatkozása szerint a’ ministerek 5—6 többségre számolhatnak az elfo
gadás résziről. — Brüsseli febr. 21diki hir szerint a* két törvényjavaslat 
vizsgálatára megbízott választmányok a’ kamrák törvényszerűsége mellett 
nyilatkozónak. —

M ö m e t o r s z á g ' .
A’ würtembergi PR gyűlését a’ király személyesen február lsején 

nyitó meg; a’ trónbeszédben semmi figyelemre méltót nem emlite. A’kö
vetkamra febr. 4kén tartó első ülését, Herdegen titkos tanácsos az 1839 
1842eig esendő költségvetés főpontjait adá elő; a’ múlt három évben a’ 
jövedelem 4,730,000rel vala több, mint mennyi a’ költségvetésbe hoza
tott. A’ febr. 7ki ülésben Wächter trt. az egyetem kanczellárját, nevezé 
ki a’ király követkamrai elnökül a’ három kijelölt közül; ki azonnal el is 
foglaló elnöki székét ’s a’ trónbeszéd válaszjavaslata felett kezdék el a’ 
vitát nyilványos ülésben , mi most történik legelőször. —

Göttingai levél szerint a’ hannoverai országgyűlésből általában az 
alaptörvény mellett buzgó ellenzés tagjai mindnyájan ki akarnak marad
ni , mi több a’ német szövetségnek ismét nyilatkozványt nyujtnak be, melly- 
hez tömérdek melléklet járuland , mi világitásul szolgáland az ország je 
len állapotja megismerésire. —

(Az osnabrücki tanács megtiszteltetése.) Osnabrück febr. Íjén: Jan. 
25kén, mint a* tanács ülésnapján, számos előkelő polgár személyesen 
akaró kifejezni érzeményit a’ tanácsnak; mit azonban gátolának , mert 
rendzavarástól rettegének. Ez kellemetlen benyomást szüle a’polgároknál, 
de Stiive megható kívánatéra lemondának szándékjokrul. Mai ülésnapon 
azonban ez érzeménykifejezés sokkal tartósb emléküleg történt meg; 
ugyanis 400 előkelő polgár által aláirt fölirást nyujta be egy küldöttség 
a' tanácsnak. Kemper jogpolgármester válaszlólag örömét fejezé ki azon, 
hogy a’ polgárságnak a’ tanács iránti szeretete ’s bizalma újabb jeleit 
szemlélheti a’ felírásban. A' tanács tökéletes elégtételt kapott az alap- 
törvény-föntartás mellett telt lépteiért, a’polgárság megismerését illy nagy 
mértékben nyervén meg. Hasonló értelemben nyilatkozók Stiive pol
gármester is. — A’tübingai jogászkar is elküldé már véleményét az os- 
nabrücki adómegtagadást vagy megajánlást illető kérdésre; jól értesül
tek szerint e’ vélemény még nyíltabban ki mondja az 1833diki alaptör
vény fönállását ’s törvényszerűségét, mint a’ heidelbergi jogászkaré. — 
A’ göttingai egyetemi könyvtárnak a’ hannoverai király igen pompás 
kiadású könyvet ajándékozna , melly Becsben jelent meg ’s a’ süketné- 
rnák tan-rendszerét foglalja magában , nagy 4ed rétben 440 lapon ’s 64 
rézmetszvénnyel. — A’ bajor király febr. 16kán elhagyá Münchent Olasz
országba utazandó; útja Anconán keresztül Nápolyba’s innen Palermo- 
l>a menend, Rómát csak visszatértében látogatandja meg, hol nyolez na
pig fog mulatni. —

Trierbon azon hir kering, miszerint azon jesustársasági egyház, 
mellyet jelenleg az evangeüousok használnak, visszaadnak a’ katholicu- 
soknak még pedig a’ növendék-papság számára; mind a’ két vallásnak leg
főbb óhajtása c’ hírnek mentülelőbbi valósulása; egyébiránt e’ hir való
ságáról néni kezeskedhetni. — Köln Németország több nagyobb városa 
példájára müvészegyesületet alakita műkiállitás végett , mellynél sem 
nemzet sem iskola nem fog tekintetbe vétetni. Az első kiállítás májusel
sejétől jun. végéig tartami ’s minden bel és külföldi művész felszólitta- 
<iív e' mukiállilásban részvevősre.

S z e r l i é N z t l  ílc»l»iH»c*r.y — H y o m l a l j a  T r n H  i i c i - l i n i o l y i  , ú r i  i i i c / . a  O l * .



FOGLALAT: Magyarország és Eídély (előléptetések ; fi’ moszka ti ónörökös Becsben; budapesti napló; a' szigeti 's n. körösi lyeeum ; borsod- 
megyei határzat; gőzhajótársasági közgyűlés; m. n. akad.; 's a’ t.) Amerika (részlet a4 mexico-\árosi mozgalomrul ; 's a' t.) Portugália (a' 
római szék kivánatai; ’sa’ t.) Spanyolország (Clonard hivatalát ul megfosztva; hadi készületek; Munagorri emberei elszélyednek ; 's a' t.) 
Ang.iu (Norman by marq. gyarmat minister iolesluiszik; par.iamenti ü ések ; Melbourne nyilatkozata a spanyol ügyről; Yilliers indilvánva a' gabna- 
törvény iránt megbukva ; 's a’ t.) Francziaország (Lamtínnüis nyilatkozata; Guizot békenyilatkozványa ; 'sa' t.) ILlgjum (Skrzynecky Londonba 
utazik; ’sa’ t.) Németország. Svédország. Dunavizállás.

l a g y a r o r s s á g é s l U F í l é l y .

A*mn. m. k.udv. kanna a’legfensőbb kinevezés által megürült pénz
tári tiszthelyre S c h v e r i c z  Leopold járulnokot; járulnokká Na s z t l  
Rudolf dijas gyakornokot; ennek helyébe pedig P e t r o  v i e s  Sándor 
kiadó hivatali gyakornokot nevezé ki. Kain. tud.

A’ moszka trónörökös mart. 3án délelőtt 11 óra után Becsbe érkezek 
Wrbnagr. vezérőrnagy, ésReischah b. kapitány kíséretében, kiket Máj lan
tiig küldött elibe Őfölsége. A’ magas vendég a’ es. kir. palotában szállott le. 
A’ palotában Colloredo hg első cs. kir. főudvarmester fogadá el a’ nhget ’s 
meghivá látogatásra őfelségéhez, hová Ferenez Károly es. k. fhg kiséré őt, 
ki azonnal a’palotába siete, mihelyt érkeztérül értesült. 0  íolsége a’ fhgek 
jelenlétiben fogadá el a’ nhget. Innen a’ császárné, özvegy királyné és 
Zófia fhgnő látogatására siete a’ nhg, ’s ezektől ismét visszatért a’ pa
lotába, hol Colloredo hgbemutatá neki a’ többi három fő udvari hivatalt. 
Ebéd előtt () fölsége egészen váratlanul viszonlátogatást tőn a’ íőhgek 
kíséretében a’ nhgnél, ’s néhány pillanat múlva együtt ménének a’ csa
ládi asztalhoz. Délután a’ fhgek látogatásit viszonzá a’ nhg, ’s az esti 
színi mutatványon az egész udvar kíséretében volt jelen az udvari szín
házban. Az udvar mindennemű fényes mulatságokkal szándékozik meg
tisztelni a’ régóta várt magas vendéget, ’s az életnek örvendni szerető 
bécsiek bő alkalmat lelendnek mulatságra ’s kedvtöltésre; ezenkül pe
dig nagyszerű látványok sem fognak ez alkalomkor hiányzani. —

Szigeth (Mánnaros megyében), Február 27dikén: Február 3dikán 
tartatott itt az evang. reform, lyceumban a’ jogtanuló ifjúságnak a’ 
folyó iskolai év első felérűli közönséges megvizsgáltatása , mi a’ me
gyei ’s k. kamrai tisztviselők- és más állapotuakból öszsesereglett fényes 
gyülekezet előtt, — a’ tanító fáradliatlan szorgalmát, a’ tanulóknak pe
dig a’ hazai törvénytanulásbani buzgó igyekezetüket és szép előhaladásu- 
kat kitüntetőleg ’s ünnepélyesen végbemenvén, annál nagyobb vígsággal 
tartotta az ifjúság, ugyanazon nap’ estvéjén , tánczmulatságát, mellynek 
kellemét nemcsak a’ csinos rendezető tánezterem ’s a’ jelenlevő díszes 
és nagy számú közönség’ farsangi jó kedve, hanem fels. királyunk’ , ’s 
az itteni jogtanító szék’ nagy lelkű és örök hálával emlegetendő alapí
tója’ bárdányi Rüttler János gróf úr kivilágosított ’s czélszerü versek
kel ellátott képmásaik kifüggesztése különösen neveié. Febr. 2Gán pedig 
mind két nemű számos úri közönség előtt a’ tisztelt gróf” születésünnepét 
ülltük, melly alkalommal az iskolai éneklő kar e’ tárgyhoz illő énekek
ben, a’ jogtanuló ifjak közziil ketten általok honi nyelven elszavalt lel
kes beszédeikben, az egész közönség pedig hangos „éljen!44 kiáltozások
ban ömlengék apadhatlan hálájukat e’ hazafi, ’s tudományok’ ritka párt
fogója iránt: megelőzvén ezt az előtti estve a’ lyeeum’ épületének fényes 
kivilágosittatása, melly több helyen üdvözlő versekkel ’s alkalomszerű je
les festvényekkel díszesítve , varázs fényben ragyogtatá a’ tisztelt alapító 
hála-koszoruzta nevét. — A’ n. körösi h. v. lyceumban is febr. 21 fiik ’s 
több napjain tartattak félévi iskolavizsgálatok a’ felső, gymnasiumi, ’s 
népiskolai tanulmányokból. Örömmel látta az elöljáróság az egészből ke
lendő miveltebb emberfajt; mert a’ felső tanulmányú ifjaknál férfias ér- 
telmességet, a’ gymnasiumi osztályokban a’diák nyelv mellett mindenütt 
reális tanulmányt is szemlélt ’s főleg meglepeték a’ népiskolák növendé
keinek korukhoz arányzott reális tanulmányokban mutatott ügyességük ál
tal, mit annak tulajdoníthatni, hogy e’ lyceumban a’nevelés- és tanítás
tudomány úgy tanittatik, mint mestereket képező intézetben taníttatnia 
kell, addig is, inig egyházkerületi rendeletnél fogvást esztendőre mint 
valódi mestereket képező intézetben itt is, az ehez tartozó tanulmányo
kat a’ gazdaság- és népműtanra (Volk’s - technologie) most magát külor
szágon tökéletesitő K a r i k a  P á l  ur bővebben tanitandja. így e’ lyeeum, 
hol jelenleg már is kisdedovókat képezés létezik, esztendőre széle
sebb terjedésű mesterképező intézetté alakuland.

T. Borsod megye febr. 4kl közgyűlésében a’ fogházjavitási ügy
ben kirendelt küldöttség tudósítása vétetvén tanácskozás alá, a’ megye 
Rendel ezen minden miveit nép által fontosnak ismért tárgyat melegen pár
tolók elavult tömlöczrendszerünket megváltoztatni ’s azon javítani er
kölcsi szükségnek ismérték el; e’ javításra nézvea’küldöltségnek ki t tag
ja  által nyomtatásban kiadott két terv közül vala választása: egyik a’ 
báró Eötvös József úrtól ajánlott hallgató rendszer , a’ másik Szemere 
Bertalan Ibi ró ur által javaslott magányrendszer; ’s itt ez utóbbi nyerte 
>meg a’ többség helybenhagyását, mivel ez által a’ fő ezélt, t. i. a’ rabok 
erkölcsi javulását, leginkább látta elérhetőnek. Mivel azonban illy javító 
fogházaknak ezen ’s más megyékben is létrehozatása büntető törvényünk 
■czélszerü javíttatása nélkül kevés sikerrel biztat,a’ többi megyék az em- 
litett uraknak e’ tárgyban kiadott jeles munkáik megküldetése mellett e’ 
fontos ügynek a’ jövő országgyűlésen pártolására felszólittatni határoz- 
tattak. Valóban óhajtható ’s honunk haladásra törő-j szelleme reményt is 
nyújt, hogy börtöneink, mint jobbadán most még büniskolák , erkölcsjavi- 
tó ’s tanitóházakká változtassanak!

B u d a p e s t i  napló.  Hajóhidunk f. hó Gikán esti 8 óra tájban el
készülvén az akadálytalan közlekedés ismét megnyílt fővárosink ’sdunán- 
tuli véreink között, s a’ tulparti vásárosok kényelmesen jöhetnek a’pesti 
sokadalomra. — F. hó 3ikán ment véghez a’ budai főiskola épületében 
a’ félévi próbatétek után a’szokott szavalási gyakorlat, melly alkalom-: 
kor ismét kitűnt a’ tanulók nemzeti nyelvünkbeni szép haladásaiból, melly 
igen érdemli a’ kegyes iskolai szerzet országszerte azon hálás tiszteletet * 
mellyet másfél százados joggal haza szerte bir az ifjúság czélszerü ok
tatása miatt. — Ghika hg, oláhországi uralkodó fejdelem, f. hó 5ikén 
este „Árpád44 gőzösön Bécsbül, ’s illetőleg német- és olaszországi utazá 
siból Pestre érkezvén a’„Magyar király44 vendégfogadóba szállott. Ugyan 
e’ napon „Galathea44 gőzös sétahajózást tőn Vácz félé Ceccopieri ezred 
hangászkara kíséretében ; az idő kellemetlen fanyarságtl volt ugyan ’s 
mégis nagyszámú közönség vön részt e’ sétahajózásban. — A’ pesti kir. 
szabaditéku ezukorgyárban a’húsvéti ezukorkészitést inár bevégzék, ’s a’ 
többi munkálkodás is folyamaiba vétetett. — A’ többoldalú literatúrai 
munkaIkodásiról kedvezőleg ismért Vajda Péter „Beszélytar44 czim alatt 
eredeti novellagyüjteményt indit meg, mint egyszer már röviden érinték 
lapjaink, ’s az első füzet most hagyá el a’ sajtót; ez csupán a’ kiadó mü
veit foglalja magában, következő sorozat szerint: Hildegunda , Atilaide- 
jeb ül a’ catalaunumi világhírű csata napján; Mirmah , Ilik La jos és Szil
lé j man korábul; Vajkoontala, hindosztáni történet; Időszakok: költe
mény a’ Nap szakaszai ’s az Athenaeumban megjelent Eletszakok modor- 
jában. Az egész munka 10 ivre terjed n. 12 rétben , ’s aláírási ára finom 
velinen egy for., bolti pedig 1 ír. 30 kr. pgőben. Az aláírás 4 füzetre tör
ténik, mellyek jövő évi józsefnapi vásárig időszakonkint fognak meg
jelenni.— Jósika Miklós ,,A’ csehek Magyarországban44 czimii négy kö
teti! regényének első füzete néhány nap múlva elhagyandja a’ sajtót; kí
vánatos, hogy az mindjárt megszerezhető legyen , mert a’ részletes fi
zetés a’ vevést is könnyíti, azonkül pedig a’ közönség hamarább jutáiul 
az óhajtva várt munka legalább egyik részének birtokába. — Nagy- 
enyedi hír szerint Szász Károly Parthenonának két első füzete is elhagyta 
már a’ sajtót.— Nemzeti színpadunkon f.h. lsején „Rágalom iskolája*4 
vigj. 5 felv. angolbul Tóth Lőrincz által fordítva adaték: 2án „Bájital44; 3kán 
„Két feledékeny44 több sikamlós helyzettel bíró vigj. 1 felv. Kotzebuetól; 
ezt Pietro Bono utolsó mutatványa követé; 4ikén Lendvay jutalmára 3- 
szor bérszünettel „Báléj44 dalmű; óikén „Foster testvérek44; 6án „Hogy 
élhetni olcson44, vigj. 3 felv. Lebrun után Jakab István által fordítva a’
m. t. társaság költségin, megelőző ezt „Két nap falun44czinyü 1 felv.unal- 
mas vigj.; Tikén Szerdahelyi jutalmára bérszünettel először „Halley üs
tököse , vagy Budapest a’ haladás világában44, tüneményes vigj. dalokkal 
2 szakaszban; irta Hazucha , muzsikáját Szerdahelyi, ’sa ’t.; az arány
lag nem nagy számú közönség olly hany agul fogadá ez összefüggés’s élénk
menet nélküli müvet, hogy ismételtetéséthiedelem szerint nem fogja kívánni; 
a’ nevek, mint a’ czédulából láthatni, ezifrák; de vagy nem felelnek 
meg azoknak a’ személyesitők , vagy rendkívül túlzók, mivel olly aljas 
állapotban, hízelgés nélkül mondva talán ötven év előtt sem volt hazánk,- 
minőt e’ színmű rá akar fogni. A’ haza személy esitett nemtője olly nyo
mom korcs itt, hogy nem hallhatni méltó boszankodas nélkülszünetleii 
eszemiszom utáni s i p í t á s i t ,  mellyek az itt ott előforduló egy két elmés 
mondást is majd élvezhetlenné teszik.Szerdahelyi ügyes tapintatától jobb vá
lasztást várhatott a’ közönség. Az előadás sükerült, mi annál inkább vá
lik színészink dicséretére, mixel alig van tán szerep e’ darabban, mellyet 
igazán kitűnővé ’s közérdekűvé lehelne tenni.

© « z B íá J ó t ó r s a s a g i  k Ö Z j ^ Ü l é s . )  F. e. febr. 1 l ikén követ
kező előadással nyittaték meg a' gőzhajózási közgyűlés Becsben: ., Sze- 
rencsénk vala jelentést tenni Önöknek az elmúlt 's 1837 nov. ÖOkától 1838iki 
nov. 30ikaig szóló évi ül. A' korán beköszöntött rendkívül szigorú tél komor 
előjelek közt nyitó meg ez évet, 's azon aggályokat, miket támoszfa, na
gyon is igazolva láttuk a' még élénk emlékezetben levő Budapest közötti 
jégindulás által. Ez elemi vész nem hagyá ugyan sértetlenül a' társaság tu
lajdonát; de tekintetbe vevén azt,  mi történhetett volna, csakugyan hálá
val tartozunk a' gondviselésnek, melly olly csudálatosán óvá meg hajóin
kat. Veszteségünk csupán abban á ll ,hogy a'hideg 's árviz miatt később kéz-* 
denek pályázni hajóink, épiíő helyünkön több rombolás történt, egy álió 
hajónk elúszott, 's csak fáradsággal és költséggel szerezhettük azt vissza # 
s leginkább, hogy koszéul árainkból vagy elvivé a' fölgyüjtölt mennyiséget 

az árviz, vagy pedig beiszapolá 's megrontá az alsó vidékeken. Egyébiiánt 
hasznos Útmutatásul is szolgált nekünk a' jégtorlás , 's már most tudjuk , 
miszerint O-Budán megállapítni szükség készület inket , ha nem felel is meg 
minden kivánatinknak a hely. A' magas és helybeli ha:óságok nagyobb biz- 
tositó készületek létcsitését igérék a' jégforlások ellen , 's eddig is már 
helyre vannak állítva az egy részben megroncsolt jégtörők. Az előbb em
lített elkésés leginkább az építés alatt levő „Galathea46 (utazó- 's áruszál
lító) és ..Erős66 (teher- és vontató) gőzösökre értendő« valamint az első 
sörtússzál li ló hajóra is. „Erős-4 csak 7 utat tehete, „ Galathea«4 pedig félig 
elkészülve indult Száva folyamra 's csak „Zrínyi-6 könnyebb i.fésire szolgáld 
midőn ez utóbbi szírihez íifödés által megsérült; a' serfésszállitó hajó csak 
octoberben kezdé meg útjait. Noha e' hajók munkálkodásuk rövid ideje miatt 
nem gyümölcsözhetének 1838ban annyit, mennyit várhat ni jogunk \ o l t , mégis



kellemes tudni, hogy a’ süker jövendőre nézve legkedvezőbb következmé
nyekkel biztat. 5,Erős44 hét útja 21,098 fr. 13 krral gyümölcsözött. Ebből 
világosan láthatják Önök, milly nagy haszon fog i Ilynemű vállolatokbul tár
saságunkra háramlani. A’ vontató kőszént is szállít a’ bánságból, ’s ez nagy 
nyereség a’ társaságra nézve, azon tekintetbül is , mivel ezentúl kívánsá
gunk szerint tölthetjük meg raktárainkat, holott ezelőtt azon veszélynek va- 
lánk kitétetve, hogy hajóink nem lesznek annak idején ellátva szükséges 
tüzelőkkel. A ’ sértések’ eddig lehellennek vagy nehéznek tartott szállittatá- 
sa vizen már ellenkező véleménynek nyita utat, ’s e’ részben minden két
ségei van bán'tva.Mihelyt elegendő számú vontató hajókkal birandunk, a’ Szer- 
biából’s egyéb alsóvidékekrüi íolszállittatni szokott sértéssel bizonyosan a’ vi
zi utat követendik, mint mellyen épebb állapotban jutnak a* vásárra. Egy e’ 
szállításra szánt vontatóval a' hajózási idő alatt 14 ezer sértést szállíthat
nánk Gönyőig, sőt kedvező esetben egész Becsig, ha t. i. a’ vízállás en
gedi; pedig három vontató is elég dologra találna e’ részben, mi elég biz
tatás lehet hasonló hajók épif.tetésire, annálinkább, mivel ezek vontatáson 
kívül még árukat is szállitnuk. Érdekünkben volt szinte próbát tenni: meny
nyiben létesíthetni Száva folyamon gőzhajózást, ’s igy „Galathea4*, mellynek 
ekkor még szerencséje volt Zofia ő főhgsége nevét} viselhetni, mihelyt erő
müvei födözet alatt valónak, parancsot kapa próbahajózásra Száva folyamon. 
Mennyi haszonnal vagy sükerrel tévé azt , nyilványos lapokbul olvashatták 
Önök, ’s már most csupán a’ folyamból kiálló fatörzseket szükség kivonat
n i, és Száva folyamon divatba jövendhet a’ gőzhajózás. Azon kedvező hely
z e t , mellybe a’ gőzhajózás a’ szállításokat teendi, különösen a’ gabnakeres- 
kedésre íeend kivánatos következményű, ’s a’ nyerészkedést, melly az idén 
mutatkozni kezd, rendkívül előmozditandja, ezenkívül pedig a’ tengelyen 
szállítást is jobb rendbe hozandja, mi szinte nagy mértékben könnyitendi 
a’ szállítást e ’ tájakról a’ tenger felé. Valamint O-Budán gátló hajóink el
készíttetését a’ szigorú tél, úgy Temzefolyamon is annyira késtetcaz anya
gok kiszállittatását, hogy vaspőzösünk i83Sik év helyett csak a’ most fo
lyóban kezdheti meg pályázhatásit. Addig is azonban kellemes Íeend a’ t. 
gyülekezetnek hallhatni, miszerint említett gőzösünk nemcsak magára néz
ve kecsegtet bennünket azon biztos kilátással, hogy jövendőben gyorsabban 
’s a’ Duna szeszélyitől függetlenebbiil folytatandjuk utazásinkat, hanem egy
szersmind a’ vashajók tartósságát nagy nyereségnek tekinthetni. E’ vasgő
zös „Zoíia41 ő cs. kir. fens, arczképével ’s nevével fog diszesittetni, mivel 
„Galat.hea * az aldunai vidékeken járand. Aprilban hagyó el „Stambol44 ten
geri gőzös Trieszt partjait, ’s azóta szépségre, kényelemre ’s czélszcríiségre 
nézve az első helyet tartja elfoglalva e’ pályavonalon. Az utolsó tengeri gő
zös, mellyel Önök építtetni rendelőnek, 120 lóerejü Íeend, de szinte elké
sett, ’s december helyett csupán aprilban ke/dendheti meg pályáját. Jv hajó 
a’ szultán húgától „Szeri-Pervasz44 („Gyorsvitorlás44)  nevet kapott. Itt, mi
dőn a’ tengeri gőzösekről szólunk , helyén lesz tudatnunk Önökkel, mi kép 
szaporítok iscg azok számát. „G’ieseent44 1 20 lóerejü gőzös egy angol tár
saság tulajdona volt, ’s egyszersmind versenytársunk a’ smyrnai ’s utóbb 
trapezuníi vonalon. Ez utóbbi állomáson megelőző bennünket, ’s már ked
vező helyet tarta elfoglalva, midőn „Metternich Kelemen hg44 oda ért. E’ 
gőzösünk kitűnő tulajdoni, azon kedvező elfogadás . mellyet mindjárt első 
megjelentékor nyert ’s végre azon nyomos körülmény, melly szerint egyes 
hajó nem állhatja ki rendes társulat erejével a’ versenyt, annyival is inkább, 
mivel nagyszerű váliolatunkon kívül még az is segíti előmozdítani ügyünket, 
hogy sokkal könnyebben ’s rövid utón közlekedhetünk az ázsiai kikötőkkel, 
mint valamelly angol társaság, arra bírák „Crescent44 tulajdonosit, hogy 
megkináltak bennünket e’ hajójokkal, ’s a’ versenygésriil lemondanak. Bár- 
milly örvendetes volt reánk nézve ez ajánlat, mégis óvakodva aikudozának 
ügyvivőink , ’s csak hosszas!) idő után szerződtek , még pedig úgy , hogy 
a’ vételt igen kedvezőnek tartjuk. A ’ szép készületé, ’s 120 lóerejü hajó igen 
drága rézüsttel van ellátva ’s 22 ezer font sterlingbe került; mi három évi 
pályázta után tökéletesen kijavított állapotban 17,500 font sterlingért kap
tuk meg azt,  melly mennyiséget 17 rendű részfizetés által tartozunk leten
n i, e’ szeiint tehát kaptunk : 1) olcsó hajót; 2) mihelyt megkaptuk azt,  
azonnal ha sznál hattulc is; 3) egyszerre véget vetettünk az angol verseny.- 
zésnek, 's „Crescent-4 hatalmunkba jutván a’ perzsa kereskedés szállításit 
kizárólag nyertük meg, ’s igy már most e’ hajó ’s „Metternich Kelemen 
hg44 osztakoznak a’ nyereségben, mellynek egy része eddig „ C r e s c e n t 44 
tulajdonosinak gyümölcsöze. ,, Crescent44 számadási kétségbe hozhatlanul 
tanúsítják , milly nagy nyereség háramlandik inegvásároitábu! a’ társaságra.
Az igazgatóság ez esetben olly világosan látó a’ hasznot, hogy teljességgel 
nem halasztható közgyűlésre a’ határzatot. Reményijük tehát , hogy e’ tet
tünket helyeslendi a’ t á r s a s á g ,  annál is inkább, mivel korábbi ha- 
tárzat által föl valónk hatalmazva hajó vásárlásra. Trapezunt, mint az ottan 
pályázó két hajó számadási tanúsítják, tökéletesen elfoglalja mind a’ két 
hajót; azonban hogy e’ jövedelemforrást még biztosabbá tegyük, szükségesnek 
tartottuk valami ollyast tenni, mi azon varasokat, miknek Trapezunt keres
kedési központul szolgál, szinte olly hajlandókká tegye irántunk, a’ minők 

Crescent44 tulajdonosi iránt valónak. Ez okbul Antrim urat Erzerurnba ’s 
Taebrizbe küldöttük , ’s ez utazás nagyhasznunak bizonyult. Az ő jegyzeti 
Perzsia kereskedéseiül tárgyul szolgált nekünk jelentés-intézésre a’ cseh
országi iparei>yesülethez , figyelemgerjesztésül azon czikkek emelkedő kelé
té iránt, mellyck leginkább cseh gyárakból kerülnek elő. E’ körülmény meg
adhatja a’ haza kézmügyári czikkeinek azon nagyszerű kiterjedést, melly 
után olly nagy mértékben sovárog. Bár bátorítva érzené magát a’ nemzeti 
iparűzés azon próbákra, miket nagyobb hatástéren föllépés mulhatlanul 
megkiván. Az eszközök nem hiányzanak, ’s mi óhajtjuk, hogy használtas
sanak, ’s jövő évben nagyobb része belföldi legyen a’ Trapczuntha szállítlá
tandó czikkeknek. Más szinte czélszcríi következményű utazást Key u r, a’ 
mostani társasági fő tiloknok, tőn, ki april Ilikén hagyó el Bécset ’s csak 
oct. lökén érkezők vissza. Utasítási részletekbe bocsátkozhatást engedvén 
neki minden iránt, mi nagy és sokoldalú vállolatunkra befolyással van, már 
is több helyen czélirányosan rendelkezőnk adatai következtében, mit eddig 
is gyakran akartunk tenni, de nem teljesíthettünk. Több helyen áruk ’s 
utazók számára legnagyobb takarékossággal biztos alkalmazási helyeket ké
szíttettünk el ’s már most mentek leszünk azon kiadásoktul, miket a’ rósz 
alkalmazás miatt elromlott áruk megtérít ősire pazarlani kényt elénk. Külö
nös megnyugvásául szolgált az igazgatóságnak hallhatni Rcy úrtól, misze
rint keleten lcgczélszeilibben kezeltetik ügyünk, s hogy a’ várt hajó elké
szülte még inkább szaporitandja jövedelmünket azon vidéken. A’ mindig 
nagyobb figyelmet érdemlő szerb, oláh’s mohivá fejdelemségekben némi kel
lom,dien indulatmalkodván ellenünk, múlt nyáron Premuda kapitányt kül
döttük oda, ki minden reá bízott ügyet; úgy végzett el, mikép azt; tőle vár
hattuk. Eyyik kapitányunkat Rajna folyamra küldöttük, hogy semmit ne 
mulasszunk el, mit a’ gőzhajózás és gőzösek építtetése iránt szükséges ja
vítások véget', tudni kívánatos lehet. Több ollyast hallottunk o’tekintetben , 
mit hasznunkra fordíthatunk', ’s csupán a’ gyorsaságot nem alkalmazhatjuk
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egészen, mivel gyárhelyíink nem olly kedvező állapotú, mint a’ külföldieké,
:s egyébiránt az erőmüvek sem érkezhetnek kívánt gyorsasággal hozzánk , 
1838ban 324,516 mázsa szenet fogyasztottunk el, mellynek értéke 197,696 
fr. 56 krra rug. E’ teher legsúlyosabban nyomja a’ gőzhajózást, ’s azért 
minden törekvésünk oda czéloz : mikép lehetne olcsóbb áron jutni a’ tüze- 
lékhez. Köztudomású azonban, miszerint a’ kőszénbányák kezeltetése ’s gyü
mölcsözőkké tétele hosszas!) időt kíván ’s egyszersmind gondos vigyázatot, 
nehogy tetemes és vissza nem téríthető költségekbe merüljön a’ vállalkozó. 
Tavasz óta némelly munkákat kezdeténk meg e’ tárgyban. De nagyobb költ
séget csak akkor forditandunk azokra, ha tetemes gyiimölcsözés által jogo
sítva érzendjük magunkat ollyasmirc. Az eibenthali bánya már kedvező sü- 
kerrel kezd jövedelmezni. ( Vége következik )

A’ m a g y a r  t u d ó s  t á r s a s á g ,  egy hadtudományi műszótár kidol
gozásával bízta meg illető tagjait , mi által nemcsak a’ hadtudományi kife
jezésekben tapasztalt tétovát reményű üdvös módon megszüntethetni, ’s az 
academia által kiadandó hadtudományi munkák megértésire hasznos kulcsot 
adni az olvasók kezébe, hanem egyszersmind a’ nagy szótár előkészületei 
egyik ágát is készen fogja birni. Hogy pedig e’ munkálat minél több oldalú 
’s ezé!jónak megfelelőbb legyen , a’ társaságon kívüli, e’ tárgyban járatos fér
fiak hozzájárulását is óhajtja; minél fogva bizodalommal keretnek azon tu
dós hazafiak, kik netalán valamelly, a* magyar hadtudományi műnyelvet 
érdeklő készületekkel bírnak, akár régibb és újabb történet- és hadirási 
munkákból tett; kivonatok , akár saját kézirat! próbák legyenek azok: kö
zölnék alulirattal olly végre, hogy a’ kitűzött munkában eljárók azokra te
kintettel lévén, e’ munkálat minél több hozzáértő véleményére épülhessen.
A’ társaság nem fog késni, a’ maga idejében a’ buzgókat köszönetül meg
nevezni. Pesten, február 28kán 1839. D. S c h e d e l  Ferencz, titoknok.

A iát e r i k a
(Részlet a’ mexico-városi mozgalommi. Elegy.) A’ jour. des Dé- 

batslevelezője szerint a’ Me x i c o  fővárosban kitört mozgalom lázongás, 
nem pedig zendülés volt ;de gyanitni lehetne, miszerint ez előjele a’szö
vetségi párt részire kiütendő lázadásnak. Bustamente elnök, az aristo- 
kratai párt főnöke, kénytetre érzé magát Gomez Pedrazát, a’respublica 
hajdani e l n ö k é t  ’s ismert szövetség- pártbelit a’ministerségbe meghíni. 
Néhány nappal később, dec. Idén, a’ nép azon fogház elibevonult, hol 
Gomez Farias voltminister ’s Alpuche volt követ 3 hónap óta fogva ülnek. 
Mindkettőt összeesküvésről vádolák ’s heves demokraták; a’ kormány 
parancsot ada mindkettőjük szabadon bocsáttatására’s a’ tömeg diadal kö
zött e’kiáltozásokkal: „Éljen a’szövetség’s az 1824ki alkotmány! vesz- 
szen a’ központosítás (centralismus“) ! kiséré őket lakjokba. (Ujorleansí 
lap szerint Bustamente már más nap Fariast ismét tömlöczbe parancsold 
hurczoltatni.) Azonban e’ népmozgalom után még vagy 3 —4 napig el
nöke volt a’ respublicának Bustamente. Úgy látszik a’ szövetségi párt sem 
viseltetik Francziaország iránt kedvező indulattal. A’mexicoi pórnép hal
lani sem akar idegenekkeli alkudozásokrul; lázitói kiáltozásiban az el
nöknek szemére lobbanta többi közt, hogy Ulloa föllegvárt a’ francziák 
kezébe játszotta ’s ha a’ kormányt le nem teszi, még egész Mexicotke
zükbe játszandja. A’ Mexico városbul elűzött francziák három csapatba 
indultak Veraoruz felé, az első 120, másik 150 személyből álló 14 napi 
nyomorgás után megérkezék Veracruzba, san Juan de Ulloa várban sze
gény táplálékra találtak ’s ezenkül az erősség-kijavitáson kelle dolgoz
nak ; utóbb kereskedői hajókra szállíttattak, Ujorleansba vagy Havan
nábba hajózandók. A’ 3ik csapat gyalog indult Mexicobul útnak. — An
gol lapok szerint az uj mexicoi ministerség dec. 23átul következőleg van 
alkotva: Gorostiza, londoni követ, bel’s külügyi, Cortina pénzügyi, Tör
nél hadminister. A’ francziák jan. 5 ke óta nem nyugtalanítók Veracruzt; 
néhány mexicoi csapat maradt e’ városban a’ tornyok szétdulására, ’s a’ 
hátra hagyott álgyuk elszállítására $ az ország beljével minden közleke
dés gátolva van; a’ város puszta ’s alig maradt 80— 100 idegen benne. —

(Az angol mexicoi követ közbejárul a’ francziák ’s mexicoiak kö
zött.) A’ M. Chronicle képesnek véli magát azon hirt valóságnak állítani, 
miszerint Pakenham angol mexicoi követ Mexico városba utazott közbejáru- 
lás által a’ kéthurezos félt összebékiteni ’s biztosan hiszik, hogy Pakenham 
küldetése nem Íeend foganat nélkül. Veracruzi irat a’jour. du Commerceben 
azon hirt rebesgeti, melly szerint, ha a’mexicoi kormány az angol köz- 
bejárulási javaslatokra nem hajlanék, az angol hajósereg azonnal Yucatant 
elfoglalná ’s e’ birtokot Anglia kárpótlásul tekintene azon károkért, mellye- 
ket britt alattvalók szenvedének a’ Mexico ’s Francziaország közti karezban.

P o r t u g á l i a .
(A’ római szék kivánatai. Elegy.) Lisszaboni hirek az angol lapok

ban febr. 1 léig terjednek; szerintük Portugáliában igen nagy érzést tá
masztanak a’ római szók követelései d. Maria királyné megismerése iránt: 
1) házassági engedélyeket, mint eddig, csak Róma adhasson ; 2) a’ szé
keikből elbocsátott püspökök tétessenek vissza hivatalaikba ’s pedig nem 
csak azon püspökök, kiket a’ törvényszerű kormány ajánla ez előtt a’ 
szentszéknek, hanem a’d. Miguel által kijelöltek is; 3) hivatalaiktul fel
függesztett vagy elmozdított lelkészek, mint a’püspökök, tétessenek vissza 
azokba; végre 4) a’ portugál kormány az utakon ’s a’ főváros házain 
volt kereszteket és szentképeket, mellyek a’ hatósági kamra parancsára 
távolittattak el ’s romboltattak szét, állíttassa vissza. A’ követkamrában 
de C a m p o s t  ismét elnökké, V i e r a  de C a s t r o t pedig alelnökkc 
választék meg ; a’ cortes még nem végzé be a trónbeszédrei válasz vi
táját; a’ rabszolgakereskedést illető czikk febr. 9én került szőnyegre a’ 
cortesben’s a’ követkamra egyhangúlag eltörlesztése mellett nyilatkozék ; 
Taipa megjegyzé ez alkalommal, miszerinte kereskedés haszna egyedül 
az idegenek zsebeit tölti, a' portugálok azonban, lobogóikat kölcsönözve 
ez emberárulásra, csak gyalázatot aratnak belőle. A gabnakivitel Angliába* 
még folyvást élénkül tart.

S p a n y o l  o / r » z A  r.
(CIonard hivatalától megfosztva. Elénk hadi készületek. Munagorr 

emberei elszélyednek. Elegy.) Espartero s Alaix hadminister közt ko
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ft\oly szakadíís történt. Az utóbbi ugyanis Clonard tábornokot, Espartero ' 
kegyenczét, hivatalától megfosztván, helyette Carratala tábornokot ne
vező ki Andalúzia főkapitányául, ’s igy a’ föllengó'sdiekhez közelíte ne
mileg, kik már reg óhaj ták Clonard eltávolittatását. A’ hadminister bizo
nyosan folytatni fogja merész elszántságát, ’s e’ szerint Meer b. alkal
masint rövid idő múlva szolgálaton kívül leend. Alaix helyzete sokkal füg
getlenebb e’ pillanatban, hogy sem egyetlen perczig is kétkedhetnék 
végrehajtani azt , mit meggyőződése jónak lát.— Palarea tábornokfebr.
17kén Madridba érkezék. — A’ fegyvergyártás, ujonczszedés és fegyver
ben gyakorlás élénksége nagy munkásságot tanúsít a’pénz- ’s hadminister 
résziről. Az ország több helyein raktárokat állitnak, hogy tavaszkor e’ 
részben ne találjanak akadályra a’ katonák. Pio Pita már eddig is több 
pénzt szerze össze, mint előre gondolhaták, ’s jövendőre még kecsesb 
kilátássá! biztatja magát, mert Henderson 20 millió font sterlingnyi köl
csöne Londonban alkalmasint valósulni fog, melly mennyiséget három évre 
szándék fölosztani. Lucena ’s Villafames erősségeket szerencsésen ellátá 
élelmi szerekkel Van Halén.— Munagorri emberei táborukat fölgyujtván , 
elszélyedtek; maga Munagorri Behobiába vonult. — Van Halen tábornok 
a’ valenciai partvidéket, Vinaroz és Castellon várasokat kivevén, ostrom
állapotba helyzé. — Maroto tábornok a’ trónkövetelő parancsa következ
tében Guergue, Garcia, Sanz, Ochoa’s Ibanez haditiszteket elfogató 
Mi okozá e’ szigort, még eddig nem tudhatni. — A’ Madrid ’s Toledo közt 
járó gyorskocsit febr. llkén  egy carlosi lovascsapat kirablá, ’s az uta
sokat magával hurczolá. — Az éjszaki hadseregnél ismét véres visszator- 
lás történt a’ carlosiak javíthatatlan kegyetlensége miatt. Ez utóbbiak t. i. 
még múlt évi dec. 2kán megöleték Reinosa fogolyezredest, világos meg
sértésivei a’ hadijognak. Espartero kiadatni kiváná magának méltó bün
tetésül a’ gyilkosakat, de süker nélkül, minek következtében két fogoly 
carlospárti tisztet sorshúzás által agyonlövetésre Ítélt. E’ tisztek maguk 
is Írtak Maroto tábornoknak, ’s kérék őt, teljesitné Espartero igazságos 
kivánatát; Maroto azonban erre sem hajlott, ’s miután az első határidőn 
túl még 10 nap múlt el igazság-kiszolgáltatás nélkül, végre csakugyan 
agyonlöveté a’ két tisztet Espartero. — Londoni levelek szerint Napoleon 
Lajos hg szolgálatit ajánló a’ kormányzó királynénak, ’s beszélik, hogy 
parancsnoki ranggal szándékozik őt fölruházni a’ madridi kormány. —

A n g l i a .
(Normanby marq. mint gyannatminister fölesketve. Udvari hírek.) 

Febr. 20kán titkos tanácsülést tartván a’ királyné, Normanby 1. létévé 
esküjét, mint gyannatminister, ’s átvevő hivatala pöcsétjét. Utódja még 
nincsen kinevezve; hir szerint Albemarle gr.’s Tavistock marq. közt ké- 
teskedik a’ királyné. — Néhány nap előtt szokott kíséretével sétalovag
lást tőn a’ királyné ’s egészen egy közel faluig haladott, honnan rövidebb 
utón kívánt Harron felé visszatérni bizonyos Tubbs földein keresztül; mit 
azonban Tubbs vén juhásza nem engede meg, noha mondák neki, hogy 
maga a’ királyné kívánja ezt, ’s Viktória, tisztelvén alattvalója jogait, 
azonnal megfordult, ’s az előbbi hosszú utón tért vissza Londonba. — 
Ludolf gr. két szicziliai meghatalmazott minister Londonban, febr. 20án 
regg. 5 órakor élte S2ik évében elhunyt, miután számos ideig köz elé- 
gülettel viselé e’ hivatalt. — A’ kinevezett biztosság Ítélete következ
tében Harvey alsóházi tag csakugyan kénytelen volt követhelyét el
hagyni , mivel hivatalt fogadott el a’ kormánytól. Southwarkben tehát 
uj választás fog történni , mellynél alkalmasint a’ szabadelmü párt 
győzend. —

(Villiers indítványa a’ gabnatörvény ügyében. Elegy.) A’ febr. 19ki 
alsóházi ülésben Villiers, Clarendon gr. öcscse, ’s Wolverhampton kép
viselője , indítványt tőn a’ gabnatörvény-eltörlesztést kívánó küldöttség 
kihallgattatása iránt az alsóházsorompi előtt. Bu r d e t t  ellenzé az indít
ványt, mivel véleménye szerint csupán idővesztegetés fogna belőle szár
mazni. Egyébiránt késznek nyilatkozók vitatkozásba bocsátkozásra e’ 
tárgy iránt, mellyre nézve , mint mondó , a’ földbirtokosak nem ismerik 
tulajdonképi érdekjöket. (Halljuk!) Howiek, hadminister’s Grey gr. fia, 
szinte az indítvány ellen szóla. () ugyan ellensége a’ gabnatörvénynek, 
mint állitá, s alkalom adatva kész megmutatni, miszerint az nem csu
pán az iparüzőkre, hanem a’ földbirtokosakra is rendkívül káros követ
kezményű; de ez indítvány elfogadása csak szükségtelenül késleltetné a’ 
dolgot, mert valamint a’ gabnatörvény ellenségeit, úgy pártolóit is ki 
kellene hallgatni. ,,Az igen tisztes követ indítványa , igy zárta szavait, 
helytelen , mivel most nagyobb többség fog látszatólag a’ gabnatörvény 
mellett nyilatkozni az indítvány elmellőzése által, mint valóban történnék, 
ha egyszer szokott rend szerint jutna szavazás alá e’tárgy.“ Thompson ke
reskedés-hivatali elnök az inditvány mellett szóla’s igen helyesnek találó azt. 
Russell ellenben Howik 1. nézetei szellemében nem akaró elfogadtatni a’ kér
déses inditványt, véleménye szerint a’ kívánt kihallgatásnak csupán előleges 
vizsgáló biztosság előtt lehetne helyt adni. Utána Peel hallató magát, ’s szinte 
az inditvány ellen szóla, minek következtében nem igen reménylhetni, hogy 
az óhajtott kihallgatás véghez menjen. — A’ Times gyalázatözönnel bo
rítja Normanby 1. ministerségbe léptét, a’ Dublin Pilot ellenben azt véli 
jósolhatni, hogy 12 hónap eltelte előtt Anglia első ministere leend a’ns 
marquis. Spring-Rice helyeit pedig ugyanazon lap véleménye szerint ta
lán Hume lépend ministerségbe. — A’ tory sajtó legdühösb megtámadá
sokra használja a kormány ellen azon még további valósulásra váró hirt, 
miszerint a’ francziák Mexico előtt megsérték az angol lobogót, mire a’ 
Sun azon megjegyzést teszi, hogy azon esetre, ha e’hir valósulna, látni 
fogják a’ toryk , mikép ő föls. ministerei, ámbár whigek szörnyű elég
tételt tudandnak követelni Francziaországtól. — Palmella hg febr. 16án 
Parisból Londonba érkezék, ’s még ugyanazon nap Lissabon felé indult 
el, melly gyors utazásából fontos pililikai küldetést jósolhatni. Auck

land 1. Rundzsit Singhet nagy pompával fogadó nem reg tartott össze- 
jövetükkor, de a’ maharadzsa utóbb még sokkal nagyobb fénynyel tisz
teié meg a’ lordot látogatásakor.

(Parliamenti ülések.) Mind a’ két házban azon sérelem került leg
közelebb szőnyegre , mellyet a’ francziák a’ mexicoi partvidéken az an
gol lobogó ellen állítólag elkövetének. A’ felsőházban febr. 19kén Col
ville lord felszólítására igy nyilatkozók Minto, első tengerészeti lord; 
„Örömmel jelentem, miszerint e’ tárgyban kielégítő lölvilágitást adhatok. 
Kétségtelenül igaz, hogy ő föls. egyik rakhajója födözetérül illetlen mó
don vitt el egy kalauzt egy franczia hajó parancsnoka, ’s tulajdon födö- 
zetén kényté őt szolgálattetelre. Mihelyt ennek hire Angliába érkezék, 
azonnal tanácskozni kezdék ns barátommal a’ külministerrel, mikép or
vosolhatnék e’ bajt; de mielőtt határozáshoz jutánk, már jelentés érke
zék hozzánk Mexico előtt állomásozó Douglas hajóvezérünktől, melly- 
ben oda nyilatkozik, hogy Baudin franczia hajóvezér azon kellemetlen 
esetre nézve már legkielégitőbb fölvilágitást adott, s az egész dolog csu
pán egy igen fiatal ’s tapasztalatlan franczia tengerésztiszt hirtelenkedé- 
sinek tulajdonítandó.“ A’ lordok megelégiiltek e’ nyilatkozattal , noha 
annál kívánatosé lett volna további vitatása e’ tárgynak, mivel a’ kérdé
ses franczia hajó parancsnoka Joínville hg, a’ király fia, volt, ki az erőszako
san elragadott kalauzt használván, Mexico mellett egyszersmind Anglia 
kereskedésire intézé csapásit. Febr. 21 kén újra fölmelegité e’ kérdést a’ 
felsőházban Lyndhurst 1'., ’s a’ tengerészminister minden e’ tárgyra vo
natkozó hivatalos irat előterjesztését igéré. O’Connell elhagyó az ülése
ket, ’s febr. 17kén Dublinba érkezvén, másnap reggel már hatalmas 
beszédet tarta választóihoz a’ gabnacsarnokban ; melly alkalomkor azon
ban szerencsétlenség érte ő t, mert valamelly ügyes csenész ellopó arany 
óráját. — Egyik felsőházi ülésben, midőn rendkívül keményen ostrom
lók Durham lordot Turton hivatalra alkalmazásúért, mivel törvényszék 
előtt házasságtörés bizonyult ellene, végre igy nyilatkozók a’ félni nem 
tudó boszus Durham : „Már látom, hogy inditványt kell tennem azoims 
lordok élete megvizsgálására, kik fényes hivatalban ülnek, noha szinte 
házasságtörésrül vádolhatok.“ Melbourne 1. igen elsápult e’ szók halla
tára, ’s a’ legtiszteletesb pádon ülő urak is pirultak ’s nyugtalanul kez
dőnek mozogni ülésiken. Durham mindig félelmesbbé kezd válni az ed 
digi pártokra nézve; a’ torykat nyíltan, a’ministereket pedig titkon küzdi 
le , ’s maga akar egyedül állani győztesen a’ hareztéren. A’ toryk álla- 
potja általányosan igen szomorú e’ pillanatban. Csupán Wellington hg 
tudja őket még némileg összetartani; de a’ ns hg már igen koros és gyön
gélkedő, Peel szélvitorla, ’s azonnal megsziinend forgani, mihely rakon- 
czájától v. támaszától meg lesz fosztva, ez pedig Wellington hg. Né
hány hét előtt szépen virágzónak a’ toryk reményi, ’s most minden el 
van veszve. Miért? Mert a’ közvélemény hátat fordított a’ toryknak,kik 
azt annak idején nem tudák erősen megragadni. A’ gabnatörvény hosszas 
időre megrontá a’ toryk ügyét, ’s a’ győzelem határzottan a’ whigek 
mellett nyilatkozók. —

(Melbourne nyilatkozata a’ spanyol kérdésről.) A’ febr. 2liki fel
sőházi ülésben Londonderry marq. fölszólitására következőleg nyilatko
zók Melbourne lord: „Mi a’ns marquis fő kérdését illeti, hogy t. i. mit 
határozónak ő föls. ministeri a’ spanyol háború iránt, arra igen rövid 
válaszom. Mi el vagyunk határozva szigorúan teljesítői a’négyes szövet
séget, ’s híven betölteni minden részünkről tett fogadást. Megengedem, 
miszerint a’ négyes szövetség mindeddig nem szüle a’ tőle követelt ja
vításokat ; de azt nem engedhetem meg a’ nemes marquis ellenében, hogy 
azon szerződés böcstelenséggel párosult balfogásnak tekintendő. A’ ns 
marquis kérdi: szándékozik é a’ kormány továbbra is ellátni hadiszerek
kel Spanyolország királynéját ? Erre azt válaszolom, hogy ezollypont, 
mellyre nézve a’ kormány mindenkor legjobb saját belátása szerint fog 
cselekedni; szem előtt tartván azonban kötelezésit. Mi azon kérdéseket 
’s megjegyzéseket illeti, mellyek kormányunk ’s Munagorri közt létezett 
viszonyokra és segélynyújtásokra vonatkoznak, megkell vallanom , mi
szerint azon pártfőnök ’s ügyviselőink közt csakugyan létezett némi köz
lekedés. Köztudomás szerint Spanyolország néhány tartományiban moz
galom történt Munagorri vezérlete alatt, mellynek czélja békeeszközlés 
volt a’ madridi kormány érdekében , néhány tartományra nézve. Ez utób
bi szempontból természetesen viszhangra ’s pártolásra talált a’ britt kor
mánynál e’ vállalat, ’s a’ történt kölcsönös közlekedés következében 
bizonyos nemű hadi ’s élelmi szerek állíttattak Hay 1. rendelkezési alá, 
hogy azokkal szükség esetén Munagorri vállalatát hathatósan gyá.molit- 
hassa. A’ most következő pontban bizonyos kölcsönt vél a’ ns marquis ő 
föls. kormánya helybenhagyásával Londonban létesülni a’ spany olországi 
királyné számára. Leghatárzottabban nyilványitom, hogy ő föls. kor
mánya soha nem tőn ’s nem monda semmit, mi valakit illyes vállolatba 
bocsátkozásra buzdíthatna, vagy azt hitethetné el valakivel, mintha a’ 
kormány e’ tekintetben felelősséget szándékoznék vállalni. Egyébiránt 
kívánat szerint kész vagyok minden iratot előterjeszteni, melly a’ polgár* 
harcz megszüntetésire vagy szeliditésire czéloz. Annyit előre is mond
hatok , hogy mig a’ carlosiak kegyetlenkednek , addig az alkotmányosak 
nem hagyhatnak föl a’ visszatorlási rendszerrel. A’ királyné tábornoki 
sok kegyetlenséget követének ugyan e l , de nem szabad felednünk , hogy 
csakugyan nem ők kezdék ez emberiségsértő vadságot.“ —- 

F r a n c z i a o r s z á g ^ .
(Lamennais nyilatkozata. Touloni hir.) A’ Revue de Progrés ,,A’ 

jelen helyzet“ czim alatt igen nagyérdekü czikket közöl Lamennais tol
lából. Figyelemre méltók különösen e’ szók : „A’ vesztegetési rendszer 
mindinkább terjedez az egész társaságban. Az önzés , kincsszomj ’s pénz
vágy és dühös óhajtása azon érzéki élveknek, miket ezen eszközök ál-



till szerezhetni,áíapAnyagül szolgál a’ nyilványos erkölcsnek, Gazdagúlni 
akíu- mindenki ’s e’ ezélelérésre rósz eszközt nem ismer senki. Mitakarnak 
mainap az emberek ? Pénzt! ’S meg mit? Pénzt!! Egyedüli gondolatjok 
csak pénz, egyedüli óhajtásuk ’s hitük csak pénz! Gyalázat illy embe
rekre!“ _ Toulöní hírek szerint több hadihajó parancsot kapott katona
ság-szállításra Mexico felé, hol nagy erőt szándékozik kifejteni a’ kor
mány, 's legalább 6 ezer főnyi sorkatonaságot vitetend oda Francziaor- 
tóág sérelmei megboszulására. —

(Guizot békenyílatkozata.) A’ febr. 23iki párisi lapok egyszerre bé
keszínt öltének, ’s úgy látszik, hogy végre csupa békeszeretetbűl hajba 
fognak kapni a’szerkesztők, mivel már mindegyik háborgónak szidalmazza 
a’ másikat. Guizot békét hirdetett e’ napon , ’s mindjárt az egész világ 
utána csevegé e’ szókat, ’s a’ választási kérdést e’ két szóban véli öszpon- 
tositlni: „Háború! Béke!“ Guizot a’ lisieuxi választókhoz intézett iratá
ban igy nyilatkozik e’ tárgyról: „Dicsvágy ’s önbecslés legfőbb életele
mei a' franczia nemzetiségnek. Minden francziaországi kormányzóság ezek
kel kénytelen megbarátkozni, ha hosszasb ideig kívánja megtarthatni a* 
hatalmat. Erejét csak ezektől kölcsönözheti. Az idegen hatalmak folyvást 
tapogatják literét a’ franczia kakasnak. Ha ez gyöngének mutatkozik, akkor 
neki rohannak, !s jól megtépik; ámde ha hatalmasul kukoríkol és sar
kantyúit mutogatja, akkor bezzeg nem igen merik bizgatni. ’S ugyan 
mikép tudák mindeddig a’ békét föntartani mini> térink ? Egyetlen ember, 
Napoleon Lajos, ’s egy kis schweizi canton háborúba keverhette volna 
Francziaországot! Egész 14 napig határzatlanul ingadozott a’ mérleg, 
míg végre békével ajándékozó meg a’ nagy nemzetet a’ kis schweizi can
ton. Belgiumban süker nélküli ellenállás vagy gyalázatos engedély jövend 
napirendre. — Honnan ez ellentét ? Mivel annak idején nem tudtak illő 
hangon szólni ministerink. ’S minő zavarba taszító még maga a’ mexicoi 
győzelem is Francziaországot, mivel ministersége nem volt elég éleselmii 
előre gondoskodni eszközökről a’ támodandó nehézségek legyőzhetésire!
Az annyira nagy franczia nemzet nem bir olly nyugalmat élvezni, minőt 
a’ san-marinoi parányi respublica olly hosszas évsoron keresztül folyvást 
háborittatlanul bir. Francziaország folyvást mozogni ’s forrongni kényte
len. Hazánk minden világügyben bir részvényekkel,’s ha tulajdon ügyeit 
nem intézik hatalmas kezek, úgy nyugalmát minden pillanatban vész ér
heti.“ E’ hang általányos méltányra talált.

(Részlet Guizot nyilatkozatából a’ lisieuxi választókhoz.) Köztudo
más szerint a’ ministerség leginkább azzal törekszik fölgerjeszteni a’ válasz
tókat a’ szövetkezés ellen, hogy ennek főczélja háború. E’ tekintetben 
igy nyilatkozik többi közt Guizot lisieuxi választóihoz intézett iratában:
,,A’ ministerség mindenfelé rebesgeti azon hírt, miszerint a’ ministerség 
mellett szavazni annyit tesz, mint béke mellett nyilatkozni, mig az el
lenzés csupán háborút kiván gerjeszteni. Mult jan. 1 (idikán ezeket mon
dám a’ nemzeti szószéken : „Nyolez év előtt békepolitikát valaszta Fran
cziaország ’s kormánya. Igazuk volt, ’s jól cselekvők azt. En támoga
tóm e’ politikát, midőn minister valék, ’s miután ministerségbül kilép
tem, szinte azt tevém. Mindenkor meg valék győződve, miszerint Fran
cziaország erkölcsi helyzete ’s jólléte békét óhajt ’s parancsolva kiván 
zendiiletünktől. En örökké hiv leszek a’ békéhez!“ Kérem Önöket, is
mételjék azt mindenütt, mit ezelőtt egy hónappal mondók, ’s mit ma is 
határzottan vallanak aj akim, igen, mi mindig csupán bőket akartunk ’s 
akarunk. De csak politikánk biztosíthatja a’ békét. A’ ministerség, melly 
sokat beszél róla, mégis koczkáztaf ja azt. Hol azon okos ember, ki ma 
háborút kívánhatna ? Húsz évig háboruskodánk szabadságunkért ’s hogy 
érős állomásba helyezkedhessünk. Szükség volt az rank az uj Franczia- 
országra nézve, először, hogy hazánkban legyünk urak, azután pedig, 
hogy megmutatván erőnket, illő helyet foglaljunk el Európa ellenében. 
Czélunk el van érve. Mi már most sem propagandáról sem hóditásvágy- 
ról többé nem akarunk hallani semmit. Erőszak által eszközlött propa
gandája az igazságnak , egyenesen megvesztegetése ez utóbbinak. A’ 
szabadság nevében használt erőszak mindenkor sirja szokott annak lenni; 
mi nem vagyunk a’ Korán fiai. Mi mások eszméit, véleményif, intézvényit 
*s jogait tiszteljük, valamint szinte kívánjuk, hogy mások is a’mieink iránt 
tisztelettel viseltessenek. Mi bizalommal viseltetünk a’ kor értelmessége 
iránt, ’s csak arra törekszünk, hogy a’ világnak valódi szabad művelő
dést mutassunk , melly elibe század óta tekint vágyva Európa. Úgy hisz- 
sziik, ezzel eleget teszünk nagyságunk emelésire. A’ béke a’ nemzeti >4 
erkölcsiség érdekében is rendkívül fontos. Élénkül óhajtjuk, hogva’rend 
szelleme, ’s jog tisztelete honosuljon meg közöttünk. Mi böcsiiljük aís 
értelmességet, mííipart ’s jó erkölcsöt. Mi akarjuk, hogy a’ dicsvágy 
rendezett alakban tűnjék föl, ’s az elmék megnyugva jussanak fölvilá- 
gitáshoz, az egész társas életben pedig nagy munkásság uralkodjék vé- 
letlenség helyett. A’ nyilványos jóllét nagy, ’s naponkint terjed. Keres
kedés, földművelés és ipar folyvást nagyobb fontosságra emelkednek; 
de mennyit kell még e’ tekintetben tennünk! ’S erre béke szükséges, még 
pedig hosszas és biztos béke. Ez ma őszinte kivánata az egész ország
nak. A’ nemzet óhajtja ezt ’s vele a’ király kormánya is. E’ szilárd ra
gaszkodás a’ békepolitikához legszebb igénye királyságunknak nyilványos 
hálára. En is elmondhatom magamról , ha illy nagy ügyben személyem
ről is szabad szólnom, hogy szinte a’ békepolitikához csatlakozóm. Meg
győződésemet a’ legkeményebb próbáknál is kimondám. A’ ministerség 
politikája veszélyezteti a’békét, mert gyengesége által a’ nemzeti böcsii- 
letet sérti ’s a’ bérviszonyokat roszul kormányozza.“ Odilon-Barrot nyi- 
latkozványa nagyobb részint csak viszhangja Guizot szavainak. A’ jour. 
des Débnts nevetségessé törekszik tenni a’szövetkezés e’ békenyilatko
zatit; a’ köKvélemény előtt azonban bajosan fog hitelre találhatni. _

-  ( s o
B e l  ff I u  in.

(Skrzyneoky Londonba utazand. A’ brüsseli* kereskedők kérelmet 
nyújtónak be a’ követkamrának a’Limburg ’sLuxemburgot illető törvény
javaslatok elfogadására. Elegy.) Brüsseli febr. 23ki levél szerint Skrzy- 
necky tábornagy Londonba utazand, későbbi hirek szerint már Osiendé- 
be meg is érkezők , úgy látszik, el akarja háritni azon diplomatái znvait, 
mellyet Belgiumbani jelenléte szül. Több franczia hasonlag elhagyni ké
szül ez országot. — A’ brüsseli kereskedők között következő köriével 
kering aláírás végett: ,,A’ követkamrai tagokhoz! Alulirt brüsseli ke
reskedők ’s birtokosak Önök elibe járulnak , miszerint vetnének véget fé
lelemteljes aggodalmoknak, fogadják el ugyanis Önök a’kormány javas
latit a’ végképi békeszerződés iránt. Veszély pontján állva kérjük Öi ö- 
ket:engedjenek az iparüzők,kereskedők’s munkáikból élő dolgozók többsége 
kivánatának. Békét óhajtunk családunk ’s munkásink részire, kiknek mun
káit’s béreit le kelle szállítanunk, kiket kénytelenittetiink elbocsátani, 
ha tovább is igy tart a’ dolgok állapotja. Béke az 1830ki következmé
nyek ’s Leopold trónja fön tar tatása; ez azon egyetlen föltétel, melly a’ 
nyilványos ’s magányos hitelt, mi annyira megvan rendítve, ujlagföl- 
élesztheti. Siessenek tehát Önök , Belgium sorsát elhatárzani, nyugodjanak 
meg a’trón nemes és bátor tanácsival azon áldozatban, mellyet az ököljog 
tőlünk megkíván. Mi belgák akarunk maradni; mi meg akarjuk tartani 
királyunkat. Brüssel febr. 2 lén 1839“ Ezen kérelmet már 150 előkelő 
brüsseli polgár irta alá. A’ lüttichi kereskedőkamra hasonlag kérelmet 
nyujta be a’ követkamrának a’ törvényjavaslatok elfogadása iránt; a* 
monsi polgárok ’s a’ brüsseli kereskedőkamra is követők e’ példát, ’s 
mint ezelőtt az ellenállás úgy most az engedés mellett gyiijtetnek minden
felé aláirások. — Az Independant szerint febr. 24kén tartó 2ik ülését 
a’ Limburg ’s Luxemburgot illető törvényjavaslatok iránti főválasztmány 
’s egyértelmiileg titkos szavazattal tollvivővé Dolezt nevező k i, febr. 25én 
tartandja a’ 3ik ülést, mellyre a’ ministerek meghivatvák, ’s hihetőleg 
ez lesz az utolsó választmányi ülés} következménye azonban csak mart. 
Íjén foga’követkamra elibe terjesztetni, a’vita pedig igy egész mart. 4eig 
elhalasztatni. —

N é m e t o r s z á g - .
Hannovera, febr. Íjén: E’ napokban volt itt Haber báró, d. Carlos 

ügyvivője ’s pénztőzsére ’s a’ királynál személyesen udvarolt; közel két 
millió forint készpénz van a’ statuspénztárban. A’ seregnél minden porosz 
kezd lenni; a’ dobosak, kiket Magdeburgba küldőnek porosz módra do
bolás megtanulása végett, már visszatértek : a’ hárántzsip is porosz han
gon szól már, sőt egy enesen Magdeburgból hozattak kész ’s befestett fa- 
köpenyeget, melly ezután a’ hannoverai faköpönyegeknek mintául szol
gáljon. A’ hannoverai lap e’ levél tartalmát mcgczáfolni törekszik. — A’ 
göttingai egyetem tagjai febr. 2án gyülőnek össze uj követválasztás vé
gett, mert az eddigi, Reiche oktató , lemondott; azonban az egyetem 
egyhangúlag oda nyilatkozók , miszerint ez alkalommal nem választané V 
igy hihetőleg Göttinga , város és egyetem, képviselő nélkül maradand a’ 
legközelebbi országgyűlésen, ha t. i. gyülend össze annyi tag, mennyi or* 
szággyülési munkálkodásra megkivántatik. —

Ilannoverában a’ RR. ülései elkezdődtek, de mint előre látható vala, 
a’ követkamra nem bir elég taggal határzásra *s hihetőleg nem is birand; 
azok közül, kik tavai a’ kamra törvényszerütlensége ellen szavaztak ’s 
a’ németszövetséghez benyújtott nyilatkozványt aláírták, csak három jelent 
meg; a’ főváros követe ugyanis, ki lemondását nyilványitá ’s azonnal 
elhagyó a’ gyüléstermet; Hadeln tartomány két követe, kiknek küldöttei 
csak e’ féltet alatt nyerhetének engedélyt az általok igen kivánt csa 
torna-készitésre. Hameln varos képviselője , Koller polgármester, ugyan 
ez ülésben adó át választóinak őt illető jegyzőkönyvi kivonatát, melly 
szerint kötelességéül tétetik az alaptörvény löntartása melletti szavazás , 
holott tavai a’ kormányt pártoló. A’ kabinet az országgyűlés elibe többi 
közt az alaptörvény eltörlesztéseriil is terjeszte irományt, mellyben azt 
törekszik megmutatni, hogy az 1833diki alkotmány nem jogszerű ’s 
e’ szerint csak az 18l9dikit tekinthetni annak. A’ követkamrai más
napi ülésben sem volt meg a’ teljes szám, három újólag választott 
követ jelent ugyan meg, de ezek meghatalmazólevelit csak a’ teljes- 
számú kamra vizsgálhatja meg. Egyébiránt a’ kabinet is veszteni kezdi 
reményét ’s aligha öszszegyüjthetend a’ kövelkamarában az elnökkel 
együtt 38 tagot.

A’ hannoverai király febr. 19kén nyitó meg az újonnan alkotott sta
tustanácsot, mellyben a’ koronaörökös is részt von. A’ hannoverai lap 
febr. 2 léiül kabineti rendelményt közöl, melly nek következtében fielszó- 
littatik mind azon követ, ki eddig sem az országgyűlésen meg nem jelent, 
sem lemondását nem nyújtó be választóinak, a’ kettő közül valamellyik tevé
sére , mivel ha mart. Íjén egyikét sem teendik, úgy fognak Itekintetni, 
mintha lemondottak volna követségökrül. E’ követek száma 23 ’s neveik 
cgytül egyig elősoroztatnak. —

K v é d o r i  z á k.
S t o c k h o l m ,  február Sdikén: A’ király születés- és névnapját, 

jan. 26. ’s 28kát szokott ünnepéllyel üllték meg. Christianiában a’ vá
ros lakosi nagy ebédet ’s fényes tánczmulatságot adónak , ’s a’ király 
mind kettőben részt vön. — A’ norvegiai storthing (országgyűlés) febr. 
Íjén gyűlt össze’s 99 tagot számlál, közülök 33 polgári tisztviselő, 11 
katona, 19 pap ’s egyházi, 11 polgár, 1 orvos és 22 paraszt; a’ pa
rasztok , kik a’ legutóbbi storthingban többséget alkotónak , most alig 
teszik negyed részit. A’ multi storthing tagjai közzül csak 38at választa
nak újra meg.
D iniav i'/.Ä llÄ *: Pest, mart. 7én 0' 3" O'" — Són S' ö' 4'" — Óén S' 2" O'"
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FOGLALAT i Magyarország cs Erddly (ä’*rtioszka trónörökös magyar hua'irczröd tulajdonosa és sz. Tstván-rcnd nagykeresztese ; előléptetések ; 
szatinár-inegyei közgyűlési határzatok; brassó-oláhországi kereskedő társság ; Buttlergr. jótékonysága: b.-komlósi jóltevö intézkedés ; pesti m.ig>ar 
színházi részvényes társaság közgyűlése; Csepel szigeti hírek; újabb áltzatok a’Komárom megyei dologházra ; dunagözhajózási társaság kyege), 
különíéJe ’s a' t.) Amerika (az éjszakamerikai követház határzatai a’ h a r széli háború ügyében; \sa’t.) Spanyolország (_Maroto 13 löhadi tisz
tet Jövet agyon ’s a’ trónkövetelő árulónak nyilatkoztatja őt és hivatalát megfosztja ; ’s a’ t.) Belgium. Hollandia. Oroszországé Gabonaai.

„ M a g - y a r o p s z á g - é s E r c I ó l y .
O cs. ’s ap. kír. fölsége az orosz trónörököst Geramb b. huszárezred 

legfőbb tulajdonosán á s sz. István-rend nagykeresztesévénevezni méltózt.
O es. ’sap. kír. fölsége megengedni méltóztatott, hogy különös képező 

intézetek fölállításáig a’ katonai határszélen évenkint 5 határőrségi ifjú 
küldessék Graetzbe 200 forintnyi segélypénzzel, hol három évig ta
nulván, egyéb tárgyak közt a* mezei gazdaságban is nyerendnek oktatást. 
Ugyané’ czélra, szinte ő föls. engedelmébiil, a’ határőrségi ifjak számára 
egy külön tanító nyerend alkalmazást Graetzben, melly állomásra S t o pf e r 
Mátyás kapitány van kinevezve.!—

A’ m. kir. udv. kamra S p á n y  Antal selmeczi ellenőrködő sómá- 
zsamestert ugyanott sóárnokká; helyébe H l a v a t h y  Aloiz vágujhelyi 
ellenőrködő' sómázsamestert; ’s pécsi és újvidéki sópajtaő'rökké Z a p f  
Eduard pécsi sóhivatali gyakornokot ’s Voge l  Károly sopronyi 30ad-föl- 
ügyeló't alkalmazá. Kam. tud.

A’ magy. nemz. tudom. Akadémia négy nap közben két érdemes tag
ját veszté el: ugyanis f. évi mart. 7kén Hor vá t  En d r e  alesperes, 
pleb., győr-megyei tbiró, akad. rendestag, Zircz ésazArpadias (1832ben 
200 arany jutalommal koszorúzott hősköltemény) szerzője Pázmándon 
Győr mellett földi pályája 61 évében hunyt el; — Pesten pedig mart. 
1 lén gáttájai Gor o v e L á s z l ó  több megyei tbiró, akad. 1. tag ’s egypár 
hét előtt a’ m. Akadémia magpénzeit ezer pengő forint alapítvánnyal ne
velte hazánkfia ideglázban szenderült jobblétre Pesten munkás és példás 
életének 59kében. Kora halálát ez utóbbinak ns lelkű hitveseRácz Má
ria, Verőn (Bicskei Lajos pestmegyei szolgabiróné) nagyreményű István 
fia, (ki atyja példáját követve jutalomkérdést szándékozik föltenni egy gaz
daságot tanitó népkönyvre) Anna és Konstantzia leányai;’s Gorove Lajos 
és Károly testvérei mélyen kesergik. Veszteség a’ temesi bánságra nézve is 
véletlen elköltözte, hol több rendű szóbeli nyilatkozata szerint gazdasági 
egyesületet is tervezett létrehozni. Földi maradványit a’ pesti belvárosi 
szentegyház sírboltja pihenteti. Béke mindkettőnek hamvadó tetemeire !

A’ pesti magyar színház fentartására összeállt részvény-társaságnak, 
az 1 S3 7iki junius lső napján költ alapterve 6ik pontja értelméhez képest 
f. hó 17ikén délelőtti 10 órakor ns Pest megye udvarháza nagyobb ter
mében tartandó nagy gyűlésére a’ t. ez. részvényesek tisztelettel megkéret
nek. Költ Pesten az igazgató választmánynak 1839 mart. 6ikán tartatott 
üléséből a’ választmányi jegyző által. —

A ’ G a z d a s á g i-T u d ú s í t á s o k ’ \  lilik vagy f. e. lső füzete a’ sajtót 
elhagyó. Tartalma : E r t e k ez é s e k. I.A'  bérnök (farmer) Angliában, Tóth 
Istvántól. II. Faiiltetvényekről, Simon Páltól. III. Tengeliczi rajfogd kosár, 
Csapó Dánieltől. ÍV. Javított módja a' réti szénakészitésnek, T. V.- Lenesé- és 
borsótermesztésről, Zsarolányi Márton Ferencztől. VI. Arrakacsa honosítá
sáról , Szenczy Imre. V1L Sárgadinnye-termesztésről, Vörös Józseftől. É r
t e s í t ő .  Hivatalos. 1. Uj részes tagok. 2. Alapítványok. 3. Egyesületi tiszt
választás. 4. Pénztár állapotja. 5. Fiók-egyesületek.’s a’ t. Nem hivatalos. 11. 
Pécsi selyemteny észtő Egyesület rendszabályai.’ Vegyes tárgyú közlemények.
12. Különféle föídnemek 's ásanyi trágya-állományok befolyása a’tenyés/ésre.
13. Zsizsikről. 14. A ’ lóhere-’s egyéb mag csírázó erejének próbája. 15. Lóhere 
petrezselemmel. 16. Uj takarmány-növény. 17. Rozs-takarmány. IS. A ’ mező 
befolyása a’ gyapjúra. 10. Mint kell a’ kolompár csírázását akadályoztatni. 2(). 
í  agyott kolompár. 21. Abaca. 22. Czukoigyártás Magyarországban. 23. Miért 
veresedik •meg a’ repeze. 24. Tcliverről. Az egész füzet 96*íapra terjed. A’ 
Hírlik czikkely világításául egy csinos kőmetszetü tábla van hozzá mellékelve. 
Ilogy tehát t. előfizetőink füzeteiket minéleícbb átvehessék,- azon tisztelt.ha
zafiak, kik előfizetések gyűjtéséül közremu-nt álásukat elvállalni szívesek va
lónak, méltóztássanak az iveiken alairottak számát és neveit alulirthoz kül
deni ( lakása zöldfaíitcza 373 sz. a.) az afáirási iveket továbbad is megtartván. 
Ezen folyamatra még mindig előfizethetni azon tisztelt hazafiaknál , kiknek 
neveik külön hirdetményekben közöltettek; az óta pedig Fejér megyében 
Varga Lajos, s Győr megyében Jankó István táblai), 's urad. ügyész urak 
szíveskedtek e’ tárgyban segélykezet nyújtani. Költ Pesten mart. 12én 1839. 
Kacskoyics Lajos, s. k. gazd. egyesületi titoknak.

N. Károly febr. 19én: Szathinár megye közgyűlése f. e. febr. ISkán 
kezdődvén több tárgy közt nevezetes volt a’ f. szathinári káptalan által 
nyert oklevél közönségesítése, mi szerint az utóbbi orsz. gyűlési törvény
nél fogva már ezután ott is, mint más szabadítékos káptalanoknál'minden 
törvényes lépésre megkivántató teljeshitelű helyet nyertünk. E’ gyűlés 
alatt is többször feljajdult termünk a’ több megyéből érkezett ’s Köl
csey hunytát gyászoló fájdalom viszhangjaitól. Érzékenyül sajgó volt hal
lani azon egy ’s közös fájdalom különböző kitöréseit, ’s az irigység is 
kénytelen itt megvállani, hogy mégis nagy ember volt.— A’ Szat l i -  
már-megyei  g a z d a s á g i  e g y e s ü l e t  aláirásívet nyita meg egy 
olajütő malom - építésre * háromszáz 20 pengő ftos részvény határoz
tatok. Egy terv bemntattatott ugyan hat lehúzással, három három vál
toztatva, de még hena bizonyos ’s elhatározva nincs, gőz vagy állati erő 
f°cja' e mozgásba hozni? Helyéül Szathmár város , vagy össze nem ter
helés esetén más hely, de minden esetre a’ megye közepén fog hatá
roztatok Olvastatott egyjeles értekezés is a’ buzaüszögről, ovószerül a* 
búza beoltása ajánltatik oltatlan mészszel ’s párluggal. Felhozatik azon 
értekezésben az is : hogy egyátaljában a’ nagyon jól kiszáradott, ’s így 
azó  búza-vetés rendszerint üszögös nem szokott lenni. — Itt a’ hó és

íánút, mint irtuk, múló félben van. A gabnafajok ára egy kicsinyt emel
őim kezde, de az utak felbomlásával hihetően újra pangás áll be* Egy 
liböl tisztabúza 7—8 forint, rozs -1 f. 30—40 kr., tengeri 4 ír., bab 3 ír. 
jgy iteze gabnapálinka kolompárral vegyítve 13 kr., tiszta gabonapá- 
nka 16 —18 kr.

R á c z k e v i  vagy Csepel szigeti lakosok állapotjárul a’ tudnivá- 
yó emberszerető közönséget azzal nyugtatjuk meg, hogy a Duna jege 
lbruár ISikán nehezen, de még is kár nélkül, takarodott el. Mindazál- 
tl minden baj és félelem nélkül nem lehettünk. Aggodalmunkat neveié 
z elindult de felakadt jégtorlások miatt hirtelen növekedő viz (melly itt a’ 
íult évinél csak három lábbal volt kisebb) mind ezen nagy viz daczára 
i erős jegünk keményen állott, és közszeretetül járásbeli főbírónk Mis- 
ley Imre ur által már azelőtt jó karba helyzeti’s őrangyalkiní védő töl- 
Isinket a’ többszöri elindulás által rajok nyomuló jég és viz több helyen 
leresztül szakította. De ennek fáradhatlan szorgalommal ellenállott me
lyei elogondoskodásbul ide küldetett Jankovich Sándor szolgabiro, ki 
net napállá fordítván, a’ munkásokat szünteíeni jelenlétével buzditotta,
) így a’ következhető nagyobb veszélytől bennünket megmentett. Neki 
köszönhetik a’ viznek igen kitűzött Lóre helység lakosi is jobb allapotjo- 
lat, kiket a’ jó rendeléseken kivül több mázsa hússal saját költségin el
ütni szives volt. Miért is e’ buzgó tisztviselőnek hálánkat a’ köz ó.ség előtt 
lijelenteni szoros kötelességünknek tartjuk.

B á n á t - K o m l ó s ,  febr. 13dikán : Ki bármelly ágát a’ hazai ne
velésnek áldozatokkal elősegíteni törekszik, ’s ki nemcsak hazafiul kar- 
íal öleli, hanem emberszerető kebellel is éleszti a közjót, az a társa
sági jóllét ezen egyetlen gyökeret apolva, hasznai a honnak , s ezzel 
«’ nevelés javában »részesített ember- ’s polgártársai földi és égi üdvét 
eszközli. Illy szempontra kell méltatni ama’ nemes és példás vetélkedést, 
mellyel egyfelől nagy sz. miklósi Nákó János tblabiró , másfelől az ő 
iendes meghatalmazottja skribestyei Rigyicsky Pál tbiró uu. a’ Rukavina 
gyalogezred növendékei intézete iránti versenyes jótékonyságban egymást 
»em utolérni hanem meghaladni törekszenek annyira, hogy nehéz meg
különböztetni, mellyik közülök ebben a’ másiknak elő- vagy utánképe. 
Ismeretes ugyanis lapjainkból, hogy nagy sz. miklósi Nákó János ur 
a’ még 1828ban az érintett intézetnek ingyen szállásul adott, nagy 
sz. miklósi roppant curialis épületét és udvarát 1835ben annak újra két 
évre és azután továbbra is átengedve, ugyan ekkor skribestyei Rigyics
ky Pál ur azon intézet minden növendékeit saját költségin tetőt ül talpig 
ruhával ellátva ; most megint Nákó János ur azon szállás átengedését 
184üik évi április utoljáig kiterjesztvén , Rigyicsky Pál ur f. hó lOkén 
b.-komlósi nagy vendégfogadóban ismét saját külön költségin tánczmulat- 
ságot adott, mellynek egész jövedelmét ugyanazon intézet javára aján
lotta. Erre a’ kedvetlen idő ellenére is számos vidéki vendég jelent meg, 
részt veendők az illy üdvös czélra szánt vigalomban. A’ 8.és 9 óra kö
zött egybegyülekezett társaságnak a’ terem kinyílván, meglepő és a’ ha
za atyja iránti szent érzést is buzdító jelenet vala , midőn a’ padlatig fel
nyúlt átlátszó oszlopokon nyugvó ív alatt ő cs. kir. felsége legújabb ecse
tül pompás mellképe, szeszlánggal és ez ívet környező magyar és német 
felírásokkal ragyogtatva , egyszerre szembeötlőit ’s e’ közben az „Isten 
tartsd meg Ferdinand királyt s a ’t.“ a’ hangászkar kíséretében megren
dült, köz lelkesüléssel fogadtatván a’ meglepetés, ennek fényinél és a’ 
viasz bővilágánál a’ mulatság — az ünnep szerzője menvén például elő — 
vidor kedvvel reggeli 4 óráig tartott, mellyben a’ katonai növendékek is ré
szesültek, magokat illedelmes komolyságu csinos tánczaikkal kedveltetvén.

M. V á s á r h e l y , febr. 20án: B u t t l e r  J á n o s  gr. úr a’ testvér, 
magyar haza előtt annyira isméretes hazafiságának újabb bizonyságával 
szerencsélteté kis hazánkat ’s különösen székely nemzetünket. A1 tisz 
telt gróf ur ugyan is, nagyercsei T o l d a l á g i  Zsigmond gróf úrhoz, mint 
a’ makfalvi nemzeti iskola kormányzására a’ refor. fő consisfoiium által 
kinevezett biztosság elnökéhez , intézett levelében 5000 váltó ftot ígért 
a’ nevezett nemzeti oskola (szép reményű rendeltetésihez képest még 
mind csekély ) tőkéje öregbítésére , az által kívánván segiteni azon in
tézet virágzásra juthatását, mellynek közelebb czélja , alkalmat nyújta
ni azon székely gyermekek értelmi’s erkölcsi fejlődésire, kik szegény
ségük miatt országos nevelő ’s tanitó intézetekben nem tehetnek szert a’ 
miveltség azon fokára, melly a’ székely nemzet erőteljes fiait a’haza re
ményeivé ’s a’ trón győzhetetlen bástyáivá idomíthatná. Köszönet Buttler 
János gr. urnák minden emberbarát nevében az emberiség érdekében 
tett szép áldozatért, köszönet minden hazafi nevében a’ magyar.hazafiság 
ezen meglepő példájáért, mellynek tündöklő érdeme , a ’ két magyar ha
za érdeke közösségének mind két testvért boldogítani egyiránt kész in
dulat által tanúsított értésében állj köszönet minden erdélyinek nevében, 
az atyafisági rokonság szebb jövendőt Ígérő elismeréséért; végre köszö
net minden igaz székely nevében, a’ még eddig főleg csak lefolyt szá
zadink tükre segedelmével felfogható reménysugár , illyetén méltánylá
sáért !! (E. H.)



íltássó fiefcif; } Óikért: Múlt évben több lelkes fia ns Háromszéknél 
fegyesülvén, az Oltón tutajokat küldenek Oláhországbaj de mindeddig azöi 
tutajozás jó vagy rósz következesit a’ nagyérdemű közönséggel adatol 
hiánya miatt nem közölhetők: most azonban annak megí'plelőleg, ugyan 
azon vállalkozóktól egy kereskedési terv érkezek kezünkbe , melly min 
den esetre á’ valóban merész kezdet siikerültet valósítja. Mi kedves köte 
lessegünknék tartjuk azon tervet, úgy a’ mint kezünkbe jött, a’ nagy érdi 
mii olvasó közönseggel annyival inkább közölni, mivel tudtunkra ez a 
első kereskedési vállalat, melly a’ ns székely nemzet keblében keletkt 
zek. A’ terv szorul szóra ez: Leven ollyan articulusok, mellyek Ei 
delyből kivihetők , es a’ mellyek nélkül az oláhországi ’s bulgáriai dung 
melléki környékek szűkölködnek, mint p. o. vas, üveg, fenyőfa, áss 
talos-munkára alkalmatos deszkák ’s több e’ felék , mellyek a’ kereski 
dők előtt ismeretesek, és a’ mellyek eddigelő szárazon igen nagy köb 
seggel és sok bajjal vitettek azon helységekre: ezeket , ’s minden ill 
nemű portékákat, mellyeket eddigelő Erdély részszerint adott, részszí 
rint a’ szárazon való vitel költséges volta miatt nem adhatott, szándéké 
zik alulirt az Olt vizén beköltöztetni azon Ígérettel, hogy a’ minek e<- 
digelő mázsáját tiz váltó forintért vitték Brassótól Györgyéig, anna 
mázsáját öt váltó forintért, és így feliért mint eddig íogjh kézbe szolgá
latúi. Csupán aziránt kívánna biztosítást: mik lennének mindazon artici- 
lusok, mellyek Gyurgyóba, Rusts okon, Brailábán vagy Galaczon szül- 
ségesek lévén , Erdélyből volnának kaphatók ? azok közül midenikből ki
lön külön egy évre, hová, és mennyi kiválhatnék? és már a’ vízi szá- 
litásnak olcsóbb voltát látva, mindenik artieulusnak mázsáját mennyik 
vennék be? Es ezen kérdésekre megnyugtató biztosítást úgy óhajtana, 
hogy arra magokat elszánt kereskedők Gyurgyóban vennék által nemesa: 
az oda szükségeseket, hanem a’ távolabb kelendőket is , és a’ továblí 
haszon övék lenne. A’fizetést nem előbb mint a’ Gyurgyóban való áltah 
adás után kívánná, még pedig ha lehetne, csak Weehsellel, miért kési- 
pénzt Brassóban kaphatna. Ha így nem lehetséges, a’ pénzt ott is elíV- 
gadja. A’ fenirtakból kifolyó articulusok felett kívánna biztosítást arról i;, 
hogy szép épületre való fenyőfáknak mi lenne ölszám szerint árok? meny
nyi kiválhatnék ? a’ széles , asztalosok kezében való deszkák három, vagy 
harmadfél öl hosszúságban hasonlag mit érnének ? és mennyi kiválhatnék? 
mert mind ezek kézhez szolgáltatásában hiba nem lenne. Bartha Károly 
mpr. Az egész haza pártolása, áldás éssíker koronázza ezen tervet! (E. Ilii!)

A’ Ko má r o m m e g y e i  j a v i t ó - d o l o g h á z r a  gyü  11 áldc- 
za t ok  f o l y t a t á s a :  Nm. Kopácsy 'József, országúnk prímása 250, fi. 
veszprémi káptalan 50, m. Széchenyi István gr. 100, m. Hoyos Emészt 
gr. 40, ím. Breczenheim Ferdinand hg 200, nm. Vulkán Sámuel n.váradi 
görög n. e. püspök 62 ft. 30 kr, m. cziferi gr. Zichy Károly 100, nm. Pyrker 
László egri patriarcha-érsek 120, egri káptalan 200, m.Lonovics Józs. csa- 
nádi püspök 100, ft. Csanádi káptalan 60, ft. fehérvári káptalan 54, f. győri 
káptalan 84, m. Kovács Tamás sz. mártoni főapát 200, ft. Guzmícs Izidor 
bakonybéli apát 100,1‘t. Grosser Kér. János, kegy. iskolák provinciálisa 
maga és szerzete nevében 40, nm. Ürményi Fereiiez 62 ft 30 kr, nm. gr. 
Eszterházy Miklós 100, m. Lamberg-IIoyos grófnő 24, m. Végh Antal 
septemvir 50, m. Kárász Miklós septemvir 25, ng. Boronkay Janos kir. 
táblabiro 50, ng. Gyurcsányi Gábor altárnok 50 , ng. Ocskay Ignácz kir. 
tbiro 50, ng. Nándory József kincstári tanácsos 50 , Noszlopy Ignácz kir. 
tbiró 24, ng. Kelemen János kir. tbiró50,ng. Szluha Imre jászok ’s kunok 
főkapitánya 50, nm. gr. Bekkers József 20, nm. gr. Teleki József koro
naőr 26, m. gr. Pongrácz János helytartósági tan. 24, J. L. 25, ng. Tor
kos Mihály hely tartósági tan. 25 , ng. Mózer Mihály kincstári tan. 20 , 
m. Tököly Péter főispán 260,  fm. Pálffy hg. 100, ng. Lenhossék Ma
gyarország főorvosa 30, ft. Vizhoíl’er apát budavári plébános 25 , ng. Stof-
fer József a’ maga ’s nádori kanczellária nevében 20, ni. gr. Batthyányi- 
Nádasdy Karolina 50 , t. Vörös-IIiemer 50 , m. Liebenberg b. 100, m. 
gr. Sándor Móricz 100, ng. Eudics József főispáni helytartó 50, m. b. 
Baldacci Antal 40 , Bars buzakereskedő 20 , t. Ullmann Móricz hitvesé
vel 100, m. Tihanyi Ferencz főispáni helytartó 40 , m. Pallavicini-Zi
chy grófnő 30, m. b. Sennyey kisaszony 100, nm. Splényi-Szífy bárónő 
100, ügyésze Máhr Antal 25, m. Horváth Ján. 62 f. 30 kr, m. Horváth Józs. 
50 , t. Csekonics 100,  t. dégi Festetics testvérek 50 , m. lángi gr. Zi
chy testvérek 200 ft., Maisch Buda-Krisztina városi plébános 12 f 30 kr., 
m. b. Sina György 100,  t. Nákó János 125,  fm. Grassalkovics Antal 
hg 200, fm. Batthyányi F. hg 100, fm. Lichtenstein Lajos hg 400, mind 
váltóban, flohjtatá.sa következik.J Közli K ül k ey  H e n r i k  mint hi
vatalosan megbizott.

KÜí.ÖNFKUi: F. hó 8kán Nádorunk 6 cs. kir. fhgsége születésnapi 
ünnepe diszesitéseiil testvérvárosink színházai ki valónak világítva. Ugyan
azon nap reggeli 5 'o órakor Ghika oláhországi uralkodó hg ,,Zrínyi“ 
gőzösön elhagy á Pestet. — Zimonyi hírek szerint az uj szerbiai alkotmányt 
febr. 13kán olvasók föl a’ belgrádi nagy nemzeti gyűlésben. Az egész 
papság, minden képviselő és sok ezer minden osztályú ember hallgató 
azon fontos irományt , melly olly határzott befolyású leénd Szerbia jöven
dőjére nézve. Milos hg, mint szíve a’nagy szerb testnek, középen állott. 
A’ belgrádi vezér a’ szultán, nevében nyujtá át a’hgnek ’s népnek az al
kotmányt, mellyel először török, aztán szerb nyelven olvastak föl. A’ 
szerb nemzetre rendkívül kedvező hatású volt ez ünnepély. Milos hg már 
most törvényes ura Szerbiának. Az uj tanácsosakat, kiket a’ nép meg- 
egyeztével választa, Milos hg azonnal el-is látó kinevező oklevelekkel. Az 
esküt tanácsosival együtt a’sz. egyházban tévé le Milos hg. Ministerelnök 
Jefrem Obrenovich lett. Egyébiránt ez uj alkotmány lényegileg követke
zőkben alapszik: a’ törvényhozó, végrehajtó ’s bírói hatalom Szerbia 
viszonyához képest van fölosztva. A’ törvényhozó hatalom ugyanis a’ hgi

tanács tulajdona, melly az elnökkel együtt 17 tagból áll. A’ végrehajtó 
hatalmat a’ fejdelem birja, ki azt négy kormányzatigazgatóval gyakorol
tatja, ’s ezek: bel-, kiél-, pénz-, ’s vallás-ügyi miiiisterek. A’ bírói ha
talmat független itélőszékek birandják, különösen a’ községek által vá
lasztandó békebirák , ’s 17« környékitélőszék és a’ központi kormány szék
helyén fölállittatandó fölebbviteli törvényszék. A’ személy- ’s vagyonjog 
biztosítva van, az adózás yagyon-egyenlőségenalapszik, elkobzatás pe
dig nem létezik, ’s e’szerint a’ polgári jógok tökéletesen biztositvák. A’ 
politikai jogok megalapittatása jövendőre van hagyva, midőn majd e’ te
kintetben is fölvilágosult leend a’ szerbek nagyobb része. Már Franczia- 
ország is neveze ki ügyviselőt Szerbia számára. — Bajai levelek szerint 
ott igen élénk volt a’ gabnakereskedés; zsidó ’s egyéb hitű kereskedők 
vetélkedve vásárolták a’ gabnát. A’ febr. 16iki hétivásáron következőleg 
mutatkozék az árkelet: 'egy pozsonyi m. tiszta búza 77—85 garas,két
szeres 58—64, árpa 34 — 39, zab 34 , tengeri 47, köles 44 váltó ga
ras. Szegeden is jól kelt a’ gabna ’s azár tetemesül emelkedék, mióta 
az utak megroszabbultak. Febr. 23ikán ugyanis egy pozs. m. tisztabuza 
ára 80 — 90 , kétszeres 54—60,  árpa 40 , zab 45, tengeri 5 0 , kö
les 60 garason kelt váltóban.—Torontal megyéből is írják, hogy nem em
lékeznek olly élénk gabnakeletre, mint minő ott múlt hetekben uralko- 
dék. A’ nyerészkedők házrul házra mentek, ’s 5 f. 30 kron is fizették po
zsonyi mérőjét. E’ gabna legnagyobb részét Angliába szándék szállítani. 
F i ú m é b a n  szinte igen élénk a’ gabnakereskedés. — Királyi tanácsos'
T a r 11 e r J á n o s  ur száz ezüst forinttal neveié a’ brassói iskola
intézetre ajánlott 1000 ezüst forint tőkepénzt; tábornok Szethal János 
pedig Jiónapkint négy ezüst forinttal gyámolítja azt. — S. Sz. Györgyön 
jelenleg egy uj-paraszt (czigány) él, ki tőle származott 73 élő magzatot 
’s: unokát számlál. Maga 101 éves’s mikor lOOik évét betöltötte, földes
ura nagy ebédet adott, hol az említett uj-paraszt Puy György, tisztes öl
tözetben asztalhoz ülve, minden ételből először vett ’s midőn legelsőben 
földesura az ő egészségéért elköszöntötte poharát, az öregnek kormos uno
kái (kik már mind házas emberek ’s 13man egy egészen hangászkart formál
nak) a’lioszszan lefüggő abroszok által el lévén rejtve asztal alatt, egyszer
re pendítették meg húrjaikat, ’s e’hirteleni jelenés nagy kaczajt’s jó ked
vet gyújtván a’vendégekben, újra poharat ürítettek az öreg egészségéért. 
Még az is nevezetes róla: hogy 100 éves korában unokájaleányának la
kodalmában hegedült’s tánczolt, a’ régi tüneményes regékből kifogyhatatlan, 
minden estve újakkal tud előállani, húsz év óta egy foga sincs, mégis 
mindent rágcsál; egészsége csakugyan gyengülni kezd már ’s azt mondja: 
„Mar uraim nem sok van hátra.“ —F. Fej ér megyében Arapatakán jelenév’ 
jan. 1 3kán est ve egy szegény asszony olly szörnyet szült, kiben a’ természet 
törvényeitől rendkívüli eltávozást nem lehet eléggé csudáink a’gyermek feje 
hátulsó része, mellyet rendes szülötteknél haj szokott leplezni, eleven hús , 
vagy inkább aluttvér volt,feje homlokából kinőttegy kemény húscsomó miatt 
kettősnek látszott; jobb szeme szinte homloka közepén rendkívül n ag y te 
res. Minden szemhéj és szempilla nélkül ezen fél szemét mikor alutt is 
szüntelen mint a’nyúl nyitva kelle tartania; bal szeme rendes helyen, szem
pillákkal, de béragadva ’s legalább három ujjal (kisgyermek homlokán 
mérve nagy köz) alább állott a’jobb szemnél, orra csak bal felőlrül nézve 
volt látható , jobbról az ábrázatba volt nőve csak egy orrlyukkal, szája 
ábrázatja jobb felén szinte a’fülnél volt, öt szeglet formájú’s nagyon ha
sonlított nyúlszájhoz: felső ínye, mellyből a felső rend-fog nő, nem a’ 
száj hosszában, hanem a’ száj bal végén lefelé látszott — alsó ínye nem 
látszott, hihető nem is volt; mind két kezén három kis ujjaiösszeforvák — 
egyéb tagjai épek; e’ nyomort! kisded,anyjának első szülöttje, leány volt 
— szüléi magyarok , anyja keservét meghallgatva az életnek ura,csak
ugyan harmad nap múlva születése után magához szólitá e’ csuda teremt
ményt. — E. H.

( € f ő z S ia J ó íá r § a s á § 5  Sí ö z g - y ü le s .  Vége.) Most számokra té
rünk. Az lS38iki utazói jegyzőkönyv szerint összesen 74.5S4 utast szállíta
nak gőzösink, 4S37ben pedig csak 47,43úot, ’s így ezúttal 27,1.43 utassal 
többet, mint tavaly. A/, árujegyzőkönyvbiil kiviláglik , hogy 1838ban ösz- 
szeSen 211,019 köteget 320,614 mázsányi teherrel, vivének hajóink, tehát 
tavalyhoz képest 151,402 kötegben 246,623 mázsával többet. Hasonlag mu
tatkozik a'síik er az orsovai vámhivatali jegyzékben is , hol kiszállított s ke
resztül vitt áruk igy mutatkozának: 1838ban 12,S55 mázsa ’s 140 kocsi, 
1837ben pedig S,326 mázsa ’s 123 kocsi; a’ bevitel Szerbiából, Oláhország
ból ’s török tartományokbul: lS38ban 33,936 mázsa, ’s 1837ben 26,729 
mázsa, mi szinte világosan tanúsítja a’ gőzhajói szállítás fokonkint közösb divat
ba jutását. A’ hajózási költségek lerovása után 483,841 f. 27 krra ment a tiszta 
jövedelem. „Maria Dorothea“ uj pályakört nyitott magának, s azon közön
ségesen tapasztalni szokott kcllemetlensegre talált, hogy eleinte áldozni szük
séges, midőn pedig jövedelmezőbbek kezdenek lenni utjai, le kelle lepnie, 
mivel aljának uj rézlapokra volt szüksége. E’ tatarozás mindazálfal már tö
kéletesen be van végezve, ’s ezentúl pontosan járand el pályakörén gőzösünk 
’s rendes összeköttetést eszközlend ki Salonich közt. A’ „Libaiío“ csak pró
bára volt kibérelve; mivel azonban a’ vitorlahajóknál nem mellőzhető gya
kori elkésés nem felelt meg az odesszaiak várakozásinak, tehat ezentúl „Vik 
Ferdinand“ Konstantinápolyim szállitandja az árukat, onnan pedig moszka 
gőzösek viendik azokat Odesszába. „Metternich Kelemen hg“ és „Crescent“  
jövedelme bizonyítja, hogy nem légbáb után kapdostunk, midőn annyira tö
rekedtünk megnyerni a’ trapezunti 
kereskedést. A’ hajók fönemlitctt 483,841 ft. 27 kr. 
összes nyereségéhez járul még . 2,575 „ 53 „
az egész nyereség tehát . . . . . .  486,417 ft. 20 kr»
ebből levonaiidók az általányos költ
ségek . . . . . .  223,673 „ 28 „
kamatok . 91,918 „ 45 „
’s marad azután tiszta nyereség

1838ra . . . • ••
A’ levont: mennyiség közt foglaltatik

315,592 „ 13 ,f 
170,825 „ 7 „

az árvíz okozta kár is, melly összesen
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25,752 ft. 10 krra rug, oda értvén a' kárpótlásokat ’s egyéb aprólékos meD 
lékcs költségeket. E’ 470,825 ft. 7 krnyi nyereségből a / alapszabályok ér- 
telme szerint lerovandó az I sz. tfirtalék-tőke számára 34,165 ft. 1 kr., a’ biz
tosításra 29,950 ft. — kr., ’s a’ 11 sz. tartaléktöke szaporítására 100,710 ft« 
6 kr., Ismétlése a’ pénztári állapotnak a’ tartalék ’s biztosi mennyiségekre 
nézve alapszabály szerinti I sz. . . • ■.
tartalék-rovat 1837 végével . , * 30,574 ft. 52 kr.
ehez a’ fönebbi 20°/0 . . . , 34,165 „ 1 „ ----- (
összesen . . . . . • 4' • . , 64,739 ft. 53 kr
fő biztosítási pénztár 1837 végével 26,898 „ 2 „ .
ehez az 1838ki mennyiség . 29,950 „ l’)

összesen . . . . . , , . 56,848 „ 2 „
II sz. tartaléktőke 1837 végével . 46,415 „ 24 „
ebből levonandó az 1838iki javitá-
sokra kiadott . . . . 5,4SI „ 25 „ .... . .

és marad . . . . 40.933 „ 59 «
mellyhez csatolandó az lS3Ski illeték 106,710 „ 6 „
összesen . . . . * . . . . .• . 147,614 „ r>

269^232 ft. — kr.
E’ számadás világosan tünteti ki az 483Siki vállolatok sükerét. Hasonlítsák 
Önök ezt korábbi évek következményihez, és szerencsés kifejtést fognak ta
pasztalni. Az 4838iki jan. 29iki közgyűlésben nem igen magas reményeket 
véltünk táplálhatni, ’s még is iS37ben csak 195,692 ft. 43 krt gyümölcsö
zének hajóink, 183Sban pedig 483,841 f. 27 lcr., következéskép 28S.148 f. 
44 krral többet, melly mennyiség a’ fönebb elszámlált akadályok nélkül meg 
magösbra emelkedett volna. Hogy lS39ben sokkal többet várhatunk, kivi
láglik azon körülményből, miszerint ezúttal valamennyi hajónk egész éven at 
folytatandja munkálkodásit..,Zofia“ és „Szeri-Pervász“ pedig egészen ujjövede- 
lemforrást nyitandnak. Előbbi tapasztalásunk, hogy t. i. a’ közönség bizalma 
a’ gőzhajók iránt mindinkább növekszik, „Maria Anna“ gőzösünknél fénye
sen bizonyult be, mert már az első év után két hajót vagyunk kénytelenek 
alkalmazni a’ bécs7Iinzi közlekedésre, és „Zoíia“ bizonyosan ugyanannyi uta
zóval fog dicsekhetni, mennyinek múlt évben „Mária-Anna“ örvendhete ’s 
a’ regensburgi társaság is már szaporító hajóit. Önök Ítélete »fogja már most 
eldönteni: elég-e azon haszon, mellyet a’ hatalmunkban levő eszközök által 
magunknak szerezhetünk , vagy pedig kötelességünk é uj erőfejtéssel azon 
magosságra emelnünk a’ Dunagőzhajózást, mellyre azt már most kiegyenlí
tett pályán juttathatni ? Hogy azonban semmi ne kerülje ki Önök figyelmét, 
mit ma hozandó határzásunkra nézve jól szükség megfontolni, ezeket hozzuk 
emlékezetbe: Először, is azon mainap uralkodó alapelvet kell megemlitnünk, 
miszerint megállapodást itt majd egyenes visszalépésnek kellene nevezni. Önök 
tehát nem cselekednének a’ korszellem kivánatinak megfelelőleg, ha azon 
Ösztönt nem követik , melly a’ megragadott tér lehető legtágabb használását 
kívánja. Önök első törekvéseik által urai levének a’ térnek, törekedjenek 
azok meg is maradni; ezt azonban csak úgy érhetik el, ha ország ’s közön
ség látni fogják törekvéseikből,. hogy Önök mindkettőnek eleget akarnak 
tenni. Önök bizonyosan tudják, mikép többen állítólagos találmányokkal lép
tek föl, ’s azok által igényt akarának nyerni szabaditékra gőzhajózásban ré- 
szesiilhetés iránt a’ Duna folyamon. A ’ tárgy pártatlan megvizsgálása ’s a’ 
kormány hajladósága bennünket meghagyni az Ígért, ’s eddig általunk 
megérdemlett ótalomban, elutasitá azon versenytársakat. Hasonló igaz
ságot várhatunk a’ hatóságoktul is ,  miglen őket arra jogositjuk munkálkodá- 
sinkkal, hogy a’ legmagosbat is biztosan várhatják tőlünk ; de ez esetben 
nem huzhatunk határvonal!magunk előtt, mellyen túl többé jutni nem szán
dékoznánk, inert a’ versenypályára lépni kivánók leginkább csak azon okkal 
támogatók szóndékjokat, miszerint kimentett pénzerőnk már nem képes több 
uj hajót előállítani. Azon gazdag jövedelemforrás már most szemeink előtt, 
fekszik ,• melly számos vontató-hajó használásából mulhatlanul származik, ’s 
nem csupán vélhető hasznot várhatnak Önök, midőn több olly hajót építtetni 
rendelnek. Épen olly kevéssé kéteskedhetnek Önök az iránt , hogy az áru
kat ’s utazókat szállító hajók is mindinkább szebben fognak gyümölcsözni, 
mert mindeniittmindinkábbkezdik szeretni e’ szállítási ’s utazási módot,űzőn
kül pedig egy a’ Duna-gőzhájózásra mélyen Itató esemény is nagy figyelmet 
érdemel. Ez esemény az a n g o l  a u s z t r i a i  k e r e s k e d é s i  s z e r z ő d é s ,  
mellynek rendkívüli fontosságáról az egész külföld egyenlő véleményű. Nem 
határozhatjuk ugyan meg: mennyi hajót kivánand még az utasok ’s áruk 
szállittatása; mert mig naponkint nem indulnak minden irányban gőzösek a’ 
Dunán, mig a’ létező szál litó-hajókon kiviil újabbak is találnak alkalmazást, 
’s mig a’ társaság nem bir néhány tartalék-hajóval, mellyek képesek legye
nek minden félbenszakasztáson azonnal segíteni, addig nem álland tetőponton 
vállolatunk. Indítványunk oda terjed, hogy emeljük részvénytőkénket három 
millió forintra, ’s a’ fönebb mondottakból kiviláglik, miszerint épen nem nagy 
öszveget, említünk. 1836ban ’s 1837ben mindig nagy többséggel fogadó el a’ 
közgyűlés az indítvány zott. alapszaporitást, ’s a’ mostaninak valóban épen nincs 
kevésb oka annyi kedvező oldalról ajánlkozó rendszabály elfogadására.“ Ez 
után következek a’ kibocsátandó uj részvények iránti rendelkezés indítványo
zása, mellyet már, a’ gyűlés egyéb nevezetes!) részleteivel együtt, egész ki
terjedésben köziének lapjaink. —

1  m e r i  k  a.
A’ mexicoi ’s délamerikai brift kereskedési társulatok biztossága, 

melly már Palmerston lordnál olly hathatósan ellenszólalkozék Franczía- 
ország bánásmódja ellen Mexicot ’s Buenosayrest illetőleg, moste’tárgy 
iránti levelezésit közli; a’ Times a’ tudósitásbul következő' helyet emel 
k i : „Itt egy nagy ’s rögtön emelkedő kereskedés gátoltaték folyamában; 
kereskedési révek elzárattak , tengeri utak megnehezittettek, zavart ’s 
balsorsot hozának egy gondatlan nép fejére — miért? Nem mintha Fran- 
cziaország igazságos kivánatiért elégtételt nem kapott volna, hanem, 
mivel minden miveit statusok gyakorlata ellenére, vonakodik kivánatit egy 
pártnélküli hatalom békehíréi ítélete alá bocsátani. Francziaország egy
szerre eskiitt, bíró ’s végrehajtó akarna lenni saját ügyében ’s a’ t.“ A’ 
tudósítás vége megismeri, hogy a’ britt kormány a’ britt érdekek ótal- 
maul Mixicoban megtevé az illető rendszabályokat. -— Mexicoi levél az 
uj külügyi ministerről következőleg i r : „Aesop Gorostiza ügyes színmű
író , kinek müvei Moretiné után legjobbak az uj spanyol literaturában ; 
darab ideig mexicoi képviselő volt a’ londoni udvarnál, ’s visszatértekor 
másodrendű statushivatal mellett mexicoi színházigazgató. Atyja spa
nyoltábornok v.ala, elébb pedig veracruzi kormányzó , hol elmés fiaszü-* 
leték. Miután Gorostiza darab ideig részt vön a’ spanyol zajos politiká

ban. Mexicoba költözék át, melly akkor veté le az anyaország jármát, 
hol nyugottabb életet reményle; azonban csalalkozék , mert egyik fSpa- 
nyolországbul másikba menni, annyi mint Charybdisból Scyllaba jutni.

( Az éjszakamerikai követház határzatai a’ határszéli hábo
rút illetőleg.) Ujyorki február 2aig terjedj lapok szerint a' washingtoni 
követház , Cushing indítványára, következő határzaíokat hoza : „Szólit- 
tassék föl az egyesült statusok elnöke, ha a’ nyilványos érdekkel néni 
ellenkezik, adjon a’ következő pontok iránt fölvilágitást: 1) azon lcr 
velezésrül, melly tán britt hatósággal a’ canadai zendület s egyik vagy 
másik részrüli semlegmegsértés iránt váltatott; 2) adjon felvilágitást a’ 
végrehajtó kormányunk általi levelezésről vagy rendszabályokra!,az egye
sült statusok polgárit illetőleg , kik a’ canadai zendület kor foglyokká té
tettek; 3) vájjon a’ britt kormány adott é elégtételt Caroline gőzös le- 
foglaltatása ’s elégetéséért az unió határiban , valamint e’ hajó födözétén 
megölt éjszakamerikai polgárokért íelsőcanadai fegyveres csoport áltál,« 
melly e’ tartomány gyarmati kormánya parancsára cselekvők ;< vájjon 
történtek é e’ végett alkudozások Nagybrittanniával s ha igen, mint állnak- 
most ezen alkudozások; 4) vájjon az egyesület kormánya a'brittel alkudo
zásba lepett é a’ további ajándékozások ’s Uadi segélyek megszüntetésire, 
miket az utóbbi kormány az egyesület határiban lakó indián törzsökek kö
zött osztataki, ’s ha ez történt, mint áll jelenleg az alkudozás;' 5) váj
jon tőn-e jelentést az unió kormánya a’ brittnek az 182S dec. tiki szer
ződés megsemmitése iránt, mellynek ürügye alatt a’ Hudsoriöbli-társaság 
a’ britt kormány engedélyéből vagy megegyeztével, a’sziklahegyeken túli 
éjszakamerikai birtokban, katonai állomásokat állita föl: 6) vájjon ’s milly 
rendszabályokhoz nyúlt az egyesült statusok kormánya azon határvona
lok végképi eldöntésire, mellyek az unió és britt-éjszakamerikai tartomány 
között villongásra szolgáltak alkalmai; 8) vájjon történt-e levelezés a’két bi
rodalom kormánya között szabad hajózhatás végett a’határszéli vagy mind
két birodalmat illető folyamokon ’s mi Ily foganattal; 9) vájjon a’ felső- 
canadai statushatóságok, vagy egyike közülük, meggátolák vagy kor
látozók é a’ két birodalom közti közlekedést, ’s ha igen, milly joggal’s 
vájjon az illy tilalmat az egyesült statusok’s Nagybriftannia között fönálló 
szerződésekkel megegyeztethetni é ?“ Az elnök válaszát egész feszültség
gel várjak ezen, Angliára nézve félig ellenséges, határiatokra. — Maine 
status kormányzója tudósítást adott az ottani követháznak, miről azonban 
titkos ülésben tanácskozónak. .

S p a n y o l o r s z á g .  '
( Maroto az elfogatott tábornokok nagyobb részit agyon löveti.) 

Azon 15 főhadi tisztből, kiket Maroto tábornok elfogatott, febr. 18kán 
regg. 7 órakor hatot agyon lövete az estellai sírkertben. A’navarrai első 
zászlóalj két századára volt bízva e’ szomorú végrehajtás. A’ szerencsét
lenek nevei ezek: Francisco Garcia, Pablo Sanz, Carmona, Ibanez és. 
Uriz. 1 Tikén este érkezének ezek Esteilába, hol a’ Maroto által kine-. 
vezett hadi Ítélő választmány azonnal halálra Ítélte őket, ’s az Ítéletet más
nap fölebbvitel nélkül haj ták véghez. Február lilikén , még hetet ért ha
sonló szomorú sors az elfogottak közül. Maroto oda nyilatkozók, hogy 
kénytelen volt illy rendkívüli szigorral büntetni őket, mivel élete ellen 
esküttek össze, mit ő legvilágosb oklevelekkel bizonyítaná be. Ugyana
zon napon lliberaffelé indult m g Maroto, mint m aulák, Lodosa, Pe
ralta, vagy Lumbier ellen komoly megtámadást szándékozván intézni,’s 
győzelem által törleni el azon kellemetlen érzést, mellyet az elfogatott 
13 tiszt kivégeztetése minden kebelben támoszta. Ez egész történetet jól 
értesültek azon körülménynek tulajdonítják , melly szerint a’ trónköve
telő még I837ben, midőn madrid elleni vállolatával felsült, nagy változta
tást tőn hadsergében és számos parancsnokot távolítad, kikre t.i. gyanús- 
kodék, hogy vállalata megbuktának okai voltak. Azon idő óta a’trónköve
telő már többé nem igen mert hinni embereinek’s így Marotonak sem egé
szen, ki tehát folyvást némi villongásban'volt a’ trónkövetelő szobata
nácsával, ’s hogy annál sükeresebben akadályoztathassa ennek terveit ’s 
végzésit, folyvást a’ hadsereg bizalma megnyerésin törekvők. Az ellen
párt, mellynek Texeiro vala feje, szinte nem hevert, hanem mindenkép 
fölingerleni iparkodék a’ hadserget Maroto ellen, ’s ezt többször vigyá
zatlanul tevő. így állott ez ügy Beira hgnő Spanyolországba érkeztekor. 
A’ menyekzői ünnepély nem szelídíthető meg a’ két vetélytársat. Mind
egyik erősítni törekvők magát, ’s Marotonak sükeriilt több nevezetes fér * 
fit részére hódíthatni. Texeiro látván, hogy maga a’ hgnő is Maroto ré
szire kezd hajjani, elhatárzó csapásra szánta el magát. Ez okbul kiesz- 
közlé a’ trónkövetelőnél Maroto letételét hivataláról ’s helyébe Garcia, 
navarrai főkapitányt neveztető ki. Cyrill érsek azonban még végrehajtás 
előtt arra birá az ingatag trónkövetelőt, hogy parancsát megsemmifé, 
minek következtéiben Maroto megtartó ugyan a’ fővezérséget, de mégha- 
lálosb gyiilölségre lobbant Texeira ’s Garcia ellen. Ezentúl tehát minden 
léptit kémszemekkel kísértető ez utóbbinak Maroto, ’s végre elhatárzá, 
hogy egyetlen csapással végkép fölszabaditandja magát a-’ sok ármányko
dásaiul. Az estellai kivégzések, mint némellyek állítják, Cyrill tudtával 
történtek. Egyébiránt az ítéletet a’ trónkövetelő nevében mondák ki a‘bí
rák , noha ez csak a’ kivégeztetés után értesült a’ véres eseményről. E’ 
tett minden esetre komoly következményeket vonand maga után. Jobban 
föl világítják azonban e’ tárgyát az alant következő fölszólitások Maroto 
’s a’ trónkövetelő résziről, mikben a’ hadsereggel az ügy valódi helyze
tét tudaták. — Híre szárnyalt, hogy Maroto nyolez.zászlóaljjal a’ ki
rálynéhoz pártolt; mi azonban még további valósulást vár. —

(Maroto fölszólitása a’ hadsereghez.) „Estella , febr. ISkán: La
kosi ’s önkéntesi a’ baszk ’s navarrai tartományoknak! Ot év múlt mar
el hősi áldozatok közt, me l l y  idő alatt vagyonotok eltékozoltatott, és 
számtalan szenvedésitek és szolgálatitok följegyeztet vők bámulatos ellen-
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állástok történeteben. Öt évi hosszu idő sem vala képes csilapítni azon er
kölcstelen emberek dühét, kik e’ pillanatban minden gyönyört élvezve a’ ki
rály mögött, hideg egykedvűséggel tekintik nélkiilzésitek sőt minden ter
helteket’s még halálotokat is, csupán arról gondolkodván , hogy ők maguk 
élhessenek kényelmesen rovásokra. Ila még emlékeztek azon szánako
zásra méltó helyzetre, mellyben valótok, midőn én a’ fővezérséget át ve-- 
vém, úgy tanúi is valótok azon szorgalomnak , mellyel mindenkor meg
nyerni törekvém bizalmatokat; a’fejdelemhez intézett kérelmiül némi befo
lyással valónak is jóllétetekre , ’smegnyerém számotokra azt, mit legna
gyobb igazsággal követelhettetek, ez örvendetes ugyan; de azért még 
is meg kell vallanom, miszerint kérelmiül nagyobb része soha valósulást 
nemnyerhete, mivel magányos szerződések és személyes érdekek min
denkor áthághatlan gátokat torlasztának kivánatim elibe. Tett helyett job
badán csak azon Ígérettel bocsátónak e l , hogy hálaigényiteket feledni 
soha nem fogják. Ez emberek vakmerősége olly magas fokra emelkedők 
már, hogy büntetlenül terjesztgetének sértő és hazug híreket. Állításuk 
szerint ti jól vagytok ruházva ’s fizetve és mégis roszul bántok azon la
kossággal, mellytől élelmezést nyertek. Ez emberek azt akarják, hogy 
ellenséges erősségek megtámodására és nyílt csatákra vezesselek benne
teket. Meg lévén szilárd ellenállásomra! előre is győződve , már most 
áruláshoz fordultak, hogy annál biztosabban kiizdhessék ki czél.jokat , 
melly csupán szükség nélküli föláldoztatástokat tartja szem előtt. Ok gya
lázatos zenditő röpiratokat terjesztgetének a nép között, s utczákon, nyil- 
ványos téreken, sőt még templomok és zárdák szent falai közt is fejetlen
ség , zendület ’s vérontás undok igéit ’s elveit hirdeték. Végre, a’ nél
küli hogy terveiket elfátyolozták volna, nyíltan újabb szerencsétlenségbe 
akartak benneteket taszítani. Ez állításom bizonyitványit épen most ka
pám kezeim közé Totósában; meg kelle tehát terveimet tüstint változ
tatnom, ’s a’ böcsiilet, igazság ’s vitézség e’ helyére sieték megbün
tetni az annyira k o m o l y  kicsapongásokat. Ti mindnyájan tudjátok a’ 
történteket; köztudomásúak azok az egész országban; de azt nehezen 
tudjátok, hogy oldalomon álló tisztes férfiak által háromszor kérém elbo- 
csáttatásomat a’ királytól. Le akaróm tenni a’fővezérséget, melly után nem 
esengék soha; miután azonban elfogadóm, nem volt szabad gyalázatos 
megböcstelenittetését eltűrnöm. Allandóságtokat mindenkorcsudálám ’s elé- 
gületlenségtekben világos bizonyítványát látóm annak , hogy testvéri egyet
értés érzelmei által vagytok szorosan hozzám kapcsolva. Meg akarok köz
ietek halni, de esküszöm, hogy a’ cselszövény, vakság ’s kincsszomj 
diadalát többé nem tűröm el. Miután a’ katonai zendület főkolompoSit el- 
fogatám , példás megbüntetésüket parancsolám; mosthiszem, miszerint ez 
minden hasonló merényt hathatósan gátolni fog. E’ tekintetben mindenkor 
kérlelhetlen leendek azok iránt, kik szent kütelességiket megsértik. ()n- 
kéntesi és szabad fiai e’királyságnak ’s a’baszk tartományoknak, „Éljen 
a’ király! Éljen a’ katonai fenyíték .'“Jelszavatok ez legyen: „Vallás v. 
halál ’s visszaállitása régi törvényűiknek, mellyekért életünket vagyunk 
készek föláldozni!“ Taszítsunk vissza minden dicsvágyót, ki nem akar 
hathatósan küzdeni az igaz ügyért, mellyért harczolunk ’s melly miatt 
gyászba borítva látjuk családinkat. Maroto fővezér.“

(A’ trónkövetelő árulónak nyilatkoztatja Maroto fővezért. Elegy.) 
A’ fönebbi felszólításra következőleg válaszolt a’ trónkövetelő : „Hű bask 
’s navarrai önkéntesek ! Don Rafael Maroto tábornok leghűtlenebb s mél
tatlanabb tettel élt vissza azon bizalommal ’s jósággal, mellyel korábbi 
magaviseleté daczára őt megtisztelőm. Azon fegyvereket, miket a’ trón 
’s oltár ótalmazására kezeibe adók, őti ellenetek fordító, midőn a'lakos
ságot durva rágalmakkal csaló meg, aggályt támoszta közöttük, és zen
ditő iratokat terjesztett e l , mellyektelvék álvádakkal, ’s engedetlenségre 
buzdítunk. Olly tábornokokat, kik e’ háborúban becsülettel tetézek ma
gukat,’s hű szolgálatik következtében köz hálára méltók, agyon lövete 
ő most ’s az által fájdalommal ’s keserűséggel tölté el atyai szivünket. 
Ő azon álszínt ruházó tettére, mintha az megegyezésem következtében 
történnék. Csupán e’ fogással nyerhete tőletek engedelmességet. De én 
ezennel nyilványitom, hogy ő e’ megegyezésemet sem nem kérésé, sem . 
nem nyeré meg, ’s hogy én ez önkényes és vétkes tettet soha helyben
hagyni nem fogom. Ti ismeritek elveimet ’s gondoskodásimat jóllétetek 
iránt, és minden törekvésimet nyomasztó inségtek megszüntetésire. Ma
roto azonban megfeledkezék a’ felségem iránti tiszteletről’s a’legszentebb 
kötelességeket sérté meg, hogy hűtlenül semmivé tegye azon férfiakat, 
kik áthághatlan gátokat emelőnek a’ törvénytelen kormány ellenében, és 
mindnyájunkat az ellenség alattomos terveinek áldozativá tegyen. O fő- 
vezérségétiil már meg .van fosztva, ’s én ezennel árulónak nyilatkozta
tom őt, ’s vele mind azt, ki e’ nyílatkozványom után , melly legnagyobb 
nyilványosságra juttatandó, őt segitendi, vagy engedelmességgel fog 
iránta viseltetni. A’ vezérek, minden rangú hatóságok’s minden egyes 
személy fölhatalmaztatvák', mint árulóval bánni vele, ha tüstint nem je- 
lenendne meg ólalinazni magát az illető törvényszék előtt. A’ körülmé
nyektől kivánt rendeléseket már megtevőm, ’s hiszem, hogy azok képe
sek leendriek a’ zendület ez utolsó merényét is tökéletesen megsemmíteni. 
Parancsba végrehajtása iránt hadsergem hősi bátorságában bízom és for
rón szeretett alattvalóim tapasztalt hűségében, ’s azon benső meggyőző
dést táplálom keblemben, hogy közületek szavam hallása után egy sem 
leend képes méltatlansággal viseltetni a’ haza ’s igazságos szert ügyünk 
iránt, mellyet védünk, ’s mellyért dicsőségemnek tartom első rendben 
kiizdhetni, ’s visszaszerezni a’ trónt, vagy köztelek meghalni. Rcrgara 
felír. !2liken. Carlos.“ — E’ felszólításból láthatni, hogy Maroto csak
ugyan a’ trónkövetelő tudta nélkül végeztető ki a’ 10 tábornokot, noha 
a’ katonaság előtt mondott beszédében épen ellenkezőt állít#. Ez esemé-

’s a’nyék következtében Valdespina hadminíster lemonda hivataláról, 
trónkövetelő Granada hget, hetvenéves vakbuzgó ellenségét Marotonakj 
nevező ki helyette ideiglen, utóbb Casa Eguia gr. kapandja meg a’ hadi 
tárczát. Yillarealt, ki már két év óta van száműzve a’ trónkövetelő ud
varából , Maroto tette után azonnal magához hivató Carlos Balmasedá- 
val együtt, ’s azt hiszik , hogy e’ kettő közül egyik mint fővezér lépend 
csatatérre. D. Sebastian infans Valdespinával, ha némelly magányos ba- 
yonnei leveleknek hihetni, Verába szökött, honnan mind ketten Fran- 
cziaországba szándékoznak visszatérni. Ez esemény minden esetre rend
kívül ártani fog a’ trónkövetelő ügyének, főleg ha Esparlero most hasz
nálni tudná ’s akarná a’ kedvező alkalmat, !s minden oldalról rögtön meg
támadná a’ zavart állapotban levő ellenséget. —

(Maroto ’s Espartero közt egyetértést mondanak létezni.) A’ Mes- 
sagerben megjelent spanyolországi magányos levelek szerint Espartero 
tábornokkari tisztjei az utóbbi időben többször közlekedőnek Marotoval. 
Néhány nappal az estellai esemény előtt a’ királyné egy tisztje , állítólag 
szökevény, jelent meg Maroto fő hadiszállásán, hol huzamosb ideig tit
kosan szólván Marotoval, közié vele Espartero iizenetét’sa ’ carlosi fő
vezérét amahoz. E’ beszélgetések fogják majd alkalmasint Maroto tetteit 
szabályozni, miután a’ trónkövetelő megtagadó ’s olly keményen büntető 
őt. Azon aggály, hogy végre harmadik párt is támodand Spanyolország
ban , most valósulni látszik. A’ trónkövetelő sorsa most egészen Maroto 
kezeiben nyugszik,, kinek elpártolása tökéletesen tönkre teheti a’ zendü- 
lőket. Némelly jól értesültek szerint a’ trónkövetelő csakugyan egyezé
sét adá Marotonak az estellai kivégzések iránt ,’s csak a’ tett után jőve is
mét szelidebb gondolatokra , ’s Maroto ellenségi unszolásinak engedve , 
végre föláldozó a’ fővezért ’s aláirá az ismert nyilatkozványt, melly olly 
rendkívül fontos következményű leendhet, minőt előre nem is gyaníthat
ni. Ä’ katonaság egy része határzottan Maroto mellett nyilatkozik.-E’ 
fontos esemény következményinek hírét mindén pillanatban várják Bayon- 
neban. —

B e l e i n  ni.
Brüsseli febr. 25ki levél szerint a’ franczia sereg tábornokkarának 

főnöke Brüsselben van’s tegnap az antwerpi föllegvárt vevő szemügyre. — 
Az Emancipation szerint jól értesültek után a’ pénzügyi tárczával Coghén 
grófot.kinálák meg. — A’ belga kamrák febr. 2Sán ismét összeültek; 
Dolez olvasó föl legelsőbb is tudósítását a’ Limburg és Luxemburg eldara- 
boltatását illető törvényezikkek elfogadása iránt; ez ülésrüli további adat
tok még hiányzanak. — Bartelst, a’ belga Moniteur főszerkesztőjét, 
befogók , errül ugyané’ lap következőleg ir : „Bartel.st ma tanuul pörkészi- 
tési bíróhoz, Graíflioz, hivák meg ’s következő vallomást tőn; GrafF: 
„Jelen volt é ()n a’'vértanú téri népzajongáson?“ Bartels: „Igen.“ GrafF: 
,,Látott é Ön a’ katonaság között felszólitást szétosztatni?“ B. „Igen.“ 
Gr. „Ismeri é Ön Íróját?“ B. „Én magam vagyok az.“ GrafF: „Ön is 
osztogató azt szét ?“ Bartels : „Igen, Brüsselben; ’s még más városok
ba is küldözgetőm.“ Gr. „Tudó é Ön, hogy. a’ felszólításon hányzik a’ 
nyomtató neve?“ B. „Igen, de én nem szólitám föl a’nyomtatót neve el
hagyására , mert kész valék a’ felelősséget magamra vállalni.“ A’ tanú 
e’ vállomás által vádlottá lön. Ma (febr. 28án) regg. 7 órakor GrafF, 
Gardon helyettesügyész , Van Dam Írnok’s egy rendőrtiszt Bartels lakába 
mentek , de ez nem volt hon , nevének kikiáltása után megmotozák házát, 
’s az újságszerkesztőség*! szobát; de minden következmény nélkül; utóbb 
megvizsgálták: vájjon Bartels nem hordoz-e magával fegyvert.Az újságszer
kesztői hivatal rendőrökkel vap ellepve, a’ kijárás mindenfelül szigorun gá- 
toltatva; Bartels tömlöczben ül, a’ polgárokat lázadásra ingeilésrül vádol- 
tatva. Több házban hasonlag megmotozás történt, többi közt az ismert Kats- 
nál, „kit befogtak. — A’ beverlooi táborban hasmenés jelei mutatkozván, 
néhány ezredet a’ környékben szétosztának. — Brüssel tájékán a’ vizár 
iszonyú károkat okoza , mi a’ zavart csak ujjal tetézi; a’ vasút járásiban 
gátoltatva van ’s a’ vizáltali károk bizonytalan időre képtelenné tevék azt 
utazók szállításira; a’ vasutigazgató egészen le van veretve. Brüssel kör
nyékin majd egy millióra menő kártokozott az árvíz’s ezt nagyobb részint 
a’ földmivelők szenvedők. —

A’ M. Post szerint Dumortier a’ belga követkamrában Van de M e
yer házasságára következőleg ezélza : ,,A’király ministerei Belgium élénk 
érdekét olly ügyvivőre bizák Londonban, kinek egyszerre két szerződés- 
kötéssel volt baja. Az egyik szerződőstül hazánk léte ’s nemléte füg
gött , a’ másik saját személyes boldogságát érdeklő. Térmészetesen ez 
utóbbi inkább feküdt Van de Weyer szivén ’s ezt választó a’ népe. sorsát 
elhatárzó pillanatban, hogy házassági szerződését szerencsésen végre
hajtsa.“ — Antwerpi hir szerint Saportas, az ottani úgynevezett iparbank 
igazgatója ’s porosz consul, felfüggesztő készfizetésit. — 

H o l l a n d i a .
Amsterdam, febr. 26díkán: Mint halljuk épen most kötteték meg 

kormányunk és az éjszakamerikai egyesült statusok között, a’ mindkét 
birodalomra nézve igen kedvező kereskedési szerződés, ügy látszik, a’ 
dolgot igen titkolák, mert egy hollandi lap, még maga a’ gyakran any- 
nyira jól értesült Handelsblad sem tőn róla említést mindeddig. Remény
iem, néhány nap múlva többet közölhetek e’ tárgy iránt. — 

O r o s z o r s z á g - .
1838 dec. végénél sz. Pétervnr lakosinak száma 469,720ra ment, 

köztük 333*669 férfi; e’feltűnő kűlönséget a’ két nem között a’ számos 
katonaságnak s előkelő nemességnek tulajdoníthatni. —
O o b o n a á r : Pest, mart. 12kén 

szeres ,
Tiszta búza — , 148, 132; — Két-

, — í Rozs 98 , 9 4 , — ; — Árpa 80. 
—, 70; Zab 66, 64, 60; Kukorieza 8 8 , 8 5 , pesti in. v. gar’

Szerkeszti Ilelitteczy. — Nyomtatja Trattuer-Károlyi, úri uteza «1*.
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FOGLALAT: Magyarország (az nj primás székfoglalása a' helytartó tálácsnál ’s 7 személyü ítélő táblánál; előléptetések: budapesti napló: sze
rencsétlenség a’ Dunán, időjárat, vásári előhirek', játékszíni előadtok; almanach-társaság; az orosz trónörökös Becsben; ének- ’« testgya-

debíen ’s Duinortier beszéde ’s a’ t.) Németország. Pénzkelet. Gabnaá. Dunavizállás

M a g y a r o r s z á g .
Fin. Kopácsy József esztergami érsek ’s Magyarország hgi prímása 

a’ nm. hétszemélyes táblánál mint annak közbirája f. mart. l l kén,  a’ 
nm. m. k. Helytartó-tanácsnál pedig 12kén foglalt széket. Miután ugyan
is e’ napon a’ helytartósági tanács összegyűlt, a’ rangszerint legidó'sb ti
toknak, Spécz Antal, küldetett ki a’hg prímást meghíni, minek következté
ben rövid idő múlva megérkezék az országház elibe őhgsége, hol a’ lép
csőn fölállított tisztviselők éljen kiáltozási közt folytatáútját a’ tanácste
rembe, hova Lovász Andor helytart. tanácsos’s kancz. ig. által bevezettet
vén magas székét elfoglalta; ’s első napon Cziráky Antal gr. országbírója, 
másodikon pedig Eötvös Ignácz b. fő tárnok ő nmsgok által vendégeltetett 
meg ünnepélyesen, lökén pedig Veszprémbe utazott el.

A’ m. kir. helytartó tanács Sc l i a f f r a no  v i e s  Ferencz halála kö
vetkeztében Kl emm Gergely keblebeli lajstromzóhivataliirnokotpozso- 
nyi politikai fiókpénztári ellenőrré nevezé ki. — He nt s c h e r  Antal 
pozsonyi postakerületi fő- postaigazgató*s több megye tbirája f. hódén 
Pozsonyban elhunyt.

A’ m. kir. udv. kamra P r e a n  Károly felső-bieberstollni bányász- 
irnokhivatali járulnokot, selmeczi főkamragrófsági irnokbivatali járul- 
nokká; helyébe A r v a y  Leopold körmöczi eziisfhutai díjtalan segédir- 
nokot; H a n e l y  József jegyzőkönyv-iktatóhivatali díjtalan gyakornokot 
szepesi kamrai igazgatósági Írnokká, J a n a k o v i c s  An t a l t  szkeusi is
pánná ; C s á k á n y  Augusztot topoleviczi ispánná; ’s H o r v á t h Ágos
ton selmeczi végzett erdőszgyakornokot sóvári erdőshivatali írnokká al
kalmazd. Kain. tud.

P é c s ,  mart. lOkén: Károly fhg ő cs. fönsége tegnap reggel föns. 
fia, Albert, kíséretében elindult Bécsbiil Nápolyba, látogatást teendő az 
ottani udvarnál. Triesztből „Marianna“ cs. kir. tengerészeti gőzösön foly- 
tatandja ő föns. útját Manfredoniáig, ’s onnan egyenesen Nápolyba. — 
Az orosz trónörökös folyvást a’ fővárosi jelességek szemlélgetésivel fog- 
lalatos. F. hó 4kén este játékszín után Metternich hg estélyét tiszteié meg 
jelenlétével a’ nhg; 5ikén reggel szemlét tartott a’ városi őrség fölött, 
azután meglátogató a’ cs. kir. József-akademiát; délben fényes udvari 
lakoma volt őfölséginél; este játékszíni előadás a’ karinthi kapu melletti 
színházban , hol az egész udvar jelen volt a’ nhggel. fián délelőtt egyéb 
nevezetességeken kívül a’ cs. kir. mérnökakadémiát és cs. istállót tekin- 
té meg a’ magas vendég, este pedig Károly fgnél ebédlés után, ismét a’ 
karinthi kapu melletti színházban mutatkozék. Tikén délelőtt vadsörtés 
vadászat volt a’ cs. kir. vadaskertben; délben hagy udvari ebéd; este 
„Puritanusok“ dalmű a’ karinthi kapu melletti színházban, ’s estély az 
orosz követnél. Skán az asperni ’s wagrami hareztéreken fordult meg a’ 
nhg; délben ebéden volt az orosz követnél, este pedig an der Wien 
színházban. 9kén nevezetességek szemlélete jött napirendre; délben ebéd 
Metternich hgnél; este csoportozatok mutatványa a’ cs. kir. díszterem
ben , ’s utóbb estély Metternich hgnél. —

Bud a p e s t i  napl ó .  O-Budán egy vízimalom tovább vontatásakor 
egy csolnakbul öt ember vízbe borult. Kettő közülök bele fűlt; hármat 
mindazáltal megmentének. — F. hó loikán hajóhidunk egy helyen meg
sérülvén, néhány óráig egészen megszakadt a’közlekedés fővárosink közt, 
utóbb pedig ladikokon eszközöltetek , mi a’ mostani vásáros időben igen 
kellemetlen vala. — Időjáratunk mintegy 10 nap óta olly kellemetlen’s 
rósz, hogy rútabbra ennek megfelelő évszakban nem igen könnyen emlé
kezhetni. Az eső csupán akkor szűnt meg, midőn havazás váltó föl azt , 
minek olly nagy sár lett következménye, hogy a’ különben talán érke- 
zendett vásárosak egy része vagy épen honn maradt, vagy útból tért vissza, 
vagy pedig későn ’s legnagyobb mértékben kedvetlenül ’s bágyadtan ér- 
kezék sokadalmunkra. Még a’ posták is olly sokáig késnek , mint külön
ben csak tél derekán scokott történni. Illy kellemetlen körülmények közt 
nemigen csudálhatni, hogy eddig nem felel meg a’ vásár a’ közohajtás- 
nak, mi következő előleges adatokba! is világos: gyapjúból kevés meny- 
nyiség van a’ vásáron , ’s ebből is többnyire a’közönséges minőségűt ke
resik; a’gubacs meglehetős áron kel, mert szinte kevés találtatik még most 
itt a’ rendkívül rósz utak miatt, az útban levő mennyiségek fölérkeztekor 
hihetőleg csökkenni fog a’ mostani valamennyire emelkedett ár; hamu
zsír élénkül kel, noha nem igen kielégítő áron; viaszból igen csekély 
a’ mennyiség, ’s mégis nagyon léha eddigi kelete; kézmügyári czikkekbül 
leginkább a’ közönséges posztót keresik , mégpedig jó áron. Ezekből ítél
vén. a’ vásárt eddig középszerűnek kell mondanunk , ’s valamint a’ keres* 
keskedés és közlekedésnek ártott a’ rósz idő , úgy a’ látványos mutatvá
nyok vállalkozóit is károsító, mert mind a’ három színházat, viasz-alako
kat, eleven óriást és Tsuggmal kötéltánczos bábjait az egyéb látnivalók
kal együtt olly gyéren nézdeli a’ közönség, hogy alig sejthetni a’ vásári 
napok bekövetkeztét. — Nemzeti színpadunkon f. hó Sikán ,, Quaekke- 
rek“ színj. 1 felv. adaték Kotzebuetól, mit Bono rendkívüli mutatványa 
követé; ifikén a’ hirdetve vott „Báléj“ helyett némi akadály közbenjötte 
miatt „Beatrice di Tenda“ ; 1 Óikén „Peleskei nótárius“ a’ czimszerepet

Megyeri helyett ezúttal Szentpétery adó; Ildikén „Griseldis“ ; 12dikén 
„Báléj“ ; 13ikán „Király leány mint koldusnő“ ez estétől kezdve Tóra
kor kezdetnek a’ játékok. Kellemesen lepé meg ma este a’közönséget a’ 
hosszas ideig nem égett középlámpa pompás fénye, melly nagy mérték
ben emelé a’ terem díszét; Iáikén „Eskü“ dalmű került színpadra. —

Al ma na c  h-t á r s as ág .  1. A’ hírlapok utján közre tett alapszabályok 
világositásaul czélszerűnek vélte a’ társaság kifejezni, hogy a’ 10 pgő ír. 
részvényi érték három évre csak egyszer fizettetik,’s a’netalán kilépendők, 
részvényeiket, a’ pénztár akkori állásához képest kidolgozandó kulcs sze
rint fogják visszanyerni. 2. Az igazgató-választmány kilenc/ tagjainak, a’ 
pénztárnok aláírásával hitelesített kőbe metszett ivek ’s részvények adatnak 
ki, mellyeket ők a’ pénztárnak önmagok nevében történt biztosítása mel
lett — másoknak ismét kioszthatnak, hogy ekképen az aláirhatás és rész
vények lefizetése könnyítessék. 3. A’ részvényérték első fele az aláírás
kor, második hat héttel későbben leszen lefizetendő. 4 Az eddig aláírat
tak pedig részvényeik felének Csanády Ferencz pénztárnoknál (üjvilág- 
Utcza, lieisinger-ház), márt. 3lig leendő lefizetésére kéretnek. — Egy
szersmind hazai íróink a’ társaság nevében tisztelettel fölszólittatnak : hogy 
a’ szépliteratura akármelly osztályába tartozó dolgozataikkal , e’ vállalat 
megalapítására a’későbben kihirdetendő föltételek mellett befolyni szíves
kedjenek. A’ tisztelt közönség pedig, mellynek méltányos részvéte adhat 
minden hazafiúi indítványnak sikert és életet, — kéretik: hogy ezen kez
detében kicsiny, de czéljaira nézve szép haszonnal biztató társaságot, 
részvények vétele által pártolni kegyeskedjék. Költ az igazgató-választ
mány üléséből mart. 8kán 1839. Kúthy Lajos s. k. jegyző.

A’ m. tud. t á r s a s á g  j á t é k s /. i n i k ü l d ö t t s é g e  in u n k á I a t i- 
r ó l  k i l e n c z e d i k  é r t e s í t é s . — A’ folyó év elejétől februarius végéig 
a’ küldöttség, négy ülésben, a’ tisztügy alatt volt kilenc/, drámai forditmány 
közül a’ következő nyolczat, fogadta e l: l. N a p l ó  vígj. 2 felv. Bauernfeld ut. 
Lukács Lajos.. 2. Hó z s á k. vígj. 5 felv. Albini ut. Lukács Lajos. 3. I k r e k ,  
vígj. 4 felv. Schneider ut. Nagy Ignácz. 4. F a l u s i  e g y s z e r ű s é g  vigj. 
4 felv. Töpfer ut. Nagy Ignácz. 5. H a g y j a t o k  olvasnom! vigj. 1 felv. 
Töpfer ut. Nagy Ignácz. 6. A’ n ö v e n d é k ,  vigj. 4 felv. Amália szász 
herczegnő ut. Nagy Ignácz. 7. A’ h a b o z ó ,  vigj. 4 felv. Amália hgnő ut. 
Lukács Lajos. 8. S z t !  vígj. 2 felv. Seribe ut. ugyanaz. — Ezek is , a’ ré
gebben hirdetett 75. darabbal együtt leiratás végett, bármelly színész társa
ságnak kiadatnak az academiai levéltárból. Pesten mart. 12én 1839. D. Schedel 
Ferencz, titoknok.

Lőcsén mart. fikán : Kézsmárk városnak múlt febr. 2fikán tartatott 
tisztujitásakor következő változások történtek: főbíró lett E n g e l m a y e r  
Antal, Szepes megye tbirája; tanácsbeliek: Du b o v i c s  Márton, Sze- 
pesmegyei tbiró, és S c h o l t z  Bálint hites ügyész. Szószóló (tribunus) 
Ha l s z  János Imre. Árvák felügyelője: K é l e r  Sámuel tbiró. Ellenőr 
P e t r i k Gyula; erdőmester B e c k  Imre ; számvevő ’s tiszteletbeli jegyző 
S z o n t a g h  Imre hites ügyész; tiszteletbeli jegyző A l e x a n d e r  Ign.; 
tiszteletbeli aliigyész M i h á 1 y i k Miklós.

N a g y-K a n i z s a: Hol hazafi áldozatokról, felebaráti jótéteményekről 
van szó , ott ezen város földesura Batthyáni Fülöp hg kitünőleg szokott 
ragyogni. Nincs hét, mellyben országunk ezen nslelkü zászlósának jóté- 
tei hála-könyekre alkalmat ne nyújtanának. Elhallgatván a’haza oltárára 
tett sok nagy áldozatit, elaggott hü tiszteinek, ezek özvegyei’s árváik
nak rendes nyugdijakkal vigasztaltatásukat, szolgálatban levő tisztek és 
cselédek gyermekeinek rendes iskoláztatási segedelmeztetésöket ’s t. ef. 
itt csak azok érintetnek, mellyeket ezen nagy fontosságú kereskedő vá
ros általa legújabban nyert. A’ bármelly fővárosba is beillő nagyszerű 
piaczi uj épület, hol a’ 130 tagból álló ’s 183fiban leginkább ő hge elő- 
segellése által keletkezett Casino-egyesület is szállásoz, úgy a’ csinos kül
sejű mulatókerttel ellátott uj serház e’ város fő ékességei közé tartoznak. 
Klingspögl Leopold uradalmi fővadász urnák költészi szellemben alakult, 
kis terjedékü, de igen sokat és szépet magában foglaló ’s mindenkitől 
bámult csoda-kertje, a’ magas lelkű hg pártolása alatt virágzik. A’ vá
rosi piacz , — mellynek helypénz jövedelmet a’ városi község szedi — a’ 
tisztelt hgnek 12000 v. ft. e’ czélra tett kiadásai után, közel 600 d ö l-  
nyi térséggel nagyobbulván, ’s nyugati részén két három év alatt a’ pom
pás és nagyszerű dombi vendégfogadó felépülvén, ha a’ régi kanizsai 
vár-omladék helyén viruló berki rétek gyomrából csak most ásatni kez
dett kőmennyiség a’ várakozásnak megfelelem!, akkor e’ város piacza 
’s utczái, a’ feneketlen sáros helyzetből, mellyen ezen kő ’s kavics nél
küli vidéken eddigsegitni alig lehetett, szépen kiemelkedni fognak. A’ Zala- 
megyében 'lelkesen felfogott népnevelés, mint minden várhatójának csirája 
a’ nagyérzésii herczeg figyelmét szinte nem keriilé el; ezen uradalmában 
levő iskolák vagy építésére, vagy alkalmasb nagyóbbitására, úgy mes
terek élelmire segedelmet nyújtani kész. Szepetneken egy díszes iskola
ház leginkább az ő bőkezűségének köszöni létét, itt a’ r. kath. mester
nek és evang.lelkésznek ’s fanitónak szép mennyiségű föld adatott élelmükre 
úgy a’ sorolási mesternek is. Ezenfelül a’ f. 183% iskolai évtől kezdve 
száz ezüst forintot vetett ki esztendőnkint ezen kanizsai uradalmára, 68 
pf. t. i. szegény gyermekeknek vásárlandó iskola-könyvekre , 32 pf. pe-
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dig a’ jobb tanulók jutalmaztatására, me Ily kedvezésben r. kath., evang. 
és izraelita ifjúság aránylag részes üt emi. Javait így használni mennyéi 
élvezet, mellyben hogy a’ nagylelkű hg földi pályáján soká részesüljön, 
minden hazafi, minden emberbarát buzgón óhajtja. 1

(Ének- és testgyakorlás-iskola.) A'nemz. Casirtoban Pesten többi közt 
igen ügyeimet érdemlő k ét alairasiv forog kézén most. mellyel nagyobb terje
dés ’s részvét végett közlünk Olvasóinkkal. Mind a' két aláírás ezélzat a csu
pán terv e'korig, ’s csak az aláírások telese fogja lettdologgá változtatni 
azt. Az első czime ez: „Aláírási iv a’ pestbudai hangász-egyesület igazga
tása alatt felállítandó é n e k i s k ó 1 á r á.“ Pontjai következők : 1) Aláírhatni 
csak egyszer fizetendő ’s mindenkorra ajánlott pénzmennyiséget. 2) Aláírhatni 
bizonyos mennyiséget évenként, 3 esztendőre, u. in. 1839diki január Ijétől 
kezdve 1841iki dec. 31kig. 3) Az öt ezüst forintot vagy ennél többet éven
ként fizetendőt .aláírónak előjoga van szegény fiatal személyt az említett is
kolába járásra Js fölvételre az intézet igazgatójának bemutatni. (Az aláírás 
ezen ivre még igen csekély, mi — a’ mostani kői olly mohó ének-élveze
ténél fogva még is feltűnő.) A’másik aláírás-iv igy hangzik: „Fiuk és leányok 
számára állítandó test gyakorlási iskolának rendszabályai: 1) Ezen intézet 
alapítása.’s állandó megtartására szii!>séges minden évben G00 pengő ftbnl 
álló jövedelem , melly summa 50 részvényre ogzíaíik. 2) A’ részvényes urak 
kötelezik magokat az elfogadott részvényeket hat. évre megtartani, és min
den évi martzius 1 Okán a’ részvényi járandóságot befizetni. 3) Mihelyt a’ 
részvények alá lesznek írva, a’ társaság életbe lép. 4) Mindenik részvény 
jogot ad a’ részvényesnek egy növendéket: — legyen az fiú vagy leány — az 
intézetbe ingyen küldhetni. 5) A’ részvényes urak ’s illetőleg ezen intézet 
alajjitóji más növendéket is vehetnek föl, a’ fizetendő járandóságot pedig a’ 
lájsaság határozza meg. 6) A ’ társaság más részvényeseket is vehet tol ugyan 
azon föltétel alatt. 7) Az évenkénti pénzmaradvány mindig a’ pénztárban ha
gy at'ik az intézet megtartására. S) A ” társaság szótöbbség által választ igaz
gatót és két választottsági tagot, kik mindén hónapban tartanak ülést az in
tézet ügyében. 9) A ’ társaság választja azonkívül a’ jegyzőt is, ki tisztelet
beli tag,, de szava nincsen. 10) A ’ jegyző az ülésben megjelenni’s ;v fölvett 
tárgyakat a’ választót Iság határozatival jegyzőkönyvbe iktatni köteles, mellyet. 
minden ülés után valamennyi választott sági tag aláír. ÍJ) Az igazgató köte
lessége a’ társaságtól megállapítandó fizetéseket megrendelni ’s az iskolába 
olly rendet hozni, minőt szükségesnek fog találni. Föliiatnimaztaíik nénieÜy 
költségekre is. meüyek az iskola számára szükségesek találnának lenni. 12) 
Az igazgató, a’ többi részvényessel történt értekezés után, annak idejében 
közgyűlést tart. 13) A’ választottsági tagok egyike pénztárnok, ki az igazgató 
irt rendelésére fizetni köteles. Az oktatóra nézve: 1) A; részvényes társa
ságnak szüksége van egy fő és egy aloktatófa, kik május Esőjétől October 
végéig minden hétköz napon kötelesek oktatást tartani a’ testgyakorlások
ban. névszerint pedig 3 nap a’ fin, és 3 nap a’ leány-gyermekeknek. 2) Ezen 
kötelezésért kap a’ fő oktató 350 pengő frtot évenkint ás 100 pengő frtot az 
aloktafó, kit a’ főoktafó választ, minthogy ez felelős avczélirányos oktatásért. 
31 A növendékek meghatározott számát feliilhaladó- minden 20 individuum
hoz egy oktató adatik. 4) Ha a’ növendékek száma 5()en túl haladna, köte- 
lezá magát a’ társaság, minden ezen szám fölötti növendékért a’ magányos ta
nulóktól bekerülendő summából fizetést rendelni, mellyet azonban a’ társa
ság határoz meg. Gymnastikai készületek megszerzésére szükséges l lGpgő 
fr., melly summa első esztendőben a’ részvényesek által adatik össze. A’ költ
ség általában esztendőn át mintegy 5S0 ftot tenne. (Erre eddig 17 részvény 
van aláírva.)

S z e g z á r d  febr. 2ökán: F. évi febr. lóén t. ns Tolna megyében Esz
terbe zy Kár. gr. és főispán ur elnöksége alatt tartott közgyviléskor e’ megyének 
völgységi járásában bonyhádi Perczel Imrének k. helytartósági titoknokságra 
léptetésével megürült fő szolgabiró hivatalra papi Vizsoíyi Eduárd eddigi 
alszolgabiró; Lipovszky György eddigi esküit szolgabiróvá : ennek helyébe 
pedig eskütté alapi ifj. Salamon Sándor uu. neveztettek.“ Továbbá .,Ha vissza 
tekintünk az idei rövid farsang soknemü tánczvigalmira, nem lehet fioye _ 
leniinel nem kisérnünk a” szegzárdi két tánczviralmat is , mellvek f." évi 
jan. 21 és febr. 4kén ns Tolna megyének kegyességéből átengedett megye- 
házi nagyteremben a’ már 3 év óta maguri Augusz Antal tolnamegyei t. fő
jegyző úrnak és több őt ezélzatában elősegítő kegyes pártfogónak szakádat- 
lanul buzgó ’s fárad háti an eszközlésükkel párosult nagylelkű tetemes adakozá
suk mellett fenálíó, különösen pedig nemcsak a’ megyebeli, de távulvidéki 
közönség által is nagy részvétre méltatott kisdedóvó intézet javára adatlak 
Valamint.pedig e’ vigalmak czéljokra nézve is már nagy becsnek ’s azért 
mindenkitől hasonló részvétre méltatva valának: szintsdly vidor, élénk és 
nyájasak voltak az e vidékről nagyszámmal egybegyült széjteink is kik 
egész reggelig lejfék a’ bonyhádi jeles hangászok által kellemesen eljátszott 
legújabb kermgokef. A ’ vigalom a’ teremnek benső fényére ’s díszére s 
csinos elrendezésére tekint ve. is kielégítő volt. Az intézet javára tavalyi inód 
szerint nemcsak e’ megye, de a’ távol vidék lelkes szépnemétől is 150 számra 
terjedő jeles mükés/jtvény. és kézi-munka gyűlt adománykéj» öszsze, eze'k 
elsorsoztatásáfa pedig ma d 2000 sors 20 pengő lójával adatott el lső fáncz 
vigalomnál a’ műtárgyak felmutatása, 2uál pedig azok elsorsoztalása történt' 
kötelességnek ismeri pedig az intézet a’ törvényes bizonysáig jelenlétében 
kihúzott nyerosorsokát, az ollyanokat vásárlóit vidékiek értesítéséül lővén 
ide jegyezni: „1255, 1927, 1295, 264, 1569, 1548, 367, 967 1554’ n o n  
413, 102, 1505, 379, 1577, 937. 386, 1877, 933, 510 4014 1*74 n?2 
1710, 1290, 1312, 1262, 1006, 573, 1362, 787, 44, 1356,1732 69* 16*3 
1747, 1392, 841, 716, 662, 338,1150,1357, 1190, 1787, 1481 ’392 1421 
1537, 1063, 2000, 1225, 1719, 213. 1102. 555, 153,1207, 756 « 1 8  17«}’ 
748, 1940, 1162, 1896, 211,  1739, 1795, 1H2,  1428, 828 1036 531 
1596, 1636, 1402, 763, 108, 1826, 1186, 938, 1518. 1195,53 4568 W  
545, 1665, 444, 1282, 1215. 1211, 719, 960, 657, 1559, 1131, 403* 482 
1333, 325, 263, 245, 87, 80S, 1058. 1143, 1034, 101, I960, 488 ío i2  
437, 1059, 1072. 1733, 1166, 27!, 1650, 1752, 100, 376, 1446 562 999 
1901, 17, 1842, 928, 336, 906, 696, 1646, 45, 526, 253 1593 497 90Q 
1645, 1586, 875, 189, 1064, 1667, 1721, 477, 1431, 608, 819.« Hálával 
tartozik aJ szegzárdi közönség maguri Augusz Antal főjegyző urnák azon 
lelkes közbenjárásért, minélfogva ő c’ véget t mások álfal'is nyújtott ke«™  
áldozatokra buzdításával a’ helybeli kisdedovp intézetet létre segítette.

8 p a m y o B o r m z’ a
(A’ kormányzó királyné egészségi állapotja. Vélemények ’s hírek 

az estellai eseményről.) Madridi febr. 23ki hírek szerint a’ kormányzó 
királyné több napig gyöngélkedő egészségű vala; most azonban már sem- 
mi aggályra nincs többé ok e’ szempohtbul,. ámbár a’ valamennyire kel
lemetlen hideg idő miatt még nem bátorkodik szabadban mutatkozni. Te
hetetlen kiszámilni azon következményeket, mollyek támoiMak volna, ha 
a’ kormányzó királyné egészségi állapotja ezúttal sajnos kimenetet fa-

pasztal. A’ föllengősdi párt legvakmerőbb terveket koholt már ez eseF 
re ’s. nyilványos lapokban is érinté szándékát. Az új ministerelnök riem 
igen fogta volna az illy merényeket gátolhatni, mert mindeddig nem tőn 
'még semmit, kivevén, hogy unokaöcscsét al-statustitoknokká alkalmazás
— Az estellai eseményről ’s következményiről még mindeddig semmi 
hiteles körülményesb hír ’s a’ külön lapokban megjelent bayonnei leve
lek csupán a’ történtekről elmélkednek. A’ jour. des Débats egyik bayon
nei levelezője ugyanis igy szól e’ tárgyról: ,.A’ trónkövetelő előtt épen 
nem vala titok a’ 13 főtiszt agyonlövetése Maroto által, sőt tökéletes 
megegyeztével történt a’ véritélet végrehajtatása; később azonban néhány 
tanácsosa arrabirá őt: tagadná meg fővezérét, ’s hárítaná reá egész sú
lyát ez undok kegyetlenségnek. Az agyonlőtt főtisztek a’ carlosi párt kü
lönböző árnyéklati közé tartoztak. Egy részök castiliai, másik baszk tar
tományokkal származék. Maroto közvetlen parancsi alatt tartományi ’s 
castiliai zászlóaljakból szerkesztett osztály áll. Ez egész sereg szeretni 
látszik fővezérét, meiá csupán e" föltét alatt merhete olly férfiakat ki
végeztetni, kik az egész zerniületi párt legelőbbkelőji közé tartoztak.
— Válladolidban tartalékserget szándékozik fölállítni a’ kormány. — 
A’ trónkövetelő Villafrancában tartózkodik most, három kis mérföld- 
nyii’e Tolosától, hová Villareal, Torres és Balmaseda fogoly vezé
reket meghívón, hoszasb ideig tanácskozott velük, miből azt akar
ják némellyek következtetni, hogy mind a’ hárman ismét tettlegi szol
gálatba lépendnek.

(A’ visszatolás megszüntetése iránti alkudozás Cabrerával nemsü- 
került. Munagorri embereinek sorsa.) Lacy, angol ezi-edes, egyezkedése 
Cabrerával a’ visszatorlás megszüntetése iránt, fájdalom, nem ért óhajtott 
őzéit. Cabrera azt irá Beceitebol Lacy ezredesnek, hogy őminden fele
lősséget elhárít magáról, melly őt a’ foglyok szomorú sorsa miatt érhet
né. „Én , igy nyilatkozék többi közt érintett iratában, a’ maellai ütkö
zetben hatalmamba jutott foglyokat azért lövetem agyon, mivel tudóm, 
miszerint Pardinas csata előtt parancsot ada embereinek, hogysenki ele
tet ne kíméljék. Lacy ezredes azon Ígéretét, hogy Van Halen tábornok 
kímélni fogja a’ foglyokat, ha én hasonlót teendek, nem fogadhatom el, 
mivel idegen hatalom szolgálatában álló haditiszt nem kezeskedhetik spa
nyol vezér tetteiről.“ E’ nyilatkozatból világosan kitűnik, miszerint Cabre
ra épen nem szándékozik teljesítnia’ trónkövetelőazon parancsát, melly
ben kötelességéül tévé , hogy emberileg bánjék a’ foglyokkal. A’ vissza
torlás csak a’ háború megszűntével szünend meg. Ennek tűzzenek tehát 
végczélt a’ nagy hatalmak , ha a’ vérengzés megszűnését óhajtók. Cab
rera azon állítása, hogy Pardinas megtiltó harezosinak a’ kegyelem
adást, puszta alaptalan koholmány. Valamennyi spanyol tábornok közt 
mindenkor Pardinas viselé magát leglovagiabblag, egyik sem bánt olly em
berbaráti kímélettel foglyaival, mint épen ő. A’ bej ári győzelem alkalma
kor 3 ezer fogoly juta Pardinas hatalmába, ’s ezek még most is sértet
lenül élnek a’ san fernandoi erősségben; midőn pedig egykor fényes tár
saságban azt kérdék Pardinas tábornokiul: vájjon miért élt visszatolás
sal a’ calzadai vérengzésekért, igy válaszolt nemes fölindulással: „Előt
tem minden fogoly sérthetetlen. “ Egyébiránt maga azon angol ügyvivő 
is tagadja Cabrera ez állítását, ki szemtanúja volt a’ maellai csatának. 
’S ugyan miért nem hozó föl Cabrera már eddig is okul ez eseményt, 
midőn kegyetlenségit védé, ha csakugyan valóságon alapszik? Cabrera 
e’ pillanatban dologtalanul kénytelen állni, mert az alkotmányosak által el
foglalt 7900 puska hiányzása miatt nem fegyverezheti föl ujonczit. Az an
gol kormány jókor értesülvén azon hajó elindultáról, melly e fegyve
reket Cabrera számára spanyol partra vala szállítandó , haladék nélkül 
tndósíttatá ügyviselőji által a’ spanyol hatóságokat, ’s igy aztán szeren
csésen az alkotmányosak hatalmába került a’ becses rakomány.— Febr. 
26án mintegy száz ember érkezek azok közül Bayonneba, kik Munagorri pa
rancsi alatt allottak.A’ hatóság részint Valcarlosba utasitá őket útlevelekkel 
hogy ott a’ phapelgorrik közt válloljanak szolgálatot, részint pedig ban Se- 
bastianba, hol külön önkéntes csapatokat fognak képezhetni az utóbb 
érkezendőkkel. Néhártyan Francziaországban kívántak maradni, ’s erre 
azonnal engedőimet is kaptak. — •

(A’ trónkövetelő kibékült Maroto tábornokkal.) Zugarramurdiból ér
kezett febr. 2Giki levelek szerint Maroto tábornok a trónkövetelő paran
csára megállapodék Tolosában. Febr. 25ikén a trónkövetelő is e város
ba érkezek-, ’s fővezérével igen hosszasan tanácskozék. Maroto alapo
san megmutató ez alkalomkor, hogy csupán ura érdekében nyúlt a tudva 
levő véres rendszabályhoz. E’ beszélgetés következőben megismerd főve
zére tettének helyességét a’ trónkövetelő, ’s igére, hogy ezentúl egészen 
más rendszert fog követni. Több kitűnő család futásban keres menedé
ket , gondolván , miszerint ez uj rendszer nem lééiül rájok nézve kedvező 
sükerii. E’ kibékülés következtében uj fölszólitást bocsáta közre a’ trónkö
vetelő a’ hadsereghez, mellyel az előbbit megsemmitvén, ünnepélyesen nyi
latkoztatja, hogy Maroto újabb bizonyítványát adó hű ragaszkodásának 
az estellai kivégeztetések által. A’ baszk tartományokban nagy elégiilet- 
lenséget szült e’ felszólítás.

A n g l i a .
(Parliament! viták az angol lobogó megsértése ’s tengerészet ügyé 

ben.) Mind a’ két házat folyvást azon sérelem vitatása foglalja el, mely- 
lyet Joinville hg az angol lobogón Mexico előtt ejte. A’ lehr. 22ki alsó 
házi ülésben Ingestrie 1. az e’ tárgy iránt érkezett magányos levelezést 
is a’ ház elibe kívánó terjesztetni, különösén pedig tudni akaró: azonnal 
ajánlott é elégtételt Bautlin hajóvezér, vagy csupán ükkor, midőn Douglas 
már megjelent frogátjával. (Halljuk!) Wood igy válaszolt e kívánatra: 
„Mondám már, miszerint a’ tengerészeti hivatal nem bír e’ tekintetben 
Douglas iratánál egyéb oklevelet ’s véleményem szerint nem tanácsos több
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kérdést tenni e’ tárgyban, mplly könnyen megháboríthatná a’Franezlaor- 
szág ’s Anglia közti beket. Az ügy tökéletes eldöntctéseig nem kellene itt 
ezt többe érinteni. Douglas elégültnek nyilatkozék Bandin ajánlatával, 's 
igy a’ parliament is megnyughatik abbán.“ Pechell kapitány igen fölös
legnek találd azon nagy kíméletet, mellyel a’ vigyázatlan íiatal franczia 
tiszt iránt az angol parancsnok viselteték; őegyenesen vizbe dobatta volna 
födözetérül a’ korlátlankodót. (Kaczaj ’s tetszés.) Ingestrie 1.:,,Vannak-e 
még közlekedések folyamatban e’ tárgy iránt a’ franczia hajóvezérrel ?“ 
Wood: „Alaposan velem hihetni, hogy rövid idő múlva reszletesb tudó
sítások érkezendnek Douglas parancsnokiul. Reményiem, nem fogja to
vább vitatni e’ tárgyat a’ház.“ Ingestrie: „De igen tisztes barátom átlát
hatja, hogy kérdésemre nem válaszolt, mert nem mondd meg: miben 
áll most e’ tárgy a’ hely sz í nén(Hal l j uk!  Halljuk!) Wood : ,,R’ kér
désre nem válaszolhatok.“ ’S e’ kitérd felelettel megelégelt a’ ház, ’s 
nyugonni hagyd ezúttal a’ kérdést. — A’ felsöházban febr. 22kén a’ ten
gerészet ’s angol hajóhad állapotja kerülvén szőnyegre, a’ toryk ismét 
mindenkép iparkodának homályba borítani a’ kormányt az ország e’hata- 
lomága elhanyaglása miatt. Végre következő, nyilatkozattal csilapitá le 
Melbourne'a’ fölindult elméket: „Véleményem szerint igen bölcsen cse
lekszik a’ kormány, midőn békeidején minden hadi ’s védelmi készületit 
annyira korlátok közé szorítja, mennyire azt az ország biztosságával ösz- 
szeegyeztethetni. Ha valaki olly lábon kívánná tartatni tengeri erőnket, 
hogy minden pillanatban kész legyen az minden megtámadást ’s váratlan 
harczkitörést hathatósan utasítói'vissza, úgy az roszabb lenne nyílt hadi 
állapotnál, mert a’ nép minden haszonkecségtetes nélkül fosztatnék meg 
a’ békeélvezettül. Igen czélszerü tehát, hogy békeidőben összeszoritjuk 
költségűnket, ’s csupán az kivánatos, liogy a’ szükségkép létező hadierőt 
virágzó állapotban tartsuk meg. Hogy hadihajóink azon állomásokon van
nak elosztva, hol leginkább kivánatos jelenlétük a’ fenforgó körülmények 
miatt, ’s hogy a’ birodalom azon részeiből, hol nincsen reájok szükség, 
más helyekre rendelik azokat, azt igen természetesnek és helyesnek tar
tom. Mi Russziát illeti, én épen nem kéteskedem e’ hatalom baráti ér
zelmiben, noha egyébiránt megengedem, miszerint az okosság azt paran
csolja, hogy ne sokat higyünk a’ moszka mérsékletnek , ’s érzelmein 
kívül egyéb békebiztositékokrui is gondoskodjunk; azonban kilencz hadi 
hajó fölosztása az angol partvidéken, mikép azt az ellenző oldal kívánja, 
még koránsem fogná biztosíthatni Anglia nyugalmát úgy, mikép aztmind- 
nyájan óhajtjuk. Ha csakugyan megtámadtatástul szükség tartanunk Russzia 
részérül, úgy sokkal nagyobb számú hajócsapatot kellene partvidékünkön 
tartanunk. Egyébiránt meg kell jegyzenem, hogy háború épen nem lep
het meg bennünket úgy, mint tiszta égből lezuhanó mennykő. Mindenkor 
valami egyenetlenség vagy viszály szokta megelőzni a’ háborút, ’s azalatt 
vajmi könnyen tehetjük lengőkké kész hajóinkat! Pillanatig sem kétke
dem, miszerint mostani tengeri erőnk tökéletesen képes minden háború 
első kivánatinak megfelelni.“ — (Halljuk!) — Napoleon Lajos hg még 
folyvást nagy népszerűséggel bir Angliában. Néhány nap előtt Vaudrey 
ezredes kíséretébenmeglátogatá a’ toweri fegyvertárt, melly alkalomkor 
több népcsoport hangos éljennel fdgadá őt. Febr. 2 lén Fleming hajó vezér 
fényes lakomát adott a’ fiatal hg tiszteletére a’ tengerész-clubban. Az egész
ségéért ürített áldomásra igy válaszolt: „Az angol tengerészet! nem 
annyira hadi dicsősége miatt, mint azért, hogy olly nagy mértékben gyor- 
sabbitá a’ műveltség terjedését minden világrészben.“ — Small hires pőre 
Attvvood ellen, melly már legalább 80 ezer font sterlingbe került, ismét 
megújul nem sokára, mert az ügyvédek kikutaták, hogy még lehetne egy 
kisjkalászgyüjtést intézni a’ poros felek vetésiben. — Wellington hg febr. 
22kén kissé roszul érzé magát, mitüstint alkalmai szolgált arra, hogy több 
lap már halálos betegséget ruháza reá, noha utóbb csakugyan még is nap
fényre jött az igazság. A’ torykat igen megrezzenté hatalmas főnökük egész
ségének hanyatlása. — Mayo irlandi grófságban nem rég egy fiatal kath. 
lelkészt találtak meggyilkoltatva, melly bűnt az orangistáknak tulajdonít
ják. Az eddigi szoros vizsgálatok daczára sem jöhetének még a’ gonosztevő 
nyomába. — Az első vas vitorlahajó , melly eddig Angliában épült, Li- 
vérpoolbul 47 nap alatt szerencsésen Pernambucoba érkezék. Igen kiváncsi 
volt a közönség tudni: nem fogja é a’ vas majd háborítsd a’mágnestű mű
ködését , közörömre azonban bebizonyult, hogy a’ vas semmi rósz befo
lyással nem volt reá.—Febr. 18. Parton közelében a’ kőszénbányák egyi
kében gőzerőmű elpattanta által 23 ember leié halálát. Darab idő óta igen 
gyakoriak ott illy szerencsétlenségek. — Hogy Angliában a’ férfiak elad 
jak nőiket, az már rég köztudomású dolog; most mindazáltal egészen el
lenkező történt. Chapel-en-le-Frithben (Derby 'grófságban) ugyanis egy 
asszony féijét állitá ki vásárra.’s noha csak 9 shillinget kért értté, még
sem adhatáel. — Az uj parliamentház építtetése olly lassan halad,.hogy 
hihetőleg 8 —10 év is elmúlik tökéletes felépüléséig. — A’ Temze-tunnel 
fölött különös szerencsétlenség látszik uralkodni. Miután annyiszor okoza 
már bajt a’ folyamágy lesöppedése, most a’ gőzerőmü födele lángok mar
taléka lön, mi ismét késleltetni fogja a’ nagy munka elkészülését.

(Ebrington!.irlandi alkirállyá lett. Alsóházi ülés.) London, febr. 27én: 
Ebrington 1. Irland alkirálya lett. 6  lordsága tiistint felsőházba lépenrl 
Fortescue b. czim alatt. Ebrington lordot régóta ismerik, mint erényes 
’s mély belátásu szilárd elvű hazafit, ’s nevének említése is elég a’nép 
elégülését megnyerni. A’ kormány minden valódi barátja ’s különösen az 
irlandiak hálás örömmel üdvözlendik e’ jeles férfit.— A’ febr.'27iki al
sóházi ülésben uj választó parancsot adának éjszaki Devonshire számá
ra , minek következtében »II um e jelenté , miszerint legközelebb indít
ványt teend föliratintézes iránt a’ királynéhoz, mellyben kéressék meg, 
hogy az irlandi helytartó kineveztetését vonja vissza, mivel e’ hivatal 
egészen szükségtelen. Ugyanazon ülésben Harvey, párthívei zajos örö

me közt, létévé esküjét, mint újólag, minden ellenzés nélkül megválaszt 
tott southwarki követ. Egyszersmind kinevezd a’ ház azon választmányt, 
mellynek tiszte leend megvizsgálni: maradhat é tovább is az alsóházban 
Wynn , mivel korábban ő is kormányhivatalt viselt. A’ szabadéinál párt 
O’ Connell ’s Harvey urakat is tagokul aknrá kinevezni e’ választmány 
hoz; mit azonban igen élénkül ellcnzének a’ conservativek. Hume Bel
gium ügyében akart kérdést intézni Palmerston lordhoz, de ez nemvolt 
jelen. — Peel fölszólitása következtében igy nyilatkozék Russell Canadára 
nézve : „E pillanatban nem mondhatom még határzottan , megtehetem é 
husvét előtt indítványomat Canada jövendő kormányzati rendszere iránt, 
mert előbb még többszöri közlekedésre leend a’ kormánynak szükségé a 
gyarmatokkal.“ E’ szerint tehát a’ kérdéses törvényjavaslat másodszori 
fölolvasíatása hihetőleg csak liusvét után három hét múlva jutandhat 
véghez. Peel e’ nyilatkozat után következő kérdést intéze a’ ministerhez : 
„Tehát egészen írj alkotmány készülend a’ canadai gyarmatok szamára ¥“
— Russell: „Igen.“ Ilume ezután kérdé: föl fognak é terjesztetni a’ 
ház elibe Francis Head iromány! is Durham pótlékjelentési mellett V Rus
sell e’ kérdésre igennel válaszolt, ’s azon irományok már nyomtatásban 
megjelent egy része kitűnő fényt vet Head kormányzó tehetségbe. Ez 
ülés további folyama alatt O’-Corínell is megszólalt, mondván: „Mivel 
az uj gyarmathivatali titoknokot épen ülésén látom, óhajtanámtőlqmeg
tudni : fog é valami történni a’ vérontás gátoltatására Canadában ? A’ 
zendületnek vége már; de az embermészárlás folyvást tart.“ Labuché- 
re: „Az igen tisztes követ szavai egészen megfelelnek az ügy tulajdon
képi helyzetének. (Halljuk! az ellenzési padokrul.) En hivatalomba lép
tem után azonnal szorosan tudakozódtam ez iránt, ’s következő föl-vilá
gítást nyerek: Felső-Canadában eddig Összesen 16, az alsó tartomány
ban pedig 17 embert végeztek ki. (Halljuk!) Mind ezekellen legsulyosb 
büntettek bizonyultak be. Mélyen sajnálom ugyan , hogy csak egy ember
nek is kelle halálos ítélet alatt vérzeni ; de az igen tisztes gentleman 
túlságos megjegyzését mégis vissza kell utasitnom. A’ kormány ugyan
is teljességgel nem tud semmi okot fölhozni, mellynek következtében 
gyanítható lenne, hogy Colborne megfeledkezék az emberiség iránti kö
telességekről.“ — Egy orangista lap azon állítása, miszerint ()’Connell- 
tül ellopák arany óráját egyik legközelebbi népgyülésen, alaptalan. — 

(Talfourd írói tulajdon iránti indítványa. Lapvélemények Joinville 
hg helytelen tettérül. Elegy.) A’febr. 27iki alsóházi ülésben néhány Ca
nada t illető közbenszólalkozás után Talfourd, ismert drámairó’s reading! 
szabadéinál követ, több nevezetes iró kérelmét nyujtá be törvényjavas
lata másodszori fölolvastatásaért, mellynek czélja az írói tulajdon biz
tosítása. Már a’ tavalyi ülésben lépe föl ez indítványával a’ nevezett kö
vet, ’s mostani indítványa majd minden főbb pontban egészen a’ koráb
bihoz hasonlít, különösen pedig azt kívánja, hogy az iró halála után 
még 60 évig maradjon ebnesziileménye családjának tulajdona, az eddigi 
28 év helyett azon korlátozással, miszerint e’ törvény visszaható ne legyen, 
’s csupán akkor nyerjen alkalmazást, midőn az iró nem adja el munká
ját örök áron ; ha pedig az iró a’ kiadóra ruházza minden tulajdonosi jo 
gát , úgy ez utóbbi fogja élvezni a’ törvény jótéteményig E’ módosítá
sokkal megnyugtathatni véli Talfourd azon kiadókat, kik tavaly, érde
keiket látván koczká-ztatva, olly hevesül keltek ki ez indítvány ellen. Az 
indítványt O’Connell, R. Inglis és Spring-Rice támogatók, Hinne pedig 
ellenzé a’ közönség- érdekében; a’ ház azonban 73 szóval 37 ellen a’ 
másodszori felolvasás mellett nyilatkozott. —A’Veracruz előtti kellemet
len eset’s az é’miatt támadt parliament vitatkozások folyvást élénk elmél
kedést tárgyul szolgálnak a’ sajtónak, ’s minden lapban világosan kitű
nik azon nemzeti gyiilülség, mellyel az angolok a’francziák ellen visel
tetnek. —A’ spanyol kölcsön iránti alkudozások igen kedvezőn haladnak ,’s 
mint látszik , mind a’ két szerződő félre nézve lehetőségig hasznosak 
leendnek a’ föltétek. Pénzsegély most könnyen véget vethetne a’ polgár
háborúnak , mert a’ madridi kormány e’ pillanatban olly tetemes hadiké
születeket fejt k i, minőkre a’ harcz kiütése éta nem igen emlékezhetni. 
— Londonban biztosságot szándék fölállítani, melly a’kölni gőzhajó tár
sasággal megelőző közlekedésbe lépjen, kőin- londoni gőzhajójárási vonal 
létesítése iránt, minthogy a’ londoni kereskedők az Ausztriával kötött 
legújabb szerződések következtében nagy hasznot vélnek abból várhatni, 
’s azt hiszik, hogy idővel az indiai posta Velenczén és Alexandrian keresztül 
ez utón leggyorsabban fog Londonba érkezhetni. — Anglia azon vidékin , 
hol a’ mérséki egyesületek legnagyobb kiterjedésben divatoznak, most 
inákonnyal kábitják el magukat az emberek , ’s igy a’ szeszes italok ki- 
küszöböltetésébüí nem nagy haszon származott. — Jó reményfoki hírek 
szerint az ottani gyarmatosak közt rendkívüli forrongás uralkodik , mióta 
híre terjedt, hogy Port Natal körül a’ boerek az ellenök küldött katona
csapatot egészen fölkonczolák. —

Az udvari lap martzius 1 sej én következőleg jelenté meg Ebiing 
ton 1. kineveztetését irlandi lordlielytartóvá : „A’ királyné az igen tisztes 
Hugh Fortescue urat (Ebrington) irlandi lordhely tartóvá nevezé ki titkos 
tanácsában , egyszersmind parancsot rendelvén kibocsáttatui, mellynek 
következtében az említett igen tisztes Hugh Fortescue a’ peerek házába 
hivatik meg , mint castle- hilli Fortescue b. Devon grófságban. Ezenkül 
ő ’s Grey György titkos tanácsi tagokká neveztettek ki.“ A’ tory sajtó 
epés kifulladásokkal árasztja el ez elveivel ellenkező kinevezést , ’s 200 
év óta hallatlan dolognak mondja, hogy alsóházi tag jusson alkirályi mél
tóságra., melly csupán független magas rangú peert*illethet^, ’s nem illy 
szegény embert, ki még csak most várakozik örökségre. Gúnyosan em
lítik a’ toryk azt is, miszerint mintegy nyolczévófa 71 peert neveztek ki 
a’ ívhigek, tehát egy negyedét a’ 800 év alatt meggyűlt mennyiségnek, 
’s mégis csak olly csekély többséggel bírnak a’ felsőházban. — A’ kor-



-  ( 88 ) -

many mostani parliament! üléstől 504 ezer font sterlinggel akar többet 
kívánni, mintáz előbbitől, a’ tengerészet számára. — Az ülések kezdet
iétől í'ebr. 19ikeig 1556 kérelmet nyújtanak be a’ parliamentnek , mely- 
lyek közt 1224 a’ gabnatörvény mellett 99,936 aláíratta!, 214 pedig 
ellene 369,857 aláírattál. — Febr. 26ikán 15 biztost határza szerte kül
detni az ország külön részeibe a’ nemzeti gyűlés, azon meghagyással, 
hogy a’ népalkotmány melletti izgatást lehetségig mozdítsák elő. — A’ 
dublini testület, érezvén, hogy már hatalmasul közelit végéhez dicsősége, 
utolsó pillanatit legalább lehetőségig jól kívánta használni. Egyik minapi 
gyűlésében minden testületi tag benyújtó követelésit, mikre 17 év óta jo
gosítva érzé magát, ’s teljesítését győzelmesen ki is vítta. Mailett ’s Hal- 
lahan többi közt 300 font sterlinget fizettettek ki maguknak, mivel egykor ké
relem-benyújtás végett Londonba utazának. Láthatni ebből, hogy nem 
csupán a’ londoni testület érti a’ pazarlás mesterségét. — Middlesex gróf
ságban megürülvén a’ gyilkosságokat vizsgálni szokott 12 tagból állóes- 
küttszék egyik állomása, hosszas vitatkozás és élénk súrlódások után 
végre Wakley Tamás (alsóházi radical követ, sebész ’s orvosi lap kia
dója) nyeré el ez igen jövedelmes és tiszteletes hivatalt. Wakley 2015 
szózatot nyert, vágytársa, Adey, csak 528at. A’Clerkenwellgreenben ösz- 
szegyült szabadelmüek nagy tetszéssel fogadák e’ választást. Wa k l e y  
hosszú hálabeszédet tarta.

F r a n c z l a o r s z á g .
Touloni hírek szerint a’ harczkészületek Mexico ellén igen élénkül 

folynak ’s legújabban ismét három nagy sorhajó kapott parancsot minélelőbb 
lehető kiindulásra Mexico felé. A’ mexicoi szabaditékos martalóczokra nézve 
parancs jelent meg, hogy a’ franczia hadihajókon csupán a’ mexicoi születésű 
legénységet kíméljék. — Az udvar bús, a’szövetkezés ellenben igen vidám, 
mert erősen hiszi, hogy részére fog nyilatkozni a’ győzelem a’ válasz
tásoknál.— Créole hadihajó , melly jan. 3Okán indult meg Havannábból 
febr. 27kén Brestbe érkezék Joinville hggel, ki 28kán Paris felé folytató 
útját. Orleans’s Nemours hgek elibe utaztak. — Paganinit a’nevét viselő 
Casino-egyesiilet törvényszék elibe idézé, mivel kötelességé neinteljesité, 
’s nem tarta hangversenyt a’kitűzött időszakokban. Miután a’törvényszék 
mind a’ két felet kihallgatá, 20 ezer frank birságra itélé a’ nagy mű
vészt. —

(A’ választások megkezdve. Joinville hg Parisban. A’ király ko
csijának tengelye törik.) Mart. 2kán mindenkép törekvék a’ ministerség 
az ellenzési választók figyelmét elszélyeszteni; ez okbul nyittató meg e’ 
napon a’ louvrei képcsarnokot, tudván, hogy számos lapszerkesztő’s 
egyéb ellenzési férfi kénytelen leend ottan megjelenni, sőt még álorczás 
tánczvigalmakra is engedehnet adott, mi egyébiránt eddig böjtben nem 
igen vala divatszerü. A’ szövetkezés reménylhetni véli, hogy Paris majd 
minden kerületében részire fog nyilatkozni a’ győzelem , az első kerüle
tet kivevén , mellyben Jacqueminot ellen nem fog győzelmet kivíhatni 
Odilon-Barrot. Strassburgban már véghez mentek a’ választások. Az 
első választó biztosságban Carl, a’ ministen jelölt nyert többséget 221 
szóval, migaz ellenzési jelölt, Champy, csak 193 golyót kapott. A’ 2dikban 
az ellenzés részire nyilatkozók a’ győzelem, ismérl szónoka, Martin 
216 ,Ehrmann minister! jelölt pedig csak 152 szózatot kapván. — Joinville 
hgmart. 2kán Parisba érkezék a’ mexicoi állomásról. Orleans ’s Nemours 
hgek, mint elibe menők Avranchesban jövének vele össze. Ugyanazon nap 
délutáni 12 l (i órakor Dumas ezredes, Boismilon ’s még két tiszt kíséretében, 
Versaillesba kocsizott a’ király, honnan hatóra tájban ismét visszatért a’ 
tuileriákba. A’ jénai hid közelében eltört a’ király kocsijának tengelye ,’s 
a’lovak mintegy 25 lépésig hurezolák a’ kocsit; Lajos Fülöp azonban min
den sérelem nélkül maradt, ’s kisérőji kocsijában folytató útját. — A’ tőzsér- 
csarnokon feszültség uralkodik, mivel néhány választási gyiiléshelyen rend
kívüli forrongás mutatkozék. A’ következni* ny csak holnap jutand köz
tudomásra. Laífitte ellenségei mindent elkövetnek , hogy megválosztatá- 
sát a’ 2ik keriilefberi gátolhassák, ’s a’ mai választógyiilésben csakugyan 
Lefebvre részire látszék nyilatkozni a’ többség. Francziaország minden ré
széiből uj nevek hangzanak, ’s Parisban is 3 — 5. Híre já r, hogy Paris 
egy két részében komolyszerii zavar támodand, ha a’ ministerség fogna 
győzni a’ választásoknál ; ennek azonban , az eddigi előzményekből 
Ítélvén, nem igen a d h a t n i  h i t e l t .  E’ fontos napon, melly határ- 
zottan döntendi el F r a n c z i a o r s z á g  sorsát, egyszersmind a’ louv
rei műkiállitást nyitók meg. A’ p a l o t a  előtti tér tömve volt művé
szek’s kiváncsiakkal az ajtó megnyílta előtt. Egy pillanat alatt valamennyi 
terem’s karzat el vala foglalva. Legnagyobb figyelmet támoszta Vemet 
három képe, mellyek Constantine elfoglaltatását tárgyazzák. Összesen 
2141 föstvény, 130 szobormű, ’s 2400 metszvény vala köz szemlére 
kiállítva. — A’ légközelebbi nyolcz nap alatt igen gyakran látók Soult 
tábornagyot a’ tuileriákban, ki Gérard tábornagygyal is többször tanács
kozott. — Dupin b. febr. 27ikén udvarlaton volt a’ királynál Martinique 
küldöttivei. Beszédében köszöné a’ király azon jótékonyságát, mellyel 
Martinique lakosi sorsát enyhítői törekvék a’ földrengés után, ’s többi 
közt igy nyilatkozók : „Martinique várasi puszta romhalmokká változó
nak. Falunkon a’ czukorgyártásra szükséges malmok ’s keinenczék össze
rogytak, az egész szigeten ragályos járvány uralkodik,’s az Ínségleg- 
magasb fokra hágott már. Guadeloupe sárgaláz ’s tűz által szenvede , 
Bourbon ’s Cayenne pedig oily toiler alatt nyög, mellyet tovább nem ké
pes elviselni, ’s e’ nyomasztó terhet az anyaország hárító reá. Fölség! 
ha valaha, úgy most csakugyan teljes jogunk van a’ gyarmati földmű
velés könnyittetését kívánni. A’ legmagosb fokra hágott családi nyomor 
következtében kérjük ezt, ’s kérelmünket ezenkül még «’három borzasz

tó ok támogatja : sárgaláz , tűzvész, ’s földrengés !“ — A franczia ide
gen ezred szomorú maradványi febr. 17ikén hajóra szállottak Toulonban, 
Algírba vitorlázandók, honnan négy év előtt tértek vissza. Összesen öt- 
venen valónak, hajdan pedig hatezren! — ,

B e 1 g- I u m.
(Követkamrai ülés. Gendebien ’s Dumortier beszéde. Elegy.) A’ 

belga követkamrai febr. 2Ski ülésben, miután Dolez felolvasó tudósitá- 
sitását, Desmet indítványt tőn, miszerint a’ londoni tanácscsal- ’s más ka
binetekkel! alkudozásokat illető oklevelek ’s diplomatái irományok má
solatban terjesztessenek a’ kamra elibe. Ez alkalommal Gendebien kö
vetkezőleg nyilatkozók: „Olly rögtön’s teljes bizalommal nem fogadhatjuk 
el azon minister tudósítását, ki hat hónap alatt véleményt változtatott. 
Azon oklevelek előterjesztését kívánom a’ ministertől, melly szerint Hol
landiának évenkint 5 milliót tartozunk fizetni. 1831ben a’ nov. löki szer
ződés-elfogadáskor kicsi karók a’ kamrák egyezésit, mint most kikar- 
ják azt csikarni. Akkor is több tag azon oklevelek előterjesztésit kívánó, 
mellyek szerint a’ Hollandia által ránk tolt nyomasztó adósság valameg- 
határzandó. Válaszolók, miszerint a’ kívánt oklevelek tárczájokban van
nak; mi mindent kívántunk, pontosan mindent; némellyek még indítvá
nyozók, hogy a’ nyaláb pecsételve tétessék a’ kamrai levéltárba 1$ csak 
a’ szerződés aláíratása után bontassék föl. Ez olly tettdolog, mire hajdani 
tagtórsink emlékezni fognak. (Igen, igen!) Igen azon oklevelek, mellye- 
ket olly valóknak állítanak, azon számadások, mellyeket tökéleteseknek 
mondának, hamisak voltak, és legnagyobb elleniük, a’ londoni tanács 
tagjai, világosan ’s határzottan meggyőződének ez oklevelek álsrígárul ’s 
méltatlanságárul ’s kénytelenek voltak saját végzésiken javítani ’s az 
adósságot, mellyet előbb 8,400,000 ftra határoztak, 3,400,000 ital 
csökkenték. Nyíltan kimondom meggyőződésemet, miszerint az adóssá
got illetőleg ha ügyünket nagyobb gonddal védték volna, mit kívánni 
jogunk vala, most egy fillérrel sem volnánk adósak Hollandiának. VH- 
tek-e számadást illetőségünkről a’ tengerészeinél ’s az antwerpi hajó
gyárnál ? Vittek-e számadást illetőségünkről a’ gyarmatokra tett kiadá
soknál, az adósság-törlesztésnél, mit 15 évig folyvást fizeténk; szám
adásba vették-e közjavainkat ? Miről sem vittek számadást. Ha bírák fel- 
szólittatnak 5 ftnyi követelésről itélethozásra, mindazon oklevél előter
jesztésit kívánják, mellyek e’ követelésre vonatkoznak, ’s mi akkor, 
midőn haza becsületéről s olly kérdésről van szó , mellynek eldöntetése 
után Belgium a’ nemzetek sorábul kitörlesztetik, vak bizalommal higytünk 
é olly ministerség szavának, melly öt hónap óta ellenállásra zaklató ’s 
14 nap óta becstelenségre unszolja az egész nemzetét?44 A’ külügymi- 
nister: ,,A’ vitánál nem követendem a’ szónokot; egyedül oda nyilatko
zom , ha szavai erősek, nyersek ’s keserűk valónak, okai azonban igen 
gyöngék. A’ tisztéit szónok engem vádol, hogy az országot ellenállásra 
késztem. Soha nem támaszték én az országban mutogatásokat ellenállási 
szellemben. Kérdezik, milly uj esemény történt. Azon tudósításokban, 
miket febr. Íjén ’s 19kén olvasók föl a’ kamrákban, eléggé elmondám 
’s megnyugszom azon egyhangúságban , mellyel az ország a’ ministerség 
bánásmódját javalja. (Ellenszólalkozások.) Igen , ismétlem, az ország
ban egyhangúlag hely eslik azon bánásmódot, mellyet a’kormány követe.44 
(Számos hang: „Nem: nem!44) Szóltak még e’ vita alkalmakor többen 
is; azonban a’ nagy többség Desmet indítványát félrevété. Ezután 
a’ kamra mart. 4ére határzá a’ tudósitásruli vitát. — Brüsseli mart. 2ki 
levél szerint a’ belga sereg áz éjszaki határoktól visszavonult ’s a’ tarta
léksereg egészen szétoszlék ; minek következtében a’ gyalogság 15 — 18 
ezer fővel kévésből; más részről a’hadminister a’további lóvásárlást fel- 
füg geszté.—Monsban mart. Íjén regg. 2 órakor a’ színház leégett; de a’ 
szomszéd épületek mentve maradtak; a’ kár 70 ezer ft., a’ ház azonban 
csak 45 ezer ftig volt biztosítva; egy vizoltó neje oda égett. —

H o l l a n d i a .
A’hollandi követkamra febr. 27én kézdémeg uj lag üléseit. —A’ hol

landi kormánynak az egyesült statusokkal kötött szerződése 10 évre szól.
H ő n i e t o r s z á  g:-

A’ németszövetség első ülését az idén febr. 28kán tartó S c h ő l e r  
porosz németszövetségi gyűlés követe elnöksége alatt. Miinek bellinghau- 
sen gr. még mindig Becsben mulat, mikor tórend vissza M. m. Frank
furtba, nem tudhatni. — A’ bajor király szerencsésen Rómába érkezék. —

A’ würtembergi követkamrai febr. 21 ki ülésben a’ számadási tudó
sítások vitájakor ismét a’ könyvvizsgálati költségek jövének szóba; mi
vel a’ würtembergi alkotmány sajtószabadságot enged , mit később szö
vetségi gyűlés határzata következtében cserélték föl előző bir. rendszabá
lyokká!, Zwergern követ azt indítványozó, miszerint a’ könyvvizsgálati 
költségeket illető czikkek utasittassanak a’ statusjogi biztosság elibe nyi
latkozás végett: vájjon joggal áll-e főn a’ könyvvizsgálat; ezen indít
ványt a’ követkamra egyhangúlag elfogadó. Ez alkalommal Duvernoy je 
lenté, miszerint a’, legközelebb héten indítványt teend a’ sajtószabadság 
visszaállittatása iránt. —
P é n z k e l e t ; Bécs , mart. 12kén : 5 pCtes statuskötelezvény 107,j1(, , 4 

.pCtes 10ü7!s, 3 pCtes 81‘já; 1834ki 500 fitos kölcsön 668* 3 
bankrészvény: 1476; éjszaki vasút: 1037|8; majlandi 1023/4í 
győri 107*2; Eszterházy sors 47*2; cs. arany: 105'|4. 

G a b o n a á r :  Pest, mart. lökén: Tiszta búza — , 150, 135 ; ,— Két
szeres 120, — , — ; Rozs 100 ,. 95 , 90 ; — Árpa — ; 
—, — ; Zab 65, 62; 60 ; Köles 88 , 75 , — ; — Köles-kása 

' Kukoricza 90 , 85 , 80 , pesti m. v. garas.
D u n a v iz á ll& g  : Pest, mart. Ildikén 7' 1" 3'" — lödikén 6' 11" 

lfídikán 6' 7" 6'"

S z e r k e sz ti H elm eczy . — N yom tatja  T r a t tn e r -H á r o ly l, url u tcza  G15I-



FOGLALAT: Magyarország (kinevezések ’s előléptetések; István fhg’s a’veimaii nhg nemzeli színházunkban; ’s az orosz trónörökös elhagyja 
Bécset; Egressy G. jiitaloinjátéka; a’ pesti elő vásár síikére; in. n. Akad; hangászegyesület-! műelőadás ; különféle: Tenics megye hatarzata 
az angol-ausztriai kereskedési szerződésügyében; lelesz-kaposi utkészités,inarhadög ellen óvadék; szerb határszéli hírek; ’s a' t.) Amerika. Spa
nyolország (madridi vélemény az estellai történetről; Maroto hivatalos jilentése a’ trónkövetelőhez; Marót o diadala következményi; az angol 
követ elutazik Madridból; több carlosi főtiszt Esparterohoz pártolt; ’s a’ . ) Francziaország. ( részlet a választások kezdetéről; a’ szövetkezés 
nagy többséget nyert; politikai kinézések ; a’ ministerség lemondott; ’s a’t .) Belgium. Gabonaár.

M a g y a r o r s z á g i .
Ó es. ’s ap. kir. fölsége C h r i s t e n  Andor m. kir. udv. kamrai fo

galmazó gyakornokot ugyanottan tiszteletbeli fogalmazóvá nevezni méltóz- 
tatott. — A’ m. kir. udv. kamra l l é t h a y  József bustyaházi ispánt szi
geti gazdasági kulcsárrá; ’s Ki s z l i n g  János és Lány i  Dániel seline- 
czL bányásznövendékeket zlatinai és királyi sóakna-gyakornokokká al- 
kalmazá. T r a i mi ng  er  Fortunát fiumei só- és 30adi ellenőr f. e. febr. 
27ikén meghalálozott Kam. tud. —

F. hó 15kén esti hat óra tájban István cs. kir. fhggel Bécsbül Szász- 
Weimar - Eisenach Károly , örökös nhg kivánt egészségben Budára ér
kezek , ’s néhány napig itt mulatni szándékozik.

István cs. kir. főhg Szász-Weimár-Eisenach Károly hggel f. hó ÍTért 
a’ ,,Báléj“ 3dik felvonása alatt meglátogatá nemzeti színházunkat, mi an
nál örvendetesb vala, minthogy színházunk megnyittatása óta illy magas 
szerencsében nem részesülhetett e’ nemzeti intézetünk. Az ötödik felv. 
vége felé elhagyók a’ magas vendégek a’ fhgi páholyt ’s Cziráky gr. or
szágbíró nm. pompás estélyét szerencsésiték látogatásukkal, hol késő éjig 
mulatónak. ISkán regg. 5 óra tájban Bécsbe utazók vissza a’ weimari hg.

Az orosz trónörökös, miután f. hó 11. ’s 12kén még folyvást Bécs 
nevezetességei megtekintésivei mulatkózék, 13kán délelőtti 9 óra táj
ban ünnepélyes elbucsuzás után a’ cs kir. család tagjaitól, elhagyó Ausz
tria fővárosát ’s München , Stuttgart felé Hágába utazott. —

(Pénzgyiijtés nagy férfiúinkemlékire.) A’Köl es e  yFer. fölállitandó 
emlékére, addig is, mig az munkába vétetnék, Pesten F áy Andás kezeibe 
száz váltó forint le van téve. Ugyané’ tisztelt ur kezelése alatt kamatra 
kiadva 250 pengő forint ál l , melly üdvözölt Kölcseynek indítványozta 
következtében K azi n c z y Ferencz emlékére gyüjteték. Azon országos 
köztisztelet, mellyet e’ két nagy férfi magának kivitt, reménylteti, hogy 
az emlékfölállitás léfesülend.

B u d a p e s t e n  f. mart. 13, 14 ’s lake, mint a’ tavalyi példátlan 
árviz évfordulati korszaka, eml é k - há l a -  ’s i má clságnapok valónak 
a’ testvér két főváros lakosira nézve, t. i. örömemléknapok a’ megmaradt 
’s megmentett számos embertárson, gyászemlékiek a’ sok odaveszett em
berélet ’s birtok és vagyonkár miatt; — továbbáhál a n a p o k  a’ legjobb 
fejdelem, kegyes háza minden tagjai, ’s nemzetünk boldogitásán , Buda
pestünk dicsőbb alak ’s testületben föltámasztásán csüggedhet len ül gon
dos Nádorunk ’s kedves családa, mintszinte minden korú karú ’s nemű mind 
bel mind külföldi jóltevők iránt azon segéd-adakozásokért, mellyekkel e’ 
két főváros ’s dunamellékünk károsultit olly emberszerető kebellel gyá- 
inolítani szíveskedtek ; végre imád s á g n  apo k mind honn a’ szív re- 
dőiben, mind a’ két városi szentegyházakban a’ menny és föld minden ál
dásit kérni a’ nslelkü jóltevőkre ’s egy úttal az elemek mindenható in
tézőjének buzgón esedezni hasonló özön ’s egyéb veszélynek mind hazánk
tól mind más emberbarátinktól eltávoztatása végett. E’ szép érzelmek leg
hívebb tükrözője a’ közszeretetre Albach Szaniszló által szerzett ’s Tratt- 
ner-Károlyinál közel 13ezer nyomtatott példányban kiadott könyörgés. *)

Isten! látogatásiéban komoly, szelíd a’ megbocsátásban, kinek nagyságát a' zivatar’ 
vészei ’s piruló hajnal-támadat egy iránt hirdetik! ki mindenkor, habár tőlünk 
gyengéktől gyakran nem értetve is ,  egyenlő szeretettel öleled, kiket a’ semmiből 
hívtál elő e’ lét' örömeire: •—- dicsérünk Téged jelen évfordulati napjain azon borzal
maknak, mellyek, általad engedve , városunkat érték és pusztították. E’ napok soknak 
földi éltök' végnapjai Valinak; másoknak földi éltök' legerősebb próbája 5 legtöbbnek 
szenvedés vagy legalább aggodalom’ pillanat!. Elmúltak azok , és minem panaszko
dunk. Hisz, Te tudod egyedül, mi valóban szükséges, ’s mi válik javára mindenkor 
mindegyikünknek. Dicsérünk megnyugott és alázatos szívvel! Habár nagy és nehéz 
volt a’ csapás, de segélyed is közel vala. Itt is megmutatád, 0 Urunk’ ! hogy rémíteni 
tudsz, de vigasztalni is; kezdeni, de annak idején végezni is. Buzgón .esedezünk előt
ted: fogadd nyugalomra szállott feleinket az örök jutalom országába; nekünk pedig 
vedd kiállott Ínségünket kegyelmed’ trónja előtt érdemül ’s jegyezd fel azokat egy
kori üdvünkre! Engedd bölcseséged szerint, melly rosszból is jót fejleszt, hogy 
e’ csapásból még áldás háruljon reánk. Hisz a’ Te kezeidben az idő’ pusztításai 
nem egyebek, mint átmenet nagyobb tökélyre. Hadd teljesüljön rajtunk e’ szent 
czél; emelkedjenek a’ nagyobbnak és szebbnek nyomai mind láthatóbban házaink’ 
omladékiból; és viruljon ’s gyarapodjak városunk, kegyelmeddel, napról napra 
nagyobb erőre! A’ vízözön és jégár által rajtunk ütött sebek nagy részint hegednek 
már; számos lakaink felépültek ismét; vcszteségink’ kínjai enyhülésnek eredtek.
0 jutalmazd, könyör’ és kegyelem atyja! mindenek előtt azon számos nemcs-lel- 
kireket közel és távolban , kik azt lehetségcsiték. Te munkáltál bennük , ’s a’ T c 
szellemed’ ihlete dagasztá kebleiket, midőn rokonaik’ gyors segítségére szövetke
zének, *— légy T e  most és mindörökké nagy jutalmok! A aaszd áldásodat fels. 
uralkodónkra ’s fejdelmi életpárjára ! Áraszd áldásodat városunk’ védszcHemérc , or
szágunk’ tisztelt nádorára, ki szeretetíinket ez alkalommal is ,  soha nem viszonoz- 
hatólag, soha eléggé nem dicsöíthetöleg kötötte le ! Áraszd áldásodat a’ magas nő
re, ki jámbor lélekkel ’s érező szívvel áll oldalán; ’s hősbátor fiára, ki a’ veszély’ 
napjain, vigasztalást és segélyt hozva, járdáit közöttünk! Áraszd áldásodat fens, 
uralkodó házunk minden tagjára, ’s mind azokra, kik e’ hatalmas példáktól he
v ítve, vagy nyomorink’ egyszerű hallására, az emberiség iránti szent részvéttől 
áthatva, nemcsak honn, hanem távol külföldön is segedelmünkre munkások va
jának! Legyen bő jutalmok a’ jótét’ öntudata, érdemük’ elismertetése korok és 
népek által, fogyhatlan hálánk’s főleg kegyelmed’ mosolygása! Virágoztasd őket, 
boldogul ’s örömteljesen, még gyermekeik ’s gyermekeik’ legkésőbb ivadékaiban • 
is! nekünk pedig engedd, emlékezetüket legtávolabb unokáinkban is hálás hűséggel 
megőriznünk! Onts sziveinkbe is mind élénkebb részvétet idegen baj’ fohásza iránt; 
és miképen magunk tapasztalok, milly jól esik szükségben olly lényeket találni, 
kik emberi alakkal emberi érzést párosítnak, add nekünk is , hol és mennyire tő
lünk telik, szorongó társaink’ Segítségére lennünk ’s készséggel áldoznunk a’ szen
vedő emberiség’ oltárán: hogy igy valaha mindnyájan, ségitö és tűrő, mentő és 
mentett, közös czélunkat, a’ T e  búnélküli fensőbb világod’ üdvét, segélyed’ 
paizsa alatt elérhessük , ’s Benned a’ mindenség’ kegyes a tyját, ki örömen és 
fájdalmon keresztül, a’ megváltás’ ugyanazon révpartjához vezérel, végeden bol
dogságban áldhassuk. Amen!

( Fes t i  e l óvásár . )  Az első vásárhét nem igen kedvező volt. A’ 
kezmügyári czikkek kevés vevőre találtak, mit részint az ugyanez időre 
eső aradi vásárnak, részint a’ rendkívül rósz időnek kell tulajdonítani. 
Hazai termékülk mindazáltal majd kivétel nélkül jó áron keim k. A’ két- 
nyiretti téli gyapjú keresve kél ; a’ közönséges egynyiretü azonban vala
mennyire léhábban. Igen finom gyapjút ezúttal alig találhatni az itteni 
raktárakban. Tímár gyapjút 2 pengő írttal vették drágábban mint a'múlt 
leopoldi vásárkor. Dohányt sok francziaországi kereskedő vasáréi. Rongy, 
mellyből darab idő óta sokat kezd fölhasználni hazánk, egyéni a’mult vá
sárival. Hamuzszír emelkcdék, nyulbŐr száza pedig már 34 pgő forintón 
kelt. F a g y  gyű kevés. Pálinka szökkent, viasz ellenben !s repezeolaj 
csökkent árban. —.

(Festi magyar színház.) .Nemzeti színpadunkon szomhrton, f. hó 
23dikán, bérszünettel először fog adatni E g r e s s y  Gábor jutalmára : 
„Bánk bán“ eredeti szomorujáték 5 felv., irta K a t o n a  József. A’ már 
eddig is nagy reményeket valósitott ’s folyvást fáradatlan szorgalommal 
tökélyre törekvő jutalmaztatandó kitűnő pártfogásáéit méltó a’ t. közön
ségnek. —

A ’ m a g y a r  t u d ó s  t á r s a s á g ,  február 4kén tartott, ülésében egyéb 
belső dolgai elintézésén kívül I. Egy népmivelő munka kiadatása iránt javaslóit 
szerhez! etésére választotlság neveztetett ki. II. Olvastatott S/.alav Lászlór* 
t. Pórisban január 24kén költ levele, mellyben rt’ párisi kir. könyvtárban 
általa lemásolt, ős lemásultatásra ajánlóit irományokról értekezik; ’s az a’ 
történetirási osztálynak adatott ki a’ lemásolásra ajá’nlottakróli jelentés vé
geit. III. lágy közgazdaságig egy széplifcratiirai, külön nyomtatásra heada
tott munka az illelő \éleményadók Ítéletének következésében nyomtatástól 
elinozdíltatolt. IV. Podhradrzky József 1.1. ,,Csíki István levele“ ’s „Ágnes 
és Beatrix herczegnők“ r/.ímű két rendbeli közleménye, amaz Bajza Józs. 
emez Jcrney János rr. tt. ajánlatai a a’ Tudomány iáiba felvétetni haíározta- 
tott. Y. Eiry szép literatúrai munkának bírálók rendeltettek. 41. A’ társa
ság gyűjteményei következő ajándékokkal szaporodtak: 1. a’ könyvtárt ne
velték: a) Czech Ferencz bécsi professor: Nolhwendigkeit der allgemein ein
zuführenden elementar Bildung der Taubstummen, Becs, 1837. es Versinn
lichte Denk-und Sprachlehre XIV—XXIV Lieferung, Becs, 18!;f— 37. b) 
Gévay Antal 1. tag: Legatio Job. Hoberdanarz, Becs. 1837. 2 peid. c) A’ 
kolosvári unit. collég, olvasó társasága: líemény , zsebkönyv 1839. d) Dr. 
Soltész János: Egészségtudomány. Patak, 1839. e) Bugát Pál és Flór Fe
rencz: Orvosi tár'1838. f) ílelmeczy Mihály, Kulcsár Isliánné, Gyarmathy 
Ján., és a’ Serb Maticza részéről az illető political ’s más lapo!<lS38i a. g) Gött 
János nyomtató: Erdélyi Hírlap és mulattató 1838. első félév, h) Athenaeum 
és Figyelmező 1838. 2dik félév, az illető ki adóki ól. i) Kazinczy Gábor: J)e- 
seriptio peisici púp. ’s Auct. Joli. Szabó.'Heidelberg, 1810. k) gr. Kemény 
Józsefi, t. 4 ita philosophoium , Argentorati, 1513. I) Drnoxszky Ferencz 
némelly apróságokon kivid: Az örök életnek útja, ford. P. Derckny György, 
N.Szombat, 1678.— Krisztus ur. oh ásójának privilégiumai, 1759. m) Csics- 
manczai József plébános: Fgyvelgesek etry kötetben , czimű munkákkal.—
2. a’ kézirattárt pedig: a) Bcssenyey György némelly hátramaradt kézirali 
munkái, másolva Lohonyay Pál által, b) Arvay Gergely 1. t. Az emberis- 
merő. ford. Kresznerics Fér. által, c) Erdélyi János I I darab régi magyar 
levéllel, 1599— 1640. cl) gr. Kemény Jósef 1. t. 27 eredeti levéllel különféle 
jeles magyar íróktól, ’s egy régi levéllel 1549. végre 3. a’ pénzgyüjteményt 
Józsa Péter Bihar megyei táblabiró 1 dar. arannyal (Zsigmond királytól) 
és 4 jelesebb ezüst pénzzel nevelte. — A ’ február 25kén tartott ülésben I. 
Szalay László r. t. a’ párisi kir. könyvtárban általa lemásolt magyar histó
riai irományokat négy osztályban mutatja be a’ társaságnak. II. Egy a’ Tu- 
doniánytár számára beküldött mathematical, ’s egy külön nyomtatás fejében 
beérkezett históriai munkának bírálók rendeltettek. III. A’ -társaság gyűjte
ményei következő ajándékokkal szaporodtak: 1) a’ könyvtárt nevelték: a) 
Bumy Károly 1. Kuizgefasste englische Grammatik v, Carl Szeleczky, Po
zsony, 1820.; 2 /V ecsei P. Is1\án magyar Geographiája, Zanatby József 
jegyzéseivel. N agy-K ároly, 1757.; 3 Swatopluk od. Gana Hollebo. N. 
Szombat, 1833. b) Kereskényi János: 4. Attila, flagellum Dei. In Treviso.; 
5. Scuola elementare maggiörc maschile di Sant Orsola in Milano Hegola- 
mento interim. Milan, 1825.; 6. L’Ungheria Vcndicata, etc. D. Carlo Ma- 
none, Milan. — 2) A’ pénzgyiijfeményt, ugyancsak Kereskényi János 7 dar. 
római rézpénzzel, végre 3) A’ kézirattárt Szenczy Ferenc/, két rendbeli 
magyar irománnyal a’ XVI és XVIhl. századból, nevelte.

A’ Kisfaludy társaság által másodjutalomra érdemesített balláda szer
zője: Ajtay Gyula, philosophiát hallgató Kolosvárott, ki az igazgatóhoz 
beküldvén a’ megnevezett ballada egyazon kézzel Írott pármását, magát 
szerzőül nyilatkoztatta ’s bizonyította, ’s ez úttal magának alkalmat vesz 
hálás köszönetét a’ másodjufalom honfi érzelmű adóinak nyilván kijelen
teni. Festen 1839. mart. lTkén.

Kormúth Antal, Sebastiani József, és Stotz József urak ns Krassó 
megyében keblezett Remete-Foganyest helység kir. adománvosai, csupán 
ősi ’s törvényszerüleg (t. i. a’ határos szomszéd , királyi, és káptalani ig- 
tató személyeken ki vili senkit semhívának meg) vezettetékmagokat a’ ne
vezett helység birtokába , ’s az illy alkalomnál majd szokásba vett pazar- 
fenyüzést'elmellőzvén, az okozható költségeket a’ haza oltárának , (a’ 
Lu: 50son fölállitandó nyilványos hat osztályú oskolai intézetre) szentelek, 
Bárillyes ’s ezzel rokon minden alkalommal követőket buzdítana e’ hazafiul 
hálás széptett, tudományos, ’s egyéb intézetink gyarapítására!!

Pest. mart. 17kén: B. Próna'y Sándor hamvainak (halálát annak idejé
ben említek lapjaink) f. évmartz. 17kén tartatott a’ halotti gyásztisztelef, az 
itteni evang. templomban. A’ szertartás reggeli 9 órakor kezdődvén illy rend-



del ment véghez: Az oltár előtti buzgóságot JóZefly Pál tisznmclléki superii- 
tendens ur végzé, a’ gyászbeszédek közül pedig a’ tótot Szeberini János b- 
nyakeriileti, a’ németet Sztromszky Ferenc/.xlunáninneni, a’ magyart Kis J -  
nos dunántúli superintendens urak tartó)fák, a’ megboldogultnak magas ér
demeit szivreható szavakkal rajzolván. A ’ német beszédet gyász-cantate eli- 
zémeg, mellyben a’ hangok voltak-e igézőbbek vagy a' szavak igazabbak ? el
határoznunk nehéz. Számosán jelentek meg az ország' minden részeiből 
egyházi ’s világi rendből ’s ha e’ számhoz mérjük a' tiszteletet, állíthatjuk, ho-jy 
e’ tekintetben ama’halotti tisztel kedés egy volt a’ maga nemében. Legalálb 
az egyházi évkönyvek nem emlitnek halott i esetet, hol mind a’ négy superii- 
tendens 's velők olly számos egyházi ’s világi követségi kiséret jelentők volta 
meg. Thurzo nádor hamvai is csak két superintendens jelenlétében takarittali* 
nak el. Az isteni tisztelet, végével, Melczer János keresztúri prédikátor ír
nak e’ gyászesetre készített jeles latin elegiája osztogiíltatott ki. A" bold); 
gult generalis-inspéctor e’ forró részvétet teljes mértékben megérdemlé. () 
félszázadon keresztül a' protestánsoknak Magyarországban elsőrendű cs 1- 
laga, lelke, középpontja volt. Mit vesztettek benne a’ tudományok , mit ko
runk ’s a haza ? azt senki olly mélyen nem érzi, mint az , ki őt Berzsenyiek
nek hozzá intézett olly igaz mint lelket szivet ragadó ódája után fogja meg
ítélni ;s méltánylani. Béke hamvainak.

(Uzbégi szerencsétlenség.) \yitra-megyei helységben hamvazó szerdautáni 
pénteken rémitő hamvasztás történt. Bizonyos zsidó’ \ igyázatlansága miatt 
liiz támadván, (><) ’s néhány csinos parasztiak két óra alatt túz-elem’ marta
lékává lön. Szívmetsző tekintet vala az ottani lakosság’ szomorú átlapolja. 
A ’ helység kiáradott víztől körülvéve ’s borzasztó lángba boriivá, minden 
segély nélküli jajgatás, sirás színhelye volt. Aémellyek padlásaik roszaságá- 
tól méltán tartván, silány bútoraikat, a’ házaik előtt levő vizbe bányák ’s azzal 
elkésvén, midőn a’ közelitő veszélyből menekedni akartak, lélekéberségöket 
vesztve, vizbe fuladoztak , ’s nagy nehezen szabadittathattak ki. Legiszonyúbb 
véget érc bizonyos szegényebb sorsú nemes asszonyság , ki szülési állapot
ban lévén, a’ mint szobájából egy más kisdedével kifelé'törekvék, az ajtó’ 
küszöbén lerogyott 's ott borzasztó kínok közt.kisdedestül odaégett ’s haza térő 
férje lakát, nőjét’s két gyermekét hamuban leié. Debosznntó volt látni a’ nép’ 
gonoszságát is. Az egész veszélyt t. i. két három háztető’ leszaggatásával kez
detben elnyomni lehet vala, de a' helységben egyetlen c s á k l  ya nem volt 
’s az emberek egymáson segíteni épen nem akartak. Közfenyiték alá mél
tán vonhatók volnának azok, kik az oda közel fekvő falukból üsszetódulá- 
nak ’s az őket segítésre biztatókat bárdolatlan . sértő kifejezésekkel illeték. 
Az önmagától megszűnt veszedelem után felsohajtó ’s a’ károsultakon nem 
segíthető emberbarát szomorúan távozni akarván , miután szeme csak nyo
mort és pusztulást látott, fülét következő kaján szózat érte: ,,Ur isten, hogy 
van ez , a’ mi hazaink porrá égtek’s ez, a’ három itt megmaradt.í4 Alh.

KÜLÖNFÉLE: Temesmegyének múltjan. 14kén’s köv. napjain Des- 
sevvffy Antal első alispán elnöksége alatt tartott közgyűlésekor, mint leg
első és igen fontos tárgy, felolvastatott a’ mn. m. k. Helytartó-Tanács
nak múlt évi nov. lfikán 36486 szám alatt költ kir. körlevele, mellyel 
a’ múlt évi sept. 14kén 0 cs. ’s ap. kir. Felsége és Angolország király
néja közt megerősített kereskedési és szabad-hajózási szerződésnek egy 
nyomtatott példánya szükséges haszonvétel ’s közhírré tétel végett kö
zöltetek. Mire a’ kérdéses szerződés egész kiterjedésében felolvastatván, 
a’ KK és.RR hálás érzelemmel vették Ú cs. ’s kir. Felségének hű alatt- 
valóji boldogítására ezélzó atyai ezen újabb gondoskodását is, melly sze
rint a’ haza kereskedési állapotának javíttatása iránt országgyülésileg is 
annyiszor kijelentett közohajtását az érintett szerződés létrehozata által 
nevezetes részben betölteni kegyeskedett, ’s örömtelt szivvel néznek ama’ 
szép jövendő elébe, melly a’ két fejedelmi ház minden tartományin ke
resztül az eddigi vámok arány talansága megszüntetésivel engedett keres
kedés és szabad hajózás jótékonyságiból, a’ haza legnevezetesb folyama 
t.i. az eddigi szerződésekből kirekesztett Duna által, az iparszorgalom 
növekedésivel’s ebből kétségkívül származandó nemzeti jólléttel eredend; 
miért is O cs. k. Felségének atyai gondoskodását alázatos fölterjesztés
ben meghálálni; említett szerződés létre hozafával megbízott hg Metter
nich Kelemen ministernek fáradozásait pedig mintszinte Kollovvrat gr.belügyi 
ministernek törekvésit az uralkodó ház alatti népek jobblétének minden 
kitelhető modort elősegítése végett megköszönni ’s az örvendetes tudósí
tásul vett Helytartó - Tanács kegyes intézetét, mellékletül párban köz
hírré tétel ’s főleg a’megyei kereskedők értesítése végett járásbeli főbíró 
uraknak kiadatni határozók.“ — Báró Barkóczy Imre tbiró társaival Lelesz 
várostól Kapósra vezető útvonal egyesületi pontja iránt n. Ung megyei 
küldöttséggel leendő értekezés végett kiküldetve lévén, Zemplény m. febr. 
közgyűlésében adá be hivatalos jelentését. Az ebben előterjesztett észrevé
telek köztanácskozás alá vétetvén , a’ fenforgó környülállások gondos 
egybevetése után meggyőződtek a’ felől a’ megye Bendei, hogy a’ kül
döttség által javaslott azon útnak, melly ns Lng megye felszólításához 
képest S.-A.-Ujhelytől a’Bodrogközön által a’ közlekedést, egyszersmind 
a’ Hegyaljáról Galicziába vivő országos kereskedési ut egybeköttetését 
eszközlené, létesítése, nemcsak hasznos, hanem a’ közkereskedés és 
ezen megyének jobb léte előmozdítása tekintetéből azon igenigen érdekes 
szempontból is szükséges, mivel a’ Bodrogköz, Zemplény megyének e’ jeles 
’s minden termeszfménnyel bővelkedő része, járhatatlan rósz utak miatt 
termesztményit az eladási piaczokra nem fuvarozhatván, minden termeszt- 
ményi bővelkedese mellett szegénységgel küzd ; ez által pedig nemcsak 
e’ jeles ’s nagy kiterjedésű vidék jólléte eszközöltetnék, hanem egyszer
smind a’ dohánnyal kereskedés , melly itt hasznos előmenettel termesz- 
tetik, virágzásba hozatnék, és igén szembetűnő jövedelmet szerezne: 
e’ fontos okoknál fogva elhatározták Zemplény Bendei, hogy a’ Bodrog
közön által vitetendő ut létesítése felsőbb helyen is eszközöltessék ’s e’ 
czélelérésre tekintetbe vevén mind azon környülállást, mellyek szerint 
ezen ut kevés!) költséggel készülhetne , ’s állandóságra nézve is inkább 
biztosíttatnék, mind azt, hogy ez által nemcsak országos közkereskedési 
ut köttetnék egybe, hanem egyszersmind a’ szomszéd megyékkel') közle
kedés is könnyittetnék, özekre nézve úgy állapodtak meg, hogy a’ küldött
ség! munkálathoz mellékelt földmérői terv szerint is ezen útvonal Újhely
iül Őrösnek, Deresnek, Kir.-Heltnecznck, Ag-Csernyőnek vitetvén, a’ hely-
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ségekbéni beszögelésekre a’ n. Ung megye által készített salamoni úttal 
köttessék össze; melly szerint igy a’ Bodrogközön vitetvén keresztül az 
útvonal, egyszersmind a’ ns. Szabolcs megyével’) közlekedés eszközöltet
ni, különösen pedig a’ tárkányi sóházból való sószállitás könnyebbittetni, . 
nemkülönben a’ leányvári, Szabolcs megyére nézve szinte sófuvarozási 
ut ’s általjárás is alkalmassá fog tétetni. Mindezen fontos oknál fogva az or
szág főhg nádora és a’ n'm. m. kir. Utó-Tanács megkéretni rendeltetett 
aziránt, hogy ámbár, 1S2Siki intézetében a’ kir. biztosi jelentés követ
keztében a’ hegyaljai ■, Galicziába vezető ut-vonalt Újhelyiül Petiiknek 
’s Valyán felé Üngvárnak méltóztatott megállapítani, mivel ezen útnak 
a’ Bodrog, Latorcza és Tisza közt fekvő nevezetes és termékeny része 
ezen megyének hasznát nem veheti, ezen a’ megye által javaslatba vett 
Sokkal hasznosb, de kiterjedésére nézve sem sokkal hosszabb, azonban 
a’ kereskedési hasznos következésekre alkalmasb utvonalt méltóztatnék 
kegyesen megállapítani. — Torontói ban a’ marhadög három év óta 
dúlván, e’ tél elején az ivándai urodalom marhái közt tort-ki. Foganat- 
lan volt eleinte minden orvoslás, elkiilönzés és fáradság. Febr. kezdetén 
azonban megjelelvén Iván dán, országos fő állatorvos Szlamma úr, aján
lotta a’ ns Tolna megyében föltalált,’s nm. m. kir. Helytartó Tanács ren
deletéből közlött beoltást használtatni. Idegenitő javaslatnak látszott ugyan 
első pillanattal egészséges marhákba dögvész-anyagot oltani. De a’ szük
ség győzött az előítéleten, ’s az oltás megkezdetett épen olly móddal, 
mint a’ juhhimlőoltás szokott történni, azon különbséggel mindazáltal, 
hogy a’ döganyag a’ marhák ezombjaiba oltatik. A’ foganat eddig igen 
kedvező eredvényü lett. A’- beoltott marhák, a’ d ö g v é s z e s  barmok 
kórjelenségeiken gyönge fokban mennek által ’s eleinte megszomorodnak , 
nem esznek, aztán kórlázba esnek, Lánynak, hanem 7—9ed napra ét
vágyukat visszanyerik,’s fölvidulnak. Most az iránt tétetik próba: vájjon 
az illy beoltott és a’beteg marhák kórjelenségein keresztülhatott barmok, 
dögvészes marhák közé állítva, megkapják-e ismét, és milly mértékben 
a’ betegséget ? ’s ha e’ tapasztalványt is szerencsés siker követend'i, a’ 
marhatartó gazdák örök háláját érdemlendi a’ dögvész-oltás feltalálója,
’s biztos mentőszerrel kérkedhetünk azon pusztítás ellen, melly nemes 
megyénkben is, a’ közelebb lefolyt három év elforgása alatt, több százezer 
forint kárt okozott. — Szerb határszéleikrőlf. hó 9kén ezt írják: ,,A’ 
szorgalmas lakosiról ’s képező intézettről ismért nyájas Melenik városka 
Maczedoniában, melly egy török bey kormányzása alatt nyög, többször 
kért már külön követ által orvoslást a’ bey zsarnoksági ellen a’ konstan
tinápolyi divántól, de az illy kérelmeket mindenkor véres boszuval ’s 
újabb sanyargatásokkal torlá vissza a’ bey, ’s a’ kérelmezés szorgalma- 
zóji v. részesei csak gyors futással mentheték meg magukat. Múlt év dec. 
2Skán számos nép gyűlt össze a’ sz. egyházban ’s érsek lakásában, ez 
utóbbit közbe járulásért szólitván föl, a’rendkívül nagy fejadó megszün
tetése vagy legalább csökkentése kieszközlése végett. Az érsek tüstint 
számos férfiból álló küldöttséget vezérle a’ bey elibe, ’s élénk színekkel 
fösté előtte a’ nép ínségét; de a’ szívtelen török rendületlen maradt. A’ 
rettegve várakozó néptömeg nem mere távozni a’ szentegyházból, hanem 
reggelig összegyűlve maradt ott. Másnap ismét többször törekvék józan 
útra téritni a’ beyt az érsek; de minden süker nélkül, végre csak sza
badon elköltözhetést kívánt a’nép,’s ezt is megtagadó tőle a’török. Ret- 
tegvén az egyesek ellen elkövethető kegyetlenségektől egészen jan. 3ig 
maradt a’ nép a’sz. egyházban ’s az érsek lakján, melly napon az egész 
gyülekezet, vezérlete alatt, kiköltözék a’ városbul. Szivreható jelenet 
volt látni, mikép távozók annyi ezer ember könyes szemekkel ’s kétség
beesési tekintettel azon helyről, hol először pillantó meg a’ napvilágot. 
Musta bey hideg egykedvűséggel tekinte a’ távozók után, miután azon
ban egy napi távolságra haladónak, követeket külde útónok ’s visszahi- 
vatá őket, de süker nélkül; mert a’ fölingerült nép hallani sem akart 
ajánlatiról. Seresben uj küldöttek érkezének az érsekhez a beytől, ki 
lOOezer piasztert Ígért neki, azon esetre, ha visszatérésre bírhatná a 
népet; de az érsek nem fogadó el a’ csábitó ajánlatot, hanem Séresbül 
küldöttséget utasita Konstantinápolyba a’ nagyur színe elibe. A’ szultán 
határozását feszült kíváncsisággal várják. A’ kivándorlottak szomorú sorsa 
könyörre méltó. — A’dunai gőzhajó társaság lapjainkban közlött jegyzőköny
ve a’ külföldre nézve is nagy fontosságú, mert világosan tünteti ki azon vi
rágzást, mellynek kereskedésünk jelenleg a’ török tartományokkal, örvend. 
A’ gőzhajózási kapocs Szerbia, Moldva-, Oláh- és Bolgárországot is löléb- 
reszté tespedésibftl uj kereskedési életre. Az összegyűlt részvényesek 
méltán hallgatónak nagy figyelemmel a’ hivatalos jelentés azon pontjára, 
melly az angol-ausztriai szerződést érdeklé. A’ külföldi részvényesek közt 
semmi nevezetes változás nem történt; a’ bajorországi s würtembergi ki
rályok még folyvást szavazattal bíró részvényesek. A' gőzhajózás kiter
jedésével a’ közönség pártoló részvéte is folyvást növekszik.

A m e r i  k a,
(Mexico ellenállásra határzá magát.) A’ mexieoi hirek igen komoritók ; 

az ország, úgy látszik, tökéletes fejetlenségben.sínylődik, mindé' mellett is 
makacsul elhatárzották, a’ francziák követelésit nem teljesíteni. Bustamenle 
a’ nép bizodalmátelveszté ’s innen igen bajos leend, sót tán lehetetlen tartós 
kormányt alakítani. Az ország belje nyugtalanság színhelye ; a’ I ampicovali 
közlekedés végkép’elvan zárva Canalizo győztes sergei által; l rreaszö- 

• vetségi főnök pedig Tampicoban nyugottan uralkodik. A’ mexieoi kor
mánynál főleg pénz hiányzik , mert a’ polgárok önkéntes adakozási meg
szűntek; hírlik, miszerint Bustamente a’ papságot szán dékozik súlyos 
adózás alá vetni. — Bandin hajóvezér irományt intéze az anton-lizardi tá
bor parancsnokához, mellyben felszólítja ót: engedné meg a inexico- 
iaknák Veraeruzba jövést . hogy hajói legénysége számára húst ’s mas 
élelmiszerekét árulhassanak, mit azonnal készpénzzel fizeteiulnek ki. A
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mexicoi parancsnok elutasító e’ felszólítást, miért is őt a’ mexicoi kor
mány megdicsérő ’s legnagyobb szemességet ajánla neki, hogy a’ fran- 
cziáknak az ország beljebül legkeÂ ésb eleimi szert se vihessenek. — 
Mexiconál roszabb állapotban van Közepamerika; főleg az indiánok be
csapásból sokat szenved : azon hírre , miszerint az indiánok Guatemalá
ba szándékoznak rontani, a’ respublica elnöke san Salvador felé nyo
mult. Alig tudák meg az indiánok, hogy Jalapából elvonult a’ csapatok 
nagyobb része; azonnal megrohanák e’ helyet. A’ város csapati, segélyt 
nem várhatva, keresztül akarók magokat vágni az ellenség sorain, ’s 
a’ fővárosba vonulni; e’ merészletjök azonban nem sült el, tetemes vesz
teséggel visszaverettek. A’ vérszomjas indiánok, a’ városba rohanva, 
foglyaikat egytülegyig hidegvérüleg agyon lődözék. Kérni ürügy alatt 
több ótalomnélküli nőszemélyt, kentének hatalmokba, ruháikat letépék 
testükről, megfertőztetek őket ’s végre lecsapdosák füleiket. E’ siralmas 
helyzetben, véresen, meztelenül, félholtan terelek őket Guatemala felé, 
a’ főváros lakosinak borzasztó előjelül küldve, hogy rajok is hasonló sors 
várakozik. A’ indiánok oda nyilatkozónak, miszerint Guatemala lakosit 
egytülegyig rang, kor, ’s nem különség nélkül lekonczolják. E’közben 
Antigua ’s Villanuevát rablók ki; ezalatt a’ jalapai némberek látásaköz 
feltámadásra szolgált ingerül, a’ város hölgyei férjeiket, gyermekiket ’s 
testvériket hathatósan boszura szóliták föl; 800 fegyverzett polgár a’ 
város őrségivel egyesülten, éjfél csendében Villanuevába nyomult, ’s az 
indiánok őr nélküli táborát meglepve, nagyobb részit lekonczolák az in
diánoknak; vezérük megfutamlott, de nejét kézre keriték , kit alig til
dának a’ nép dühétől megóni, midőn a’városban tömlöczbe hurczolák. Az 
indiánok közül 500 maradt csatatéren. —

A’ Standard szerint Livelpoolbul már öt, legényekkel jól ellátott, 
kalózhajó vitorlázott el a’ mexicoi öbölbe ’s e’ lap reményű, hogy az 
első téngertuli posta hosszú jegyzékét közlendi az elkobzott franczia ke
reskedési hajóknak. — Matamoras mexicoi városba ezer főnyi kormá
nyi csapatot Filisola tábornoksága alatt zárának a’ szövetségesek Men
dez vezérlete alatt. Wall tábornok, született franczia, létévé hivatalát, 
mint vezérőrnagy a’ mexicoi seregnél, hogy harczra ne kelljen szállnia 
földiéi ellen. — Ujyork status követháza felhatalmazott egy ujyorki tár
saságot, mellynek czélj a Angliával gőzösek által rendes közlekedést léte- 
sitni. Egyik ügy viselője már el is indult. Angliába utasitásokkal. — 

S p a n y o l o r s z á g .
(Madridi vélemény az estellai történetről. Maroto hivatalos jelenté

se a’ trónkövetelőhöz.) Madridi febr. 27ki hírek szerint, a’ fővárosban 
élénkül foglalják el az elméket az estellai véres események. Minden kö
rülményből az látszik kiviláglani, miszerint az agyon lövetett haditisztek 
gyanúban voltak, hogy d. Sebastian infanst akarók a’ trónkövetelő he
lyére emelni. Kitűnik továbbá még az is e’történetből, miszerint a’ trón- 
követelő táborában nem csupán baszkok és castiliaiak léteznek , hanem 
egyszersmind föllengősdiek és mérsékpártiak, valamint a’ királyné zász- 
lai alatt, kik versenygve küzdenek egymással hatalomért. Igaz ugyan, 
hogy a’ carlospártiak mérsékelvei, mennyiben azokat t. i. a’ cubai ér
sek és Maroto tábornok képviselik, kiáltó ellentétben állnak a’ királyné 
udvarában divatozókkal, de mégis .csakugyan egy jelentőséget tulajdoni
nak maguknak ezekkel. Pedig milly nagy köztük a’ különség ! A’ car- 
losiak több olly tábornokot lövetnek agyon, kik leghasznosb szolgála
tokkal tüntetők ki magukat, mig az alkotmányos mérsékpártiak a’ vétke
sekkel sem bátorkodónak éreztetni a’ törvények szigorúságát. Mit várhat
nak ezek a’ carlosiak mérsékletétől, melly párthiveinek is vérpadot állít 
föl? A’ navarrai carlospárti szellemű lap jan. 22diki száma igy nyilat
kozik a’ trónkövetelő korlátlan királyi hatalmáról: „Mindenki engedel
meskedik , ’s nem cselekszik senki azon rendszabályok ellen, mellyek 
az erő ’s hatalom e’ középpontjából indulnak ki. A’ törvényszékek, had- 
sergek, kormányzat, mind ugyanazon befolyásnak engednek.“ A’Cas
tellano következő kérdést intéz az említett laphoz: „Tehát az agyon
lövetett tábornokok is azon bámulatos középpont hatarzatival öszhangzó- 
lag cselekvőnek? Egyenlő befolyásra mutatnak é az estellai történe
tek ?“ — Maroto azon jelentése, mellynek következtében bocsánatot ka
pott a’ trónkövetelőiül, igy hangzik. „Felséged egykedvüleg fogadó 
azon panaszokat, miket igaz ügye javára emelők, mióta szerencsém 
vala Portugáliában fülséged kir. lábai elibe borulva ügyének védelme- 
zésire ajánlkoznom. Még nagyobb egykedvűséggel hallgató szavaimat 
kellemetlen viszályomrul Moreno tábornokkal, ki az arrigoriagai maga
sokon Espartero ellen tett szolgálatimat homállyal törekvők elborítani. 
Ez utóbbi harcz a’ háborút bevégezheté vala, mert az ellenség igen cse
kély erővel bírt, ’s Bilbao elfoglaltatása is bizonyos volt, mert az őrse
reg csak nyolcz napi élelemmel vala ellátva’s ijedelemtől egészen elfogulva, 
parancsnoka pedig betegen fekütt. Azon győzelem kétségtelenül Madridba 
vezetendheté Ont , mi tömérdek vért fogott volna megkimélni. Azon bánás
mód, mellyet tapasztalék, kényte , nem a’ föls. iránti tisztelet ellen vét
kezésre , hanem olly rendszabályokhoz nyúlásra, mellyek jövendőre a’ 
rendet, hódolatot, katonai fenyítéket ’s tiszteletet biztositandják, mely- 
lyel irántam viseltetni, tartoznak mások rangom következtében, mellyhez 
böcsülettel juték hazám ’s királyomnak tett hasznos szolgálatimért. Teg
nap agyon lövetém Guergue , Sanz , Garcia és Carmona főtiszteket ’s 
el vagyok határozva még többet is kivégeztetni, mert meszsze ágazó 
összeesküvésnek juték nyomába, ’s meg vagyok győződve, hogye’rend- 
szabály által biztositni fogom azon ügy diadalát, mellyet ótalmázni kí
vánok. Nem csupán föls. személyes ügye ez, hanem több ezer emberé, 
kik annak elvesztése miatt átdozatul esnének. Határzatimat az egész had
sereg egyhangú akaratja pártolja, ’s egyszersmind a’ népé, melly meg
unta már nézni azok megvesztegetett tekervényes üsvénit, kik az eltéve-

lyedt hajó kormányán ülnek. Bárcsak legalább már most valahára engedné 
Ön szivéhez jutni egyik hu alattvalója szavát, ’s bár arra bírhatná eZ 
Önt, hogy a’józan észt is hallgassa meg egyszer legalább csak azért is, 
mivel körülmények parancsolják azt. A’ siiker bizonyosan megmutatand- 
ja Önnek, miszerint eddig folyvást megcsalák fölségedet azok, kiknek 
ármánykodó tanácsival élt. Föls. most a’ legnemesb , egyszerűbb ’s biz- 
tosb eszközt tartja kezei közt. Ön tudja, miszerint az egyenetlenség mag- 
vai csupán főhadiszállásából szármoznak. Parancsolja Ön környezőinek, 
hogy tüstint költözzenek Francziaországba, ’s béke , egyezség ’s öröm 
fog uralkodni alattvalóji közt. Ellenkező esetben , ha a’ szenvedélyek 
még rnagasb fokra hágnak, a’boldogtalan esetek olly lánezolattá fognak 
válni, hogy egyik ember másik élete ellen emelendi karját. El valék hatá-> 
rozva visszavonulni gyermekimhez, mert én nem csupán szerencse- és di
csőség-szerzésért állék föls. szolgálatiba. De most már nem tehetemezt. 
Létemet a’ nép ’s hadsereg boldogságára szentelem, ’s azért újólag ké- 
rém Ont, engedjen a’ nép kivánatinak. így talán véget vetendhetünk 
azon háborúnak, melly annyi ártatlan vérrel áztatja Spanyolország föld-: 
jét. E’ vért néhány dicsvágyó makacs kegyetlensége ontja ki. Többször 
kimondám már föls. előtt azok neveit, kik közutálatot vontak magukra 
tetteik által, ’s azok , kik jó.hírrel dicsekhetnek, föls. közelében élnek. 
Kívánatos, hogy ezeket bizza meg Ön az ügyek vezérletével. Rövid idő 
múlva meg leend föls. győződve, hogy ennél józanabb rendszert nem 
követhet. Ön már évek óta tart börtönben több érdemes vezért. Csak 
féltékenység ’s legundokabb ármány hitetheté el Önnel, hogy e’férfiak 
vétkesek vagy árulók. Illy gyalázatos sugallnak következtében, Ítélet mon
daték ki fölöttük, még pedig, olly titkosan , hogy egész Európa bámuló 
azt. Tudni kellene fölségednek , miszerint igen idegenitő makacsságot 
tanúsít folyvástiszoros ragaszkodása azon kir. rendelethez, mellyet e’ 
tartományokba léptekor többek unszolásira aláirt. Híremet meg kell men-' 
tenem, ’s tetteimet igazolnom a’világ előtt, melly reám függeszti tekin
tetét. Föls. megengedi tehát , hogy e’ jelentésemet ’» ennék következ
tében kiadandó további parancsomat sajtó által nyilványithassam. Maroto.“ 

(Maroto diadala következményi. A’ jour. des Débats véleménye a’ 
trónkövetelőről.) Maroto diadalma tökéletes. A’ trónkövetelő ’s családja 
febr. 27ikén Tolosába érkezvén, az előbbi másnap azonnal magasztaló 
íölszólitást bocsáta közre, mellyben nyilványííja, hogy Maroto igazsá
gosan végeztető ki az ismért tábornokokat, ’s korábbi fölszójitását meg- 
égettetni rendeli. Maroto indítványára ezek száműzettek a’ trónkövetelő 
által: a’ leoni püspök, Arias Texerio, Labandero , ministérek; d. Mi- 
canor Labandero , Lamas, Pardo, Ramon Pecomdoín , Ui'anga, Masa. 
raza, Yivana, a’ gyóntató és számos egyéb fő haditiszt; kiket Urbiston- 
do tábornok kisért a’ határokig. Sok tiszt önként hagyó el a’ trónkö
vetelőt, nem akarván többé olly gyáva férfi alatt szolgálni, ki pillanat 
hatásától vezéreltetve megsemmíti ma a’ tegnap önalkotta törvényét. Mon
tenegro osztálynok a’ haditárczát nyerő e’ zavarban , d. Ramirez de la 
Piscina pedig külministerré lön; a’ többi kinevezés még nem juta köz
tudomásra. A’ navarrai’s baszk tartományok lakosinak nagyobb részét 
rendkívül fölingerlé e’ rendszerváltoztatás ’s kegyetlenség, ’s az alkot
mányos vezérek határzó csapást vihetnének e’ pillanatban véghez. — 
A’ jour. des Débats hihetlen gyávaság emlékének czímezi a’ trónkövete
lő kibékültét Maroto tábornokkal, ’s olly ellenségesen nyilatkozik róla, 
mikép eddig még soha: „Maroto, igy szól többi közt az érintett lap, most 
korlátlanul uralkodik az egész zendület fölött. A’ trónkövetelő egészen 
megsemmisült, ’s csak mint haszontalan pogyász jelenik meg. () való
ban igazságos jutalmat nyert azon képmutató kegyetlenségeért, mellyel 
áldozati iránt viselteték, ’s titkos kivánati műszere iránti hűtlenségéért. 
Carlospárti lapok legutóbbi időben teljességgel tagadni akarók a’ hiva
talos irományok hitelességét.Nem akarók ugyanis hinni , miszerint maga d. 
Carlos, az olly jó király, mint mondani szokták, javalhafá vitéz tábor
nokinak kivégeztetésit. Nem tudjáké azon lapok, hogy már az estellai 
kivégeztetések előtt is több tábornokra mondának halált a’ trónkövetelő 
itélőszékei, mellyek csupán személyes befolyása alatt állottak? Feledéke 
hogy a’ hadseregben zendület támadt a’ v.éritélet végrehajtása gátlásául ? 
Nem tudják e, hogy más tábornokok, különösen: Gomez: Zariategui, ’s 
Balmaseda már hosszasb idő óta nyomorganak a’ guevarai börtönökben, 
csupán azért, mivel a’ trónkövetelőnek úgy tetszett? Ha az utóbbi ki
végzések csakugyan nem a’ trónkövetelő szóbeli parancsára történtek, 
úgy legnagyobb gyalázat ’s gyávaság volt résziről azokat helyesleni, mi
kép azt most tevő , holott inkább az egész hadsereg előtt ünnepélyesen 
kellett volna nyilványitnia, hogy leghűbb szolgáinak vére akaratja ’s 
tudta nélkül ontatott ki. Höl azon nemeslelkü férfi, ki még ezentúl is 
kész lehetne magát illy férfiért föláldozni ? Azonban a’ zendület már csak
ugyan kezdi is saját érdekeit- elkülönzeni a’ trónkövetelőéitől,’s nem so
kára Carlos nélkül kötend szerződést, úgy, mikép azt java ’s boldogsá
ga kívánják. — Igen valószínűnek látszik, hogy rövid idő múlva fon
tos és ematárzó események történendnck Spanyolországban.“ —

(Az angol követ elutazik Madridból. A’ királyné folyvást gyöngél
kedik. Elegy.) Február 26ikán este hírnök érkezők Londonbul az angol 
követséghez Madridba, ’s két magányos levelet hoza Melbourne ’s Pal
merston lordoktul Clarendon követnek. Ebből ’s azon körülményből, 
miszerint a’ követ a’ hírnök megérkezte után azonnal útra kezde készül
ni , azt vélik következtethetni, hogy a’ ns lordra hazájában valamelly 
fényes hivatal, vagy épen ministerség várakozik. Spanyolország ’s a’ 
királyné érdekeire nézve igen sajnos leend a’ tisztelt lord eltávolittatása, 
mivel ő teljes mértékben birá a’ köz bizalmat, az ottani viszonyokat 
jól ismerő, hajalmas oszlopa volt az alkotmányszerüségnek. Bölcs vezér
lete alatt már Igen kecsegtetőleg haladt előre az annyira hasznos spa--;
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nyol-angol kereskedési szerződés figye, melly kevésbbé buzgó férfi ke
zeiben könnyen megsemmisülhetne. A’ madridi ministerség még most 
siucsen elhatározva a’ cortes elhalasztása vagy együtt marasztása iránt. 
A’ titkos társulatok ’s föllengósdi párt azonban mindent elkövetnek, hogy 
a’ közvéleményt valamikép megnyerhessék a’ föloszlatás pártolására. A’ 
föllengósdi sajtó folyvást legélesb röpiratokban terjesztgeti elveit. Egy 
szolgálatból kilépett pattantyús tiszt legközelebb illy cziinii munkát adott 
ki • Vigyázzatok polgárkatonák , a’ szabadság veszélyben forog!“ Ez 
irat telve van korlátlankodó kifejezésekkel, ’s egy helyen többi közt egye- 

en oda nyilatkozik, hogy azon esetre, ha a’ kormányzó királyné egy- 
ĵ or féktelenül kívánna uralkodni, nemcsak szózatot, hanem tort is len- 
ne szükség emelni ellene. Illy körülmények közt csakugyan mégis gon
datlanul cselekvék a’ ministerség, midőn a’ föllengősdiekkivánarára Ca
diz tartományt ostromzár alul fölszabaditá. — A’ kormányzó királyné 
folyvást gyöngélkedik,’s már több nap óta nem ishagyá- el szobáit. — 
Espartero keményen' kikel hivatalos iratiban a’ ministerség ellen CIonard 
elbocsáttatása ’s azon hanyagság miatt, mellyel a’ kormány az éjszaki 
hadseregnek élelmezése iránt viseltetik. — Madrid környékén hatezer 
lovas áll e’ pillanatban indulásra készen , ’s az alkotmányosak a’ közelgő 
tavasz kinyiltakor mintegy 153 ezer embert fognak harczmezőre állíthat
ni Espartero a’ trónkövetelő táborában kiütött meghasonlást használni 
akarván, komoly csatábaszándékqzik bocsátkozni, melly végre öt millió 
reált külde a’ kormány, hogy annál hathatósabban kezdhesse meg hadi 
válloíatát. Kívánatos is, hogy hosszas előkészület által ne’harácsolja el a’ 
kedvező pillanatot. — Az estellai eseményekre, mint mondják, kitűnő 
befolyással volt Beira hgnő. —

(Több carlosi főtiszt Esparterohoz pártol. Elegy.) Több ellenmondás 
daczára is csakugyan valósult, miszerint számos carlospárti főtiszt, több
nyire barátai a’ Maroto parancsára agyonlőtteknek, Espartero fő tábori 
szállására érkezvén, a’ királyné szolgálatába állott, ’s hogy ezek már 
darab idő óta folytonos egyetértésben állottak az alkotmányos fővezér
rel. A’ központi hadsereg még most is munka nélkül néz az ellenség sze
mei közé. Van Halén febr. 22ikén Valenciába érkezék tábornokkarostul. 
Cabrera ugyanazon nap Azuarában volt, honnan másnap a’hijari vidék
re indult. A’ boroszlai német lap spanyolországi levelezője, ki többnyire 
jól szokott értesülve lenni a’ trónkövetelő minden ügyéről, határzottan 
állítja, miszerint d. Carlos egyezését adá Marotonak a’ tábornokok kivé- 
«•eztetésire, mi egyenesen oda látszik mutatni, hogy meg akart minden 
áron szabadulni azon cselszö vény telj es szobatanácstól, melly eddig csak 
rósz útra vezérlé lépteit. Maroto ez elhatárzó tette nagy mértékben emelé 
af trónkövetelő erkölcsi erejét, ’s az uj ministerség alkalmasint csupán 
kizárólag mérsékpártiakból fog állani. Leginkább azon, olly véres erőszak
kal megbuktatott, pártnak vélik tulajdoníthatni az eddig elkövetett iszonyú 
kegyetlenségeket, ’s mindinkább, általányossá válik azon vélemény, 
hogy Maroto inkább fog hajlani emberibb elvek követésire, ’s megfogja 
szüntetni a’véres visszatolásokat. A’királyné tábornoki bizonyosan öröm
mel előzendik meg őt e’ tekintetben. A’ halálra ítélt Balmaseda követé 
Moreno példáját ’s megszökött. Futása közben szerencsés volt két század 
lovasságot gyüjtbetni össze, melly csapattal már most saját rovására űzi 
a’ háborút Castiliában; egy két nap alatt mindazáltal már 40 ember 
szökött meg csoportjából. Több lap terjesztgeté már azon hírt, miszerint 
Zariategui’s Elio tettlegi alkalmazást nyelének a’hadseregnél; mi azon
ban, hivatalos adatok következtében, nem valósult. Texeiro pártjának ez 
áldozati martz. 2ikán még foglyok valának, valamint több más tiszt is, 
kik nagyobb vagy kisebb mértékben pörűkbe vannak bonyolítva. Villa- 
real mindazáltal, ha több magányos levélnek hitelt adhatni, segéde lett 
a’ trónkövetelőnek. Urbistondo és Torre szinte szolgálatot nyertek a’had
seregnél. D. Carlos főhadiszállása martz. 2ikán még folyvást Tolosában 
volt. Texeiro 20 más számüzöttel együtt martz. Tikén franczia földre ér
kezék; másnap rendkívüli kíváncsisággal várák őt Bayonne lakosi. Tar- 
ragual osztálynok már néhány nappal előbb érkezék oda, ’s a’ szökevé
nyek és számüzöttek napról napra szaporodnak. Martz. óikén buszán ér
kezének Sareba, ’s köztük a’leoni püspök is, ki azon engedelmet, melly 
szerint Spanyolországban is mrtradhatott volna, nem akará használni. 
Másnap ismét ötvenen érkeztek katonai kisérettel Sareba, honnan azon
nal franczia földre költözének. Maroto martz. lsején tetemes hadcsapat
tal Durangoba érkezék , hol királyi pompával fogadá őt az egyházi ’s vi
lági hatóság a’ kapuk előtt. A’ nép és hadsereg nagyobb része lelkesü
léssel látszik Marotohoz ragaszkodni, ’s azon édes reménnyel kecsegteti 
magát, hogy a’ béke már nincsen távul, ’s hogy Maroto minden törek
vése annak minélelőbbi megszerzésire fog czélzani. Az ostromzárí álla
potot Bilbao vidékin ’s több más helyen vagy végkép megszűnteié, vagy 

- legalább módosító Maroto , ’s ez szinte tetemesül emeli népszerűségét , 
noha a’ trónkövetelőt majd egészen homályba borítja. — 

F r a n c z l a o r s z á g r .
(A’-szövetkezés nagy többséget nyert. Politikai kinézések. Minister- 

séfrmpdositásí hírek.) Martz. Tikén este a’ Commerce szerint következő 
süker mutatkozék a’választásokra nézve: a’ szövetkezés összesen 250 köve- 

1 tét nyert, a’ ministerség pedig csak 200at ,’s hat választás még nem vala 
tudva. A’ Temps 49re teszi a’ szövetkezés többségét, a’jour.des Débnts 
pedig csak négyre, noha már számos követ nyilványosnn jelenté, hogy 
a’szövetkezés mellett fog szavazni , holott az említett kormánylap hívei 
közé számitá őket. A’ Temps hiteles kútfőből akarja tudni, miszerint a’
ministerek már lemondának hivatalukról, ’s a’ martz. 9iki Moniteur hi
vatalosan közli a’ lemondást. S o u l t  pedig a’ királyhoz hivatott meg, 
ki Ildikén délben meg is jelent. Du p i n  is m i n íst  c rs ég re van ki-

jelölve, mert a’ kamra elnökségét többé nem igen nyerendi eh Most hí" 
hetőleg jogminister leend , ’s aztán kanczellár, melly utóbbi hivatalt 
már rég óhajtja elnyerni. Most keresi Dupin azon nünisterséget, mellyet 
olly gyakran utasíta el magától. Kikleendnek társai ? még eddig biztosan 
nem mondhatni. 7én este azon hír kezde keringni Parisban,miszerint a’doctri- 
nairek megkinálák40 szózatokkal Mólé grófot , ha társait elbocsátván, 
Guizot ’s Duchatel urakat ministerségbe fogadná. Ez olly fordulat lenne, 
melly nagy zajt fogna támosztani, noha egyébiránt az eddig történtek 
után nemigen gerjeszthetne rendkívüli csudálkozást. Bár mi történjék is, 
mindenek előtt szükséges a’ tanácskozási ’svitatási szabadságot megnyer
n i, vagy is a’ septemberi törvényeket megsemmítni. Egyébiránt e’ válasz
tásoknál elejéiül végig folyvást remény fölött növekvék a’ szövetkezés 
szerencséje. Most már mindenütt csak e’ fontos kérdést hallhatni: mi fog
ja mindezt követni? Annyi bizonyos, miszerint néhány udvarpárti neve- 
zetesb férfi, ’s különösen Decazes hg azt tanácslá, hogy a’ ministersé- 
get meg kell tartani,’s a’trónbeszédre készülendő válaszföliratot bevárni, 
ha pedig ez ismét sértő találna lenni Lajos Fülöpre nézve, tehát har
madszor is föloszlatni a’ kamrát. E’ terv mindazáltal legjobb akarat mel
lett sem igen valósítható , mert Mólé gr. határzottan kimondó , miszerint 
tovább űzni semmi esetre nem fogja e’dolgot, ’s Montalivet urat kivevőn 
hihetőleg egy minister sem engedendi magát illyesmire használtatni, ’s 
most mindnyájan csak arról gondolkoznak: mikép menthetik meg önma
gukat a’ fenyegető vész elől, ’s milly eszközökkel fegyverezhetnék le 
legbiztosabban a’ közvéleményt, hogy aztán háboritás nélkül élvezhes
sék kárpótlásul nyerendő henyehivatalaikat. A’megyei választóknak vissza
élések ’s megvesztegetések miatti panasza ’s fenyegetése olly hangos, 
hogy ministeii többség is bajosan bírta volna magát ellenében föntartani, 
most pedig, ellenzési többség mellett még a’ trónbeszéd vitatása előtt, 
mulhatlanul elnyomná a’ ministerséget. Az illy alkalomkor használni szo
kott törvénytelen eszközök csak a’ győző pártra nézve maradnakdbüntetet- 
leniil. Beszélik, hogy azon esetre, ha Soult nem fogadná el a’minister- 
elnökséget, Valée tábornokot szándék azzal megtisztelni, ki aztán tár
sakul Dupin, Human ’s egyéb ezekhez hasonló urakat, nyerné. Annyit 
minden párt biztosnak vél tekinthetni, hogy Dupin minden esetre minister
ségbe lépend. Egyébiránt azon vélemény is tetemes viszhangra talál, hogy 
a’ személy változást nehezen fogja követni kormányzati rendszer-változtatás. 
Néhány nap múlva határzottan el leend döntve e’ fontos ügy. —

IS e  I g  I u  ni .
A’ követkamrai mart. 4ki ülésben a’ londoni tanács jegyzőkönyve 

elfogadásáról inegkezdék a’ vitát; elsőbb is Dequesne szólott a’minister! 
javaslat mellett, utána Schyven nyilatkozók a’ törvényjavaslatok ellen, mit 
Nothomb külügyminister hoszu kidolgozott beszédben véde; e’ beszédet 
toldalékul tekinthetni az általa kiadott „belga zendülés“ czimü munkához, 
ő a’bel-’s külpolitikát illető minden kérdést igen kimeritőleg foga fel.— 
Másnapi ülésben a’ vitatkozás sorát a’ hadminister nyitá meg, mellyben 
megmutatni törekszik , miszerint sükeres ellenállásrul szó sem lehet; a’ 
becsület nem követelhet vak feláldozást’s ha mindent elkövetne ’s meg
kísértene is Belgium, csak veszteni, de nyerni nem fogna. Az ellenzés min
den rendszerét taglalás alá vette ’s egyikét sem tartó alkalmazhatónak. 
Utána Doignon, tournayi követ, szólott a’ szerződés ellen; élénkül meg
támadó a’ ministerséget ’s Belgium megbukását jósoló; a’kamra törvény- 
szerüségerül hosszasan nyilatkozók ’s e’ tárgy iránt, mint mondó, az el
lenzés különös indítvánnyal lépend fel. Ezt Merode követé inkább a’ szer
ződés mellett, mint sem ellene nyilatkozva; a’ hatalmak bánásmódját 
taglalgatá, jobbra balra feddő jegyzeteket szórogatva ’s ez egészben még 
is meg látszik engedni, hogy Belgium sükeres ellenállást nem gyakorol
hat ’s igy a’ szükség törvényének bódulnia kell. A’ karzatokon szokottnál 
kevesebb hallgatók voltak. — Mart. 7kén a’vitákat tovább folytatók ; elő
ször is Simons szóla, hevesen támadva meg a’ ministerséget,az iparüzők moz
galmait ez utóbbi időben gyalázatos rablásnak bélyegzé kalózok által ve
zéreltetve, kik Belgium erkölcsi ’s politikai létét az iparűzés anyagi ér
dekének föláldozzák. Utána Devaux lépe szószékre , a’ ministereket vé- 
dőleg, beszéde igen is hoszadalmas volt ’s postaélindulás előtt el sem 
végezheté. — A’ lüttichi összeesküvésről terjesztett hir nem valósult; Hody 
rendőrségi főnöknek Lüttichbe érkezte hasonlag koholmány, Llittich-vá- 
ros a’ legnagyobb csendet ’s nyugalmat élvezi. — A’ brüsseli pénzcsar
nokon kedvetlen hatást gyakorol a’ követkamrai hoszadalmas vita; a’ 
pénzkelet nyomasztó állapotban van. — A’ hadminister parancsa következ
tében a’ Brűsselben állomásozó 15ik tartalékezred főnöke föl van hatal
mazva , mindert századbul 20 férfit hazájába visszabocsátaní; hihetőleg 
c’ rendszabály a’ többi ezredre is ki fog terjesztetni. Ezen részletes le
fegyverzés eléggé tanúság arra, miszerint a’ kormány a’ viták kimeneté
iül bizonyos. —

Frankfurti lapok Brüsselből mart. 3káról következőleg írnak : „Azon 
hir terjeng itt, miszerint Hody rendőrségi főnök tegnap este Lüttichbíi 
utazott, hol titkos összeesküvést födöztek föl a’ hon bátorsága ellen. Egy 
úttal az Espoir szerkesztőjét is fogollyá teendi a’rendőrségi főnök. Azon
ban e’hirriil az Observatenr nem kezeskedik. — Bartelst mart. Íjén 9 órav. 
kor kihallgaták, ’s fi órai vallatás után rendőrök között ismét visszavivék 
tömlöczébe. Bavay főügyvéd van megbízva a’ nyilványos ügyek tározó
jával. Katsot tegnap regg. 9től délutáni 2 óráig vallaták ’s ismét vissza- 
hurczolák szigorú tömlöczébe.“ —
CÄabonaAr: Pest, mail. 18 és Tökén: Tisztalmza 165,150, 130; ‘ — Kéü 
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FOGLALAT: Magyarország és Erdély (kinevezés; budapesti napló: Pestmegye közgyűlése némelly tárgyai, magyar játékszín, józsefnapi vá
sári árkelet, ’sa’t.; gazd. egyesület közgyűlési határ/.ati; gőzhajózásunk újabb kiterjedést nyerend; jankafalvaiszomorú eset; Szegzárd körül 
rablócsapat dulong; csongrádi hírek; különféle: a’ szerb alkotmány fő szabályi ’sa’ t.) Amerika. Spanyolország (a’kibujdosol t spanyolok nem 
szabadnak nyilatkoztatják a’ trónkövetelőt; ’sa’t.) Anglia (a’ tengerészeti költség vitatása; londoni politikai lakoma: ’sa’t.) Francziaország 
(Soult a’ királyhoz hivatva, vélemények az alakulandó ministerségriil; ’s a’ t.) Belgium. Németország.Gabonaár. Duna vízállás. Lotto.

M a g y a r o r s z á g é s E r d é l y .
() cs. ’s ap. kir. fölsége B a l a s s a  Gábor püspököt ’s m. kir. udv. 

kanczelláriai előadót Megváltóidul czimzett kapornaki apáttá nevezni 
méltóztatott. —

Es z t e r  gami  tudósitásszerint bold. eml. Miss i es  I s t v á n  muzs- 
lai plébános többi szép hagyományú közt 80 pgő forintot rendelt a’ rok
kant katonák özvegyei számára, 80 p. forintot a’ m. nemz. Muzeum mag
pénzei gyarapítására és szintannyit a’ magy. tudom. Akadémia fő alapja 
nevelésére.

B u d a p e s t i  napl ó.  Pest megye mart. 19ki közgyűlésében, Fáy 
András tbiróuregy,  Pest megyében a’köznép számára felállítandó taka
rékpénztárnak általa kidolgozott tervét mutató be , melly is az egybegy ült 
Kendek által köz lelkesedéssel fogadtatván , annak eló'leges megvizsgá
lása első alispán ur elnöksége alatt egy fényes ’s oily férfiakból álló kül
döttségre bízatott, kiknek a’ haza előtt tiszteletben álló neveik már előre 
is kezesek a’ felől, hogy a’ tárgy olly figyelemre fog méltaftatni, millyet 
annak fontossága és európa-szerte bebizonyult jótékonysága kiván. Miu
tán a’ takarékpénztárt némelly más jótékony intézetekre nézve, miilyenek 
a’ dolgozóház, fogház-javító intézet ’s a’ t. mintegy alapnak, vagy leg
alább kellő előzménynek is tekinthetni, mindenki buzgó örvendezéssel 
üdvözli Fáy András urnák ezen fáradozását és azon emberbaráti melegsé
get, mellyel Pest megye llendei azt pártfogásba venni méltóztattak, ’s 
megfontolván azon nagy és számos jótétemény t, mellyeket a’ takarékpénz
tárak világszerte minden müveit népre árasztanak, minden emberbarát sze
rencsét óhajt a’ ns lelkű inditványzónak ns szándékához, hogy azt mennél 
előbbi valósulás és dicső siker koronázza ’s másokat is versenypályára 
buzdítson. Mindezt Tölgyesy (Eichholz) János Pestvárosi polgármester ne
meslevelének kihirdetése követé. Ezután Wodjanernek gyapjú-osztályzó in- 
ézetfölállithatása végettfi évre kizáró szabaditékért folyamodása olvastatván 

a’ nsmgye kalauz pártfogásával ajánltatottő felségének.—Pest város köze
lében Vácz felé, mintegy 4 — fi lábnyi kőgöröngy- ’s fövény-réteg alatt igen 
gazdag földtőzegtermést födoztek föl, melly tüzelésre igen alkalmas leend ’s 
uj jövedelmezési ágat nyitand, a’ tüzelékszert pedig olcsóbbithatni fogja idő
vel.—F. hó 17én a’nemzeti Casinóban Joakim Józs. 8 évii pesti hegedűs hal
lató magát. A’ fiatal művész Servaczinszky tanítványa ’s általányos csudála- 
tot gerjeszte.—Tsuggmall tiroli híres erőmüvész, ki már darab idő óta köz
tetszéssel adá mutatványát a’ hét választóhoz czimzett vendégfogadóban, f. 
hó 24- ’s 25én délutáni 5 órakor két mutatványt adand az itteni vakok inté
zete javára, melly alkalomkor vakmövendékek játszandják az előfordu
ló hangmüveket, ’s többi közt Nerity társuk keringőit is. A’ vendégfo
gadós e’ jótékony czélra ingyen vala szives átengedni a’ teremet. — Az idő 
folyvást rósz, ’s eső és havazás egymást váltogatják, a’ Duna pedig any- 
nyira leapadt, hogy a’ gőzösek a’ feldunai részen csak nagy bajjal, ’s 
kellemetlen félbenszakadozással pályázhatnak, mi annyival inkább sajnos 
a’ kereskedésre nézve, mivel a’ rendkívül rósz utak miatt most alig esz
közölhetni terhes szekereken a’közlekedést. — E’héten egy sziléziai vá
szonkereskedő a’ Zöldkert-utcza szögletén délután 121U órakor mellbe 
lövé magát.— Nemzeti színpadunkon f. hó lökén ,,En voltam“ 1 felv. 
vigj. adaték, mit Bono mutatványa követe; lfián„Bájital“ 17én,,Báléj“ 
bérszünettel; 18kán ,,Halley üstököse“ ; 19kén „Lear“ Nádor ő föns. 
névnapja tiszteletére fényesen ki volt este világítva a’ színterem; 20kán 
„Eskü“ 21kén először „Capriciosa , vagy: ne kérdezd a’ hölgy éveit“ 
vigj. 3 felv., Federici után fordító Kovacsóczy M.; 22kén először „Har
lequin kalandjai, vagy minden perezben uj csíny“ tüneményes vignéma
játék 2 felv., szerkeszté Kolosánszky János, színházunk balletmestere, 
muzsikáját szerzé Kaczér Ferencz , ’s ugyan először „En“ vigj. 1 felv., 
irta Bethlen Ferencz, a’ párdal zenéjét Szerdahelyi József; mára (mart. 
23kára) Egressy Gábor jutalmául „Bánk bán“ volt hirdetve. April el
sőjéig, a’ nagyhét ’s ünnepek miatt, zárva leend színházunk. E’ csonka 
hónapban összesen hat uj mutatvány fordult meg színpadunkon , t. i. 3 
eredeti’s 2 fordított szinmű és egy némajáték. Színházunk számára Nagy 
Elek bevégzé Racine Phedrája fordítását, ’s most Dumas „Teréz“ czimii 
drámáját végzendi bej Lukács J^ajos és Nagy Ignácz pedig eredeti 
vígjátékot írnak együtt, 4 felvonásban, czime: „Fiatal nagybátya.“ —

Szegzárd mart. lfidikán: A’ múlt őszszel az egyik vidéki fogházbul 
megszökött nehéz rab Liliom János hires rabló, 8 gonosztevőből álló ha
ramia csoportjával, kik közt, mint a’ közvélemény állítja, személyes Je- 
irás szerint, Pap Andor az országszerte elhirült haramia is tartózkodik, 
a’ népet e’ megyében nagy rémülésbe ejtették ’s rablásaikkal folyvást 
ijesztgetik. Vágynak ugyan jelenleg is irántuk czélirányos rendelések 
téve, de az üldözésnek még eddig sikere nem mutatkozott. Ezen zsiványok 
igen elszánt személyek, ’s erősen föl vannak fegyverkezve.

Ja n  k a f  a l v a  Bihar megyében : Egy szomorú eset fanúji valánk , 
F. h. 3kán nyugalmazott kapitány Arnold úr unokahugával Diószegre az 
isteni tiszteletre rándulának ’s majd egyik asszonycseléd hűségtelen tettének 
lévének áldozati. Az érintett gonosz a’helybeli 18 évii niakróczi szül. mé

száros legényt, kivel már egy idő óta szerelmi viszonyban látszott lenni, 
arra vette, hogy e’ reggeli alkalmat használván a’ kapitányt rabolják ki. 
Könnyen sikerült is tervük, mert a’ kulcs reá lévén bizva, a’ czimboráját 
az ablakon beereszté, a’ szekrényt feltörék és a’ kapitánynak több évi fá- 
radsági szerzeményű , kész pénzét, ezüstjét, arany ékszereit ’s más értékes 
vagyonait elorzák. A’ gyanúba esett asszonycseléd megkötöztetvén később 
a’ mészárosra vallott, ki megbilincseltetett ugyan, de olly vigyázatla
nul, hogy midőn az őrizetére adatott biztos gazdája este elszenderült a’ go
nosztévő a’kandallóbul egy égő hasábot felfogván halálos ütéseket ejte a’ 
különben erős ’s izmos jó cseléden ’s nagyobb biztosításul a’ tűznél használt 
vas fogót nyakkendőjére hurkolván megfojtotta. Azonnal észrevették 
ugyan e’ gyászos esetet, de a’ gonosztevő elillant. ■ >

Csongrád mart. l3ikán : Telünk a’ térséget ez idén jó ideig lakta, 
esőzés és havazással állott be, ’s utainkat itt ott a’ szó értelmében já r
hatatlanokká tette. Sokat hallani az alföld rósz utai ’s barátságos sará- 
rúl, de a’ hallgató ekkor többnyire nagyítottnak hiszi a’ dolgot, holott 
bátran elhiheté az egészet, mert bizonyos, hogy a’ rósz idők beálltával 
térségünkén az utak a’ keresztyéni türelem legszigorúbb próbakövei, ten
gelyig sülyed a’ kocsi, ’s a’ kerekek egy a’ tengely körül forogni kép
telen sárgömbbé alakulnak, mellynek mázsákra rugó súlya alatt addig 
gorbedez a’ vonó jószág , mig végre kidől. Látni kell ezt, mert különben 
csakugyan alig hihetni, hogy üres kocsival csinált utakon is elakadhas
son azember, pedig ez úgy van , mivel töltésűiken 3 — és4 ló erőködik 
egy üres kocsi előtt, ’s minden 20 — 30 lépésre megáll. Ezen képlete a’ 
térség vitainak már már búcsút intő telünkre igen alkalmazható. Koros fér
fiak, kik félszázadok terhit hordják, nyilatkozásaként évek óta nem vol
tak olly sarak mint az idén. Havunk télen át kevés, ’s az is olvatag, 
különben a’ Tisza jegét néhány hétig nagyon járták. A’Körös márfebr. 
lüén jobbadán kizajlotta magát, ’s néhány malomnak kereseti utat nyi
tott. A’ Tisza még e’ hó 8kán is hozott hátán jégtáblákat. Időjárásunk 
különben változó, szép és langyos deleinket még e’ hó 12kénis hóesés 
váltogatta ’s hirtelen olvadása csak a’ tavaszi munkákat késteti. A’ dög 
ez évben jobbadán a’ szárnyasokat pusztította. E’ hó 12kén két gyilkos 
kisérteték városunkba, ’s innét Kecskemétre. Ezen latrok hatan voltak, 
’s e’ hó egyik napján a’ kecskeméti tanyák egyikében két paraszt hadna^ 
gyot vertek agyon; hármát ezen vérontó czimboráknak azonnal elfogták, 
’s hárma megszökött, de a’ kecskeméti nyomozók Vásárhely körül elérék 
őket, a’ gyilkosak egyike azonnal agyon lövé magát, ketteje pedig meg- 
kötöztetve Kecskemétre hurczöltatott, Ind gyilkos tetteik bündíját (rögtön 
ítélet általi akasztófát) elnyerék.

(Dunagőzhajózásunk uj kiterjedést nyerend.) Bécsi levelek szerint 
ez évben ismét nagyobb kiterjedést nyerend a’ gőzhajózás Dunánkon. A’ 
társaság buzgalma semmi fáradságtól ’s áldozattól nem retteg,’s a’Duna 
folyvást világosabban bizonyítja, hogy a’ nyugatnak nagy országutja ké
szül lenni kelet felé. Dunagőzhajózásunk legyőzendi a’ marseilleit Kon- 
stantinápolyra nézve, mihelyt a’ Csernavoda - Kosztendzse közti vasút 
elkészülend a’fekete tenger mellett. Ennek elkészüléséhez pedig nagy a’ 
remény, mert a’ társaság már ügyes mérnököt is kühle azon czélból az 
al-Dunára. Ezen ut által három napot nyerne mind hajó, mind utas ’s az 
utazók 7 — 8 nap alatt Bécsbül egyenesen Konstantinápolyba juthatná
nak. —

A’ p e s t i  Gy a p j  u t á r -Egy e s ü l e t ’ f. e.martz. 15ikén a’ n. ca
sinóban tartott közgyűlésen 1) Liedemann Fridiik S. .7. pesti nkereske- 
dő ajánló, hogy az Egyesület’ iigyvivőségét folyó évi június lső napjá
tól kezdve jövő 1840 évi j un ius lső napjáig ismét kész elvállalni; mel’y 
ajánlata a’ nevezett ügyvivő urnák olly hozzátéttel fogadtatott e l , miszerint 
a) ezen évre kétnyíretii gyapjú is beszállíttathatik az aláírók által, b) ügy
vivő Liedemann Fridi ik ur az Ullmann Móricz úrral kötött raktár-haszon- 
béri szerződés idejének kiteltével az egyesületi részeseknek benne talá!- 
tatando gyapjokat folyó 1839dik évi augusztus 29dikén saját raktáraiba 
fogja ön költségin átszállítani. Az egyesület’s nevezett ügyvivő ur között 
létező szerződési feltétek az érintett 184Odik évijunius lső napjáig ép
ségben maradnak. 2) Az 1837dik évi november 17dikén megkezdett hat 
éves aláírás nyitva marad, ’s Pesten a’ n. casinóban Pregardt János ur
nái, egyebütt pedig több megbízottnál továbbá is folytaltatni fog. 3.) F. 
e. medárd vásárra az elnökség szives lesz az egyesület tagjait az általa ki
tűzendő határnapnak ujságlapokbani kihirdetése által a’ „tennivalók“ el
intézéséül egybehíni. Költ Pesten, martz. 20án 1839. Közli Kacskovics 
Lajos. —

A’ hon i  g a z d a s á g i - e g y e s ü 1 e t f. hó 1 7 ’s iSdikán tartá a’
n. casinóban téli rendes közgyűlését, hol számosb r. tag valódi részvéttel 
jelenvén meg , miután az elnökség részint az egyesülethez intézett levél
ben , részint szóval ismételve a’ múlt novemberi közgyűlésen előterjesz
tett akadályokat, hivataláról leköszönt, e l n ö k k é  egy lélekkel’s hangos 
, é l j e n ‘ kiáltások közben Károlyi György gr., a l e l n  ü k k é  Csapó Dá
niel, Czindery László urak, és Szapáry József gr. választattak. Ezt köve
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té a’ k o r m á n y z ó v á l a s z t o t t s á g  többi tagjainak választása nevsze 
rint betűrendben: Andrásy György gr., Bán.ffy Pálb., Barkóczy János gr. 
ifj., Bertha Sándor (ügyész), — Bezeredy István, Bohus János, Bujano- 
vics Eduard , Csáky Károly gr., Csekonics János , Deresényi P á l, Des- 
sevvffy Aurel gr., DessevvlFy Emil gr., Dubraviczky Simon, Eszterházy 
Mihály gr., Festetics Ágoston , Festetics Miklós gr., Ghyczy Ignácz, Gind- 
ly Antal, Gyürky Pál, Havas József, Heinrich n. János (pénztárnok), — 
Hunyady József gr., Józsika Miklós b., Kacskovics Lajos (titoknok), — 
Károlyi Lajos gr., Klauzál Imre, Laczkovics József, Lamberg Rudolf gr., 
Luka Antal, Marczibányi Lajos, May e r f  y Ferencz , Nádasdy Tamás 
gr., Orczy György b.,Patay József, Perlaky Károly, Pregardt János, Pró- 
nay Albert b., Ráday Gedeon gr., Sartori J. G., Schams Ferencz, Stein- 
bach Ferencz, Széchenyi István gr., Szekrényesy József (pénztárnok), 
— Tasner Antal, Teleki Sámuel gr., Török János, Uzovics János, Ör
ményi Ferencz, WenkheimBélab., Wesselényi Miklós b., Zichy Edmund 
gr., Zichy Miklós gr., Zichy Ödön gr. urak. — K é p v i s e l ő k k é :  Ada
movich kapisztr. János , Andrássy György gr., Antunovics Albert, Bán- 
hidy Antal, Barkóczy János iQ.gr., Batthyáni Lajos gr. Beniczky La
jos, Bezerédy István , Csapó Dániel, Csekonics János, Czindery László, 
D u b r a v i c z k y  Simon, F e s t e t i c s  Miklós gróf, Festetics Vincze 
gr., Ghyczy Ignácz, Gindly Antal, H o r vá t h ( kocsi ) Sámuel, Ka- 
puváry János, Kende Zsigmond, Klauzál Gábor, Mayerfy Ferencz, Nagy 
(péli) Gábor, Niczky Sándor, Pázmándy Dienes idősb, Pregardt János, 
Szapáry Ferencz gr., Török Gábor, Török János, Vágner József, Vécsey 
Pál b. ’sWittman Antal urak. E’ közgyűlésen azonfölül több érdekes határo
zat keletkezett, jelesül: 1) A’ pénztárt illetőleg a) hogy a’ verseny- és 
állattenyésztési osztály pénztára Heinrich n. János ur által továbbad is kü
lön , a’ gazdaság egyéb ágainak osztályáé pedig Szekrényesy József ur 
által és szinte külön kezeltetvén , ezen két külön pénztárról a’számadások 
is külön’s egymástól függetlenül szerkesztve vitessenek; b) amabba, t. i. az 
állattenyésztési osztályéba folyjanakjövedelemkép a’versenyalapítványi ka
matok, gyeppénzek , verseny téri néző alkotvány , Bhurtpore mén ’s a’ köz
telekjövedelmei az állattenyésztési rovatba aláirt ’s 184 lik évi dec. végéig 
kötelezett 10 p. ftos részvények: ellenben mint kiadások ugyanabból lesz
nek fedezendők minden a’ versenyt ’s állattenyésztést illető költségek is , 
jelesen: a’ versenytér és köztelek jókarban tartása, gyepkönyvek nyom
tatási költsége , paraszt kanczacsikók jutalmaztatása , paraszt dijak ’s a’ t. 
tovább a' köztelek kamatai, ’s kötelezvények időnkénti beváltásaj c.) a’ 
gazdasági osztály pénztárába fognak tartozni: a’ gazdasági-egyesület örö
kítéséül aláirt tőkék kamatai, a’ gazdaság egyéb ágainak rovatába alá
irt és szinte ISll iki  december végéig kötelezett 10 pgőftos részvények. 
Ezeknek megállapítása következtében, miután a’gyülekezet Andrásy György 
grófnak ’s Csapó Dániel urnák az örök alapítványi kamatok kezelése kö
rül eddig tett szives és buzgó fáradozásaikért köszönetét szavazott, elnök 
gróf a' pénztári számadások pontos vitelére való felügyelést, alelnök urak 
pedig az ellenőrködést lévén szívesek elvállalni, határoztatok : hogy inJ 
nenfovaaz állattenyésztési osztály pénztári számadásai a’ gyepkönyvben 
tétetvén közzé, ebben semmi egyéb a’ gazdasági osztály munkálatit tár- 
gyazó czikkely ne közöltessék, — a’ „Gazdasági Tudósítások“ értesitő 
részében pedig a’ gazdasági osztály pénztárát illető számadások, ’s min
den egyéb az egyesület ügyében hivatalosan közlendők is koronkint hir- 
dettessenek ki. 2) Hogy a’ szabályterv 15dik pontjában érintett alosztá
lyok (sectiók) minélelőbb életbe hozassanak; a’ választottság megbiza- 
ték, miszerint a’ borismertető- és gyapjutár- egyesületeket szinte külön 
alosztályok gyanánt ezen egyesület keblébe ügyekezvén venni, javasla
tot fog terjeszteni a’ júniusi közgyűlés elébe azon viszonyok meghatáro
zásával együtt, mellyekben ezen most független egyesületek mint alosz
tályok a’ kormányzó választottság ellenében állani fognának. Hasonló 
alosztályok lesznek péld. a’ lóversenyi, állatmutatási, gyapjutári, föl- 
dészeti (agronomiai) és földmivelési, bortermesztési, kertészeti, erdésze
ti, folyóirat! ’s a ’t. — 3) Czéljai közé tűzetett ki az egyesületnek, misze
rint a’ pénztár jövedelmei növekedtével a’ köztelken, ( melly e’ szerint 
emeletet nyerend,) vagy egyéb alkalmas helyen erőmüvészeti, kézmííta- 
ni, chemiai, ’s egyeb a’ gazdasággal szoros kapcsolatban levő tudomá
nyok fognak taníttatni; hogy pedig a’ theoriát a’ gyakorlat nyomban kö
vethesse , példány-gazdaság felállításául egy Pesthez közelebb fekvő in
gatlan birtok megszerzése is elrendeltetett, mellynek sikerülése , miután 
azé végre megnyitott előleges aláírás a’ kívánt mennyiséghez közeledik, 
szinte a’ választottságra bizatott. 4) Olvastatott nemes Tolna megyének 
közgyűléséből az egyesülethez intézett levele , mellyben főorvos Havas 
Ignácz ur értekezését ,, a’ marhadög kóranyagának egészséges marhába 
oltásáról ’s ennek sikerérül“ vala szives közleniolly felszólítással, hogy 
annak közönségessé tételét az egyesület is segítse elő, köszönettel fogad
tatott e’ becses közlemény, ’s a’ továbbiak elintézése a’ választottságra 
bizatott. 5) Köszönettel fogadtatott a l e l n ö k  Czindery László ur szigeti 
répaczukorgyárának becses mutatványa, melly az egyesület gyűjteményei 
közé tetetvén, a’ titoknoknál mindenki által megtekintethetik. Voltak 
még egyéb nevezetes tárgyakis, mellyek időrövidség miatt elintézésül 
a' választottsághoz ufasittatván, annakidején szinte köztudomásra fognak 
jutni. Pesten, mart. 21dikén 1839. K a c s k o v i c s  L a j o s  s. k.

egyesületi titoknok.
KÜLÖNFÉLE : A’ szénsavany-léggel (Kohlensaures-gas) minden euró

pai savanyuvizet felülmúló bor s zék i  savanya vízforrás mult: October őkén 
megvizsgáltatván, ugy találtatott:, hogy az ivókút La édes vízforrás ’s a’ bot- 
kiíton feliillcvő Lobogó  nevű ííirdőhíil is egy ér szivárog , ’s most: mindezen 
fogyatkozás orvosolhatod. Midőn az ivóforrás melletti szikla 10 lövéssel szét- 
hányatott , a’ régi tiszta savanya vizí’orrás nagy erővel Imzgn ki, melly egy 
nagy darab faragott kő öblébe vétetett: ’s most már újra birja Borszék a’ több

év óta elveszett megbecsülhetlen savanyú viz tiszta forrását. A’ Lo b o g ó  
nevű nevezetes hideg savanyu víz gazdag fürdő forrás egyik osztálya a’ grae-* 
fenbergi vízgyógymódra alkalmaztatott, zuhanó és csepegő fürdők készíttet-* 
tek, mel yek nemcsak hidegségük, de ásvány alkotórészeikkel is használnak. 
Az ivó és fürdővizek jó móddali elrendeltetésök mellett a’ vendégek egyéb szűk-* 
ségei kielégítéséről gondos a’ haszonbérlő,kinél május ltől sept. végéig szál
lást, mindennemű italt ’s étket találhatni reggelire, ebédre, ozsonnára és va
csorára akár étellajstrom akár szabott ár szerint. A’ haszonbérlő jó borral * 
szénával, zabbal, fával ’s a’ t. fog szolgálni ’s arról is gondoskodni* bogy a’ 
Borszékre vivő út jó járó állapotban tartassák. —Br a s s ó  mart. 4kén: A’ 
febr. végével beállott lanyha idő következtiben azt reményltük, hogyvalahára 
vidékünk is a’ már két hónapi kemény tél után vidám tavaszi napokat fog 
érni, azonban épen febr. utolsó napján a’ régi vastag hó olvasztására szük
séges eső helyett viszont havat kapánk, még pedig a’ régi majd fél öl magas
ságúnál nem kevesbet. Most is keményen havaz. — S. Ma r t o n o s o n  (Sep- 
siszékben) Vidékünket tömérdek hó borítja, ollyan, millyénre a’ legkoros- 
bak sem képesek emlékezni. Az utazók a’ csak szán keskenységű vert útból 
nem örömest térnek ki, ’s ha ezt tenni kénytelenek is, meg kell állniok az 
ut mellett; mert a’ nagy hóban tiz lépésnyire is alig gázolhatnak; Darab idő 
óta, ritkán ’s akkor is igen rövid ideig érezhettük a’természetet éltető nap 
jótékony sugári áldott melegét. A’múlt hónap három utónapjain szakadatlanul 
omlott a’ hó , a’ jelen hónap 2ka óta ismét szüntelen havaz. Közmondássá 
vált: hogy némelly feleség férjéhezi hűsége ollyan, mint a’ martziusi hó há
tára írott betűk , de én megvallom, hogy ha leendő nőm hűsége olly bő és 
állandó lenne, mint itt a’ mostani hó. nem fognék békétlenkedni. — D év a mart.
3. Ámbár nálunk a’ múlt két téli hónap alatt csak 8 nap állott a’ hévmérő 
fagyponton alul, csakugyan minden enyh időjárat sőt néha esőzés daczára is 
minden hegyeink olly fedettek hóval, hogy ha az egyszerre takarodik el, 
méltán tarthatunk a’ Maros és Sztrigy kiáradásától, inelly a’ szomszédjokban 
eső helységekre kártékony lehet. Szerencsére Marosunkról a’ jég febr. 25. 
éjjelén minden káros következés nélkül takarodott el. A’ gabnaár , mióta 
Tömösváron ’s Aradon azt a’ franczia és angol kereskedők számára nagyban 
venni kezdék, emelkedni kezdett, mert azóta a’ bánságból nem hordják eladás 
végett ide a’ gabonát. E.H.—A’ magy. kir. helytartótanács folyó év mart. 
ödikérül 9186 szám alatt költ határzata következtében a’ törökországgali 
közlekedés gyorsítására jövő april elejéiül kezdve uj postavonal fog megnyit
tatni Győrbül Mezó-Örs, Kisbér, Mór, Székes-Fehérvár, Sárkeresztúr > 
Sár-Bogárd ’s Nagy-Dorog felé Szegzárdnak.— F. hó közepén Győr vidékin 
megkezdék előmunkálkodásikat a’ bécs-győri vasúttársaság mérnökei a’ győr- 
fehérvár-budai vonalra nézve. — Beszterczebányán f. hó llkén esti 8 órakof 
Rakov  szky István, a’ beszterczebányai kerület fő tartományi biztosa, 
élte 72dik évében 14 napi betegség után elhunyt. — Az uj szerb alkotmány 
következtében a’ kormányzat következő renddel történend ezentúl azon vi
rágzani kezdő tartományban: 1) Négy tagból álló ministerség. 2) Tanács, 
16 tagból egy elnökkel, mellynek iiíésiben a’ ministerek is részesülnek. E’ 
tanács legfőbb hatósága az országnak , ’s minden szótöbbséggel elfogadott 
határzatnak maga a’ fejdelem is engedni köteles. 3) A’ ministereket ’s taná- 
nácsosakat, elnökkel együtt a’ fejdelem választja ugyan, de csak a’ legér- 
demesb ’s legrégibb tisztviselők közül a’ nép megegyeztével. 4) Fölebhviteli 
törvényszék. Ez egy elnökbiil ’s négy biróbul áiland, ’s csupán fölebbviteli 
pörökben hozand ítéletet. 5) Az országos tisztviselők rangja. A’ ministe rek 
’s tanácselnök: osztálynokok, a’ tanácsosak’s fölebbviteli törvényszék elnö ke: 
vezérőrnagyok, ’s a’ törvényszéki tanácsosak: ezredesek. 6) A’ birodalom 17 
kerületre lesz fölosztva. A’ nagyobb kerületeket ezredesek, a’ kisebbeket al
ezredesek kormányozandják. 7) A’ tisztviselők 11 osztályba soroztainak *, a’ 
legfőbb osztálybeliek 3ezer, a’ legalsóbbiak pedig 300, gyakornokok 100—250 
forintot kapnak évdijul. 8) A’ fejdelem évdija 200ezer for. az érseké 6ezer 
for., a’ püspököké 4ezer for. pengő. Egy czimzetes püspök segédül adatik az 
érseknek. 9) Minden tisztviselő 2 petét hagyand dijából a’ pénztárban nyug
díj-alapításul. 10) Szolgálatból tetszés szerint léphet ki minden tisztviselőd 
11) Hatalomszó által a’ ministertül lefelé egy tisztviselőt sem bocsáthatni el 
vizsgálat ‘s ítélet nélkül szolgálatból. 12) A’ tisztviselők előléptetése ezentúl 
csupán rangrend szerint fog történhetni. 13) A’ rendes katonaság csak 6 szá
zadnyi zászlóaljból, fél dandár lovasságból’s 60 pattantyúsból fog állani. 14) 
A’ birót ’s hatósági tiszteket minden helység szabadon választja. Ezek sze- 
dendik be lélekisméretesen az adót, inig egészen meg leend állapítva az adó
zási rendszer. Ugyanők kezelendik a’ községi pénztárt. 15) A’ kereskedők 
’s kézművesek öt osztály szerint adózandnak. 16) Az alattvalók fejadója 4 
for. pg., a’ többi adózás a’ birtokhoz képest leend meghatározva; úgy mind- 
azállal, hogy ezentúl minden adózó egy tallérral kevesebbet fizessen. 17) 
Ezentúl minden szerb alattvaló tökéletes ura leend birtokának, s valamint 
éltében úgy halála utánra is korlátlanul rendelkezhetik róla. 18) Minden hely
ség maga használja földjeit, ’s a’ fölöslegből bérlés u'ján bejövendő pénzt 
templomokra, iskolákra, utakra ’s t. elf. fordíthatja. 19) Ezentúl csupán or
szágút- ’s hídépítésre tartozik robotban megjelenni a’ szerb alattvaló. — A’ 
zultán következő szókkal búcsúzott el f. é. febr. lökán a’ szerb küldöttseg- 
tiil: „Az egyetlen istent hivom bizonyságul, hogy hű keresztyén alattvalóim 
’s a’ törökök közt nem akarok különséget tudni. Múlt évben csupán azért 
utazáni Silistriába, hogy erről meggyőződést nyújtsak a’világnak ; s hamás 
dolgok nem jőnek közbe, úgy tovább ’s alkalmasint egészen tihozzátok ju
tottam volna, ’s azért most a’ szerb nép kérelmére ismét uj törvényekkel 
látom azt el, hogy élvezet jökben boldogabbul élhessen. Köszöntsetek nevem
ben a’ népet ’s fejdehnet. Te, Awram Csaja! mondd meg ezt nekik ’s már most 
utazzatok szerencsésen isten nevében!“ — Midőn a’ szerb alkotmányt nyil- 
ványosan fölolvasák több ezer török jelenlétiben, számos török oda nyilat- 
kozék, hogy már most jobb szerb alattvalónak, mint töröknek lenni. Szerbiában 
már most mindenki örvend és vigadoz. Majd valamennyi kerületi kapitány1 
cl hagy á már Belgrádot. A’ tanácsosak még olt tartózkodnak, ’s eddig nin- 
Csen^elhatározva : Belgrádban vagy Kragujeváczban lesz é a’ tanács székhelye? 
Milos hg már mart. 4kén szándékozék Kragujeváczba utazni; de azon szo
morú hir, hogy legidősb fia* Milan hg, súlyosan beteg Temesváron, hihe
tőleg még tovább Belgradban tartandja ót. Azon szusz bányásztisztek, kik 
múlt évben több hónapig tartózkodónak Szerbiában, ’s télre visszatértek ha
zájukba, f. hó 3kán ismét Szerbiába érkeztek, azon örvendetes hírrel, hogy 
ez év folytában több ezer szász, jobbadán kézműves, fog Szerbiába érkezni, 
állandó megtelepülés végett. — w .

Most múlt józsefnapi vásárunkon következő áron keltek hazai térme- 
kink: Tini  só (fehér) inázs. 5 f. 12kr., Ani z s é  S — 9 f., D á r d a n y é 
(piskolez) rozsnyai 12 f.„ liptai 10f. 39 kr.—11 t.— kr.; F á l y i n k a (akoja)
gabna öf._kr. 6f. 24 kr. erősbnek foka 20—22 kr., törköly és seprő p. aka-
ja 8 f. 48 kr., bánsági szilvapályiukáé 10—11 fr., szeműié 9 f. — kr, — 
9 f. 30 kr., 32—35 fokú borszesz toka 24- kr.; l o l l  mazsaja, losztatlane 20 —74 
fi. foszlotté 38—140 fi pehelyé 110 -160 fi, irótoll ezre 1 fi 12— Ifi 36 kr. B ő r 
borjúé párja 3 fi 12kr. —4 fi 21 kr., birkáé 11. 36 kr. 21. 24 k r., ma-
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gyarjuhé 2 f. 24 kr. — 2 f. 30 kr., bárányé 1 f. 10 kr. — 1 f. 12kr., gidáé 
1 f. — kr. — I F. 36 k r., «körbőré 10— 26 F., tehéné 15 — 10 F. , lóbőré 6 F., 
30 kr. — 8 F. — kr., kecskebaké 2 f. 36. — 3 F. 15 kr., nyulbőr száza 30—40 
f.; T a p l ó  máza. 16—36 F.; halzsíré 14—16 f.; S á r g i t ó F á é  4 F. — kr. —* 
4F. 30 kr., G a b n a ,  pozs. bánsági tisztabuzáé 2 F. 12 kr., más vidékié 1 F. 
52 kr. — 2F. .8 kr., kétszeresé 1 f. 24 kr., — 1 F. 30 kr., rozsé 1 F. 20 kr. — 1 F. 
24 kr. , árpáé 56 kr---- 1 F. 8 kr., zabé 46 kr. — 48 kr. kukoriczáé 1 f.Skr.
— 1 F. 12 k r ., kölesé 1 F. 12 kr. — 1 F. 20 kr. , H o n g y  mázs., közönségesé 
1 f. — kr. — 2 í. 48 kr., jobbféleé 3 f. 36 kr. — 6 F. — kr., K e n d e r é  (apati
ni gerebenzett) 24—34F., nemgerebenzetté 10 F. 30 kr.— 12 F. — kr. , bácsié 
9 —10 F., M é z é ,  bánsági fehéré 14—15 F., sárga 12—14 F., barna 12—14 F., 
sonkolyosé 12f.  — kr. 13 F. 30 kr.. rozsnyaié 15 F ; S z a r v ,  szarvasé száza 
4 2 — 46 F., ököré 22—32 F., bivalyé 16 —18 f . , tehéné 10—13 F.; marhakö
röm ezre 4 f. — kr. — 5 f. 12 kr. szarvcsucs száza 5— 10 F.; G u b a c s ó , má
sodrendű köble 120 Fontjával 5 F. — kr. — 5 F. 30 , harmadrendűé 2 F. 30 kr.— 
3F. 45 kr., első rendű újé 6 F. — kr. — 6 F. 51 kr. , másodrendűé 5 F. — kr.
— 5 F. 30 kr., harmadrendűé 3 F. — kr. 3 f. 30 kr., K ö m é n y  m a g mázsája 
13—15 F., asztalos E n y v é  24—25 F., V a d r e p c z e o 1 aj é 10F. 45 kr.— 
12 F. 30 kr., vetett repczeolajé 11 F. 30 kr. — 13 F. 15 k r., tisztázotté 14—15 
F., lenolajé 15 F. 30 kr.— 17 F. — kr. P a p r i k á é  7— 14 F., illyricumi H a
in u z s i r é 11 F.— kr. 11F. 30 kr. Fehér hamuzsiré 1 0 —11 F., kékesé 9F — 
kr. — 9 F. 30 kr. , kéké 8 F. — kr. — 8 f. 30 kr., főzött L ó s z ő r é 45—64 f. 
fonott lószőré 45 — 64 f . , nyers hosszúé 68—72 f ., rövidé 35—40 f., L ó  her  
luczerni 35 — 38 f . , stájer 2 5 —26 f . , lenmag pozs. 2 f. — kr. — 2f. 15 k r .; 
V a d s á f r á n y  mázs. 14 f., G y a p  j u : egynyiretü középlinom mázs. 58—84 
f., közönségesé 46—54 f . , téli kélnyiretű tinóm 66—70F. középf. 54—63 f. 
közöns. 35—48 f . , nyári lin. 59—70 f., középf. 50—60 f., közön*. 36—46 f ., 
báránygyap.4 0 —100 f . , bőrrűl nyirotté 50—110 f., timárgyapjué 48—65 f. , 
érd. zigaráé 4 2 —46 f. bánsági kézzel mosott zigarrác 40—41 f., kézzel mo
sott magyar gyapjúé 29—32 f., C s e r  hé j  mázs. 4 F. 40 kr. — 5 f. — kr., 
Z s í r é  14 f. — kr. — 15 f. 30 kr., szegedi 8 z a p p a n é 12 fr. 24 kr. —• 14 f.
— kr., fekete közönségesé 14 f., linóm sziksóé 13 f. 30 kr. — 14 f.30 kr., közön
ségesé 1 Of. 30 kr., S z a l o n n á é  12f. 30 — 13f. 30 kr., D o h á n y é :  debrői első 
rendű 1 6 - 2 0  f. , másodrendűé 10—13 f. , harmadrendűé 5 f. — kr. — 8 f. 
30 kr. debre czcni első rendűé 9—10 f . , pécsi első rendűé 8—9 f., másodrend. 
6—7 f., szegedi elsőr. 10—12 f., másodr. 7 f. — kr., — Sf. 30 kr. harmadr. 4— 
6 f., tiszamellékié 10—12 f., tekercsé 3—4 f., olvasztott F a g y g y u é  1 9 —- 
20 f., tömlőbelié (Wammen) 18 f. 24 kr.— 19 f. 12 kr.; V i a s z é :  (sárga 
rozsnyai) 79—83 f., bánságié 79—S3 f . ; B o r ,  tokaji aszú átalaga 30—120 
f., ménesi aszú akaja 30—80 f. budai ó veresé 6— 11 f.,ujé 3 f. 12 kr. — 5f.
— kr. fehér ó 4 —8 f. újé 3 f. 36 kr.—5 f. — kr. , pesti kőbányai ó 6 - 1 2  f., 
újé 3 f. 36 kr. — 5 f. — kr. hegyi fehér és veres ó 6 —15 f., újé 4 — 6 f . , sík- 
földié, Fehér ’s ó 3 f. borkő (fehér természetes) mázs. 14—15 f., veresé 13 f. — 
kr. — 13 f. 30 kr. aszuszilva mázs. 5 f. 48 kr. — 6 f. — kr., Összehasonlítván 
ez árkeletet a’ múlt leopoldnapi sokadalmival, kiviláglik, hogy most árban 
emelkedtek: pályinka, halzsir, tisztabuza, kétszeres, rozs, zab, gubacs, 
enyv , minden fajú hamuzsír, egynyiretü középf. ’s közöns. gyapjú, ’s két— 
nyiretünek minden faja, továbbá a’ bárány- ’s timárgyapju és érd. zigara, 
végre a debreczeni s pécsi elsór. dohány; csökkentek pedig valamennyire 
ökör , tehén- és lóbőr, repczeolaj , szalonna , viasz és közönséges posztó; kéz
művekre s kiskereskedésre áltáljában igen silánynak mondhatni e’ vásárt, mos
toha időjárás, hó, fagy, esó , víz, sár és rósz utak miatt kevés volt a’ vevő , ’s 
igy kevés pénz is , hol pedig ezek hijányzanak, ott meddő a’ vásár.

8 P a n y o l o r s z á g - .
(A ’ kibujdosott spanyolok nem-szabadnak nyilatkoztatják a’ trónkö

vetelőt ’s kormány-juntát akarnak fölállítani. E legy .) A ’ számüzüttek 
folyvást sűrűn érkeznek spanyol főidről Bayonneba, hol a’ hatóság min
denkép elvonni törekszik őket a’ közönség figyelme elől. B eszélik , mi
szerint nyilatkozványt szándékoznak közre bocsátni a’ számüzöttek, melly- 
ben a’ legközelebbi események föl világítása után meg fogják bizonyítni, 
hogy a’ trónkövetelőt többé már szabadnak nem tekinthetni, ’s hogy Ma- 
roto erőszakkal kényszerité őt akaratja teljesítésire. E’ körülmények közt 
a’ közügyek vezérletire fő kormányzó juntát készülnek fölállítni a’ szám
üzöttek , melly Cabrera elnöklése alatt mindaddig fogja igazgatni a’ car- 
lospárti tartományokat, mig a’ trónkövetelő Maroto foglya marad. Har
madik fölszólitásról is kezd hír szállongni, mellyet febr. 2Sikán 'Colosá
ban bocsáta ki a trónkövetelő. Legújabban még következő előbbkelő 
spanyolok kaptak Marototul parancsot hazájok elhagyására: Fernan
dez de \  alasco és n eje , d. Jose Alvarez Frias, d. Teodoro .Telos, 
de Basilio Garcia, Peneda, dón Antonio Neira, dón Xav. Sebastian 
de Herrera j don doze Lasain , don Ráncon Al io,  A yeguy, don Jose 
Cadenás, d. Roque Hernandez. — Miután L a cy , angol ezredes, törek
vése nem sükerült Cabrerával alkudozásra lépés iránt a ’ foglyok kicse- 
réltetése végett, tehát Van Halén maga kezdé meg ujlagaz alkudozást Cab- 
i-erával. Ondából ugyanis febr. 1 Tikén levelet irt Cabrerának, m elly- 
ben 103 foglyot ígér neki , ha késznek nyilatkoznék szoros szerződést 
kötni, mellynek következtében ezentúl mindkét részről emberi bánásmó
dot fognának tapasztalni a’ foglyok. Cabrera válasza e’ valóban ember
baráti fölszólitásra még nincsen tudva. Ez utóbbi most ismét Aragóniá
ban dúl, mig Llangostera’s Forcadell Molína felé indultak meg. Van Ha
len sergei leginkább csak Onda ’s Almenara erősítése biztosításával fog- 
lalatosak e’ pillanatban. — Orgazból igen szomorú eseményt jelentnek: 
teb r. Sóikén egy zendülő csoport jelent meg e ’ helység előtt, ’s a’ pol- 
garkatoriák kiindultak üldözésükre ; távul a’ falutól mindazáltal várat
lanul nagyszámú zendülő rohaná meg a’ bátor alkotmányosakat, kik 
50 holtat hagyának a’ harcztéren. Ezután a' faluba rontottak a’ carlosiak 
’s megkezdék szokott dulásikat. Sok némbert ’s gyermeket kardélre 
hánytak , számos fiatal leányt pedig magukkal hurczolának. —

A n g l i a .
O Connell martz. elején több óráig tanácskozók titkosan Normanby, 

Ebiűngton ’s Morpeth lordokkal Carlisle lord házában, mit ismét epés kifa- 
kadásokra használnak a toryk O’ Connell’s a’ ministerség ellen, gúnyosan 
kérdezvén : vájjon nem azon tanácsban határzá é meg O’ Connell a’ föltéte
ket , mellyek alattEbrington 1. fényes hivatalát nyerő ? Egyébiránt darab 
idő óta önmagukat múlják fölül gorombaságban a’ tory lapok. Néhány nap 
előtt ugyanis azon hirt közié az Observer, miszerint Ebrington 1. Romilly test

őrkapitányt magányos titoknokául nevező k i, félhető mindazáltal, hogy a 
tory fővezér, Hill, ellenzeni fogja e’ kinevezést. — M’ Neill volt angol kö
vet a’ perzsa udvarnál martz. 4ikén Londonba érkezők. — Canadában 
törvényszéki Ítéletek következtében ismét történt néhány kivégeztetés, 
mit a’ toryk folyvást minden alkalomkor fegyverül törekszenek használni 
a’ ministerség ellen. E’pillanatban mindazáltal mind a'két tartomány csön
desen viseli magát, ’s csupán a’ határszéleken történnek némi csekélyebb 
villongások a’ szabad tartományokbul átsurranó martalóczok ’s canadai 
polgárkatonák közt, miknek azonban nincs komolyabb következményük.
—- A’ parliamentben most semmi közérdekű tárgy nincs napirenden.— 

(Az irlandi hatósági törvény másodszori fölolvastatása nagy többség
gel elfogadva.) A’ mart. Siki alsóházi ülésben megjelent a’ dublini lord- 
mayor egész díszöltözetben a’ sorompók előtt, ’s a’ dublini testület ne
vében kérelmet nyujta be az irlandi hatósági törvény ellen, miután ugyan 
azon hatóság Fortescue kineveztetése ellen kérelemintézést határzott a’ 
királynéhoz, mivel a’nslord nem elég melegül pártolja az uralkodó egy
házat. Néhány pillanat múlva meg kezdők az érintett törvényjavaslat má
sodszori fölolvastatását vitatni, melly alkalomkor a’ mérsékelt ’s túlzó 
toryk közt komoly meghasonlás nyilványosult. Stanley 1.1. i. mindjárt a’ 
vitatás megkezdésekor igy nyilatkozók: „Sajnálom hogy a’ ház ez olda
lán e’ törvényjavaslat irányában ellenszegülés látszik készülni. Nem hi
szem ugyan, miszerint e’ rendszabály czélszerü hatású leend Irlandra 
néiüve; de ellenzeni még sem fogom azt, mivel a’ múlt ülések vége felé 
a’ testületek javítására kötelező magát az alsóház. Az irlandi szegény-’s 
tizedtörvényre nézve történt egyezkedés után, véleményem szerint igaz
sággal ellenkezik , hogy most a’ hatóságjavitó törvény másodszori fölol
vastatását gátoljuk. (Halljuk! ’s tetszés.) Becsület ’s következetesség azt 
kívánják a’ ház ez oldalától, hogy nyíltan ’s becsületesen fogjon e’ kérdés 
vitatásához. Az uj irlandi alkirály kineveztetése több elmében nyugta
lanságot támoszta; de én hitelt adok a’ns lord (Fortescue) által a’ másik 
házban tett nyilatkozatnak. (Halljuk !) A’mint mondám, én e’ törvényjavas
latra nézve elzalogitottnak tekintem szavamat; de midőn kész vagyok az 
irlandi várasoknak népválasztáson alapuló testületeket adni, egyszersmind 
koránsem szándékozom kisebb választás-adóban megegyezni, hanem foly
vást a’ lí) font sterling mellett maradandók meg.“ Inglis elmellőztetni ki
várná a’ kérdéses törvényjavaslatot, mivel az szerinte rendkívül gyöngitni 
fogná Anglia befolyását Irlandra, ’s ő az irlandi testületek további fön- 
állását óhajtja. A’ törvényjavaslat rövid vitatás után 300 szóval 39 ellen 
csakugyan másodszor fölolvastatott. —

(A’ tengerészeti költségvetés vitatása. Londoni politikai lakoma. Ves- 
tris elleni gyilkos szándék.) A’ tengerészeti költségvetés vitatása sokkal 
élénkebb ’s körülmenyesb ez évben, mint közönségesen szokott lenni. A’ 
mart. 6iki alsóházi ülésben választmány előtt folyt annak részi< tes vita
tása; ezúttal azon javaslat volt szőnyegen , melly szerint 23,105 hajós
legény, 9 ezer tengerészkatona ’s 2 ezer hajósinas tartására 1,080,089 font 
sterlinget kiván a’ kormány. Dologhoz értő férfiak a’ tory padokon , kik 
közt leginkább kitűntek: Clerk ’s lngestrie, ismétlők okokkal támogatott 
panaszaikat, miszerint Hinne takarékossági rendszere következében igen 
aljas állapotba siilyedt az angol tengerészet. Ha alapos is azon állítás, 
miszerint máskor sem volt békeidőben soha nagyobb az angol tengeri erő 
a’ mostaninál, azért meg kell gondolni, hogy Anglia tengeren-túli bir
tok! még soha nem voltak olly komoly veszélynek kitétetve , mint épen 
a’ jelen pillanatban ; ezenkívül pedig llusszia, Francziaország és Ame
rika tengerészetével már nem mérkőzhetik Anglia vízi ereje mostani álla
potában. Adam hajóvezér ’s tengerészeti 1. védő a’ kormányt e’ vádak 
ellen. Codrington több javítást hozott ajánlatba a’ tengerésztisztekre nézve. 
Egyébiránt határozást nem hozott még e’ napon a’ ház. — A'londoni elő
zők mart. 5 kén 900 teritékü fényes lakomát adának O’Connell tiszteletére. 
Az izgató a’népalkotmány mellett nyilatkozók ugyan , de nz erőszakos lépé
seket határzottan roszalá. A’ titkos szavazásra nézve oda nyilatkozók, 
hogy mind g a ze m b e r az , ki annak behozatását ellenzi. Ekkor alkal
masint feledé O’ Connell, hogy a’ whig ministerség hallani sem akar a’ 
titkos szavazásról. — Mart. 5kén Vestris énekesnő ellen gyilkolási szán
dék födözteték föl. Durranó porral akarák megölni a’ híres művésznőt; 
de a’ levelet, mellybe az rejtve volt, vigyázva bonták föl, 's igy sze
rencsésen kikerülő a’ veszélyt. —

(A’ veracruzi sérelem ismét megpönditve.) Martz. Sdikán következő 
nyilatkozattal nyitá meg a’ felsőházi ülést Lyndhurst 1.: „Mylordok , én 
panaszt emelek lobogónk megsértetése miatt Veracruz előtt. E’ sérelem an
nál komolyabb, mivel, a’ kezeim közt levő iratoknál fogva, egyenesen 
a’ franczia hajóvezértiil származott az. A’franczia kormány elégtéttel tar
tozik nekünk. Kérdem tehát: kaptunk é már elégtételt, ’s fogja é a’ mi
nisterség ellenzeni azon papíroknak ház elibe terjesztését, miket a’rak- 
hajó parancsnokától kapott ? “ Minto: „ Ha még rövid ideig türelemmel 
viseltetik vala a’ ns lord, úgy bizonyosan kielégitőleg világitandám föl ez 
egész kellemetlen tárgyat; most azonban nem tehetem azt, mert Croke 
hadnagy hivatalos jelentése még nem érkezett meg.“ Brougham: „Meg
vallom, miszerint a’ kormány e’ tárgyban eddig tett nyilatkozatit koránsem 
mondhatom kielégitőknek. Mindjárt eleinte egész határzoftsággal kellett 
volna Mólé grófhoz’s azon nagy fejdelemhez, Lajos Fülöphez, íölvilá- 
gitásért járulni, ’s úgy már most bizonyosan mindent tökéletesen tud
nánk.“ Mellville :„IIa ez még nem történt meg, tehát mindenesetre rövid 
idő múlva meg fog történni, ’s reményiem ő föls. ministeri sietve fogják 
azután velünk tudatni a’ nyert elégtételt.“ Wellington : ,, Történtek - e 
Veracruz előtt czélszerü rendszabályok az angol alattvalók ótalmára ? “ 
(Halljuk!) Minto : „Mindenbizonnyal.“ Lansdowne: „A’ns hg meg lehet 
győződve, hogy a’ briít alattvalók sorsa azon vidéken biztosítva van. A’
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tengerészeti kormány nem mulaszt el semmit, mi a’ nyilványos szolgá
latra nézve kívánatos, ’s a’ kormány nem követelhet elégtételt, midén 
meg nincsen értesítve az egész történetről.1’4

(Butera hg nápolyi uj követ. Fegyvervásárlás az alkotmányosak szá
mára. Amerikai hírek.) Ludolf gr. elhunyt nápolyi követ helyét Untéra 
h0- foglalandja el Londonban, liováapril elején szándékozik megérkezni. 
Butera hg hannoverai születésű, Russziában egy előkelő' hölgyet vett nőül, 
’s igen nagy tapasztalása diplomata. — Don Antonio Fano, spanyol pattan
tyús tiszt, Angliába fog nemsokára érkezni 30 ezer puska átvétele végett a’ 
madridi kormány számára. — Amerikából több különböző hír kezde szár
nyalni a’ fővárosban , mire nézve következő megjegyzést tőn a’ Times leg
újabb száma: „Lapjainkban több minden nemű hirt olvasunk ugyan Ame
rikából; de félünk, miszerint az koránsem minden ’s épen nem a’ leg- 
fontosb azon hírek közül, miket őföls. ministeri hivatalos utón kaptak. Sőt 
egyenesen azt hiszszük , hogy a’ ministerek olly fontos híreket kaptak , 
mellyek közlése elmulaszthatlan hivatalos kötelességükben áll. Ha magá
nyos tudósitásinknak hitelt szabad adnunk, úgy az uj-braunschweigi éj
szaknyugati határszélek miatt ellenséges mozdulatokat készül tenni az egye
sült szabad tartományok egész tömege. Néhány nap előtt már tökélete
sen valósult, miszerint a’ washingtoni kormány több rendeletet bocsáta 
közre már e’ tekintetben * ’s most legújabban egyenesen azt rebesgetik, 
hogy a’mainei polgárkatonaság parancsot kapott az uj-braunschweigi vil
longás alatti tér-elfoglalására, mielőtt még további alkudozások történ
nének. A’ kérdéses tér mintegy 5ezer angol négyszög mérföldet foglal 
magában, ’s huzamosb idő óta botrányszálka Mai ne  tartomány lakosi 
szemeiben. —

F r a n c z l a o r s z á g f .
(Royer-Collard beszéde választóihoz.) Royer-Collard következő be

szédet tarta választóihoz: Önök helybenhagyák utóbbi választásukat,
mellyet a’ kamra-föloszlatás félben szakasztott. Ez újólag részemre nyi
latkozott szózatok annál fontosbak reáin nézve , mivel uj ’s komolyabb 
körülmények közt nyerém azokat. Köszönöm Önöknek, hogy bennem 
nem kétkedének. Mi olly pillanatban élünk most, midőn az ország ké
tes helyzete olly hatalommal nyilatkozik , melly távul maga után hagyja 
a’ parlamenti viták zajgásit. A’ júliusi zendiilet szülte ingerültség az or
szág szivében foglalt helyet, miután az utczákról elíízeték. ’S ott, mint 
bátor menedékhelyen, folyvást gátolja a’ kormány menetét, lealacso
nyítja azt,hatalmától megfosztja, ’s némi tekintetben egyenesen haszonve- 
hetlenné teszi. Az azt fedő fátyol alatt a’ zendiilet szelleme lappang.Ismerem 
én azt beszédje hizelgésiről, kevélysége dőreségéből ’s mély erkölcste
lenségéről. Külföldre nézve nem engedi magát adott szó által köteleztetni, 
a’ hazában pedig nem hallgat az esküvel megerősített alkotmányra. Az 
erkölcsi helyzet által elerőtlenült porhanyuintézvények alig tarthatják már 
tovább magukat főn. Az elszegényiilt társaság sem erős állapottal sem 
megvíhatlan torlaszokkal nem bir már többé hathatós védelmeztetésire. 
Vélik talán, miszerint a’ ministerség mulékony méltósága kétes kielégít- 
ni a’ telítetlen szenvedélyeket? Nem, rontás és hódítás közepett is uj 
zsákmány’s martalékról fognak azok gondolkozni. Uj kort kezdünk most 
élni. Nagy veszélyek fenyegetnek bennünket; ismernünk kell azokat , 
hogy síikénél közdhessünk ellenük. Franeziaország hűsége ’s hitele te
temesül csökkent Európa színe előtt, melly kezeseket kérhetne tőlünk, 
mint vad országokban szokás , mindenkor, midőn valamelly szerződésre 
lép velünk. A’ júliusi trón meg van támadva, hogy ingadozni kezd, azt 
nem akarom kimondani; ’s e’ trón , mellynek fölállításában kezeim nem 
részesülének , egyetlen ótalmi bástyánk minden gyalázatos vállolat ellen. 
Mit szükség az ügyek e’ rendkívül komoly helyzetében tennünk, ne
künk, kik a’ rend őrjei, a’törvények és szerződések gondviselőji ’s min
den fáradsággal szerzett vagyon megtartóji vagyunk? Semmit egyebet, 
mint összesereglenünk , szorosan szövetkeznünk,’s fordítanunk homlokot 
e’ fejetlenségnek , mikép azt már egyébkor tettük. En e’ kötelességet, 
választom magamnak, ’s minden erőmet arra fordítom, szerencsésnek ér- 
zendvén magamat e’ föláldozással zárhatni be azon é l e t e t ,  melly mint 
Önök tudják, mindenkor osztatlanul a’ jogszerűségnek’s attól elválhat- 
lan szabadságnak volt szentelve.44 —

(Soult a’ királyhoz hivatva. Vélemények az alakulandó ministerség- 
rül.) Párisi mart. ÍJ. hírek szerint Lajos Fülöp a’ ministerség lemondása után 
azonnal magához hivatá Soult tábornagyot, noha irtózott tőle, mivel már 
a’ kamraföloszlatás előtt is igen büszkén viselé magát. A’ vitéz tábor
nagy elfogadó ugyan a’ meghívást, de csak másnap jelent meg a’király
nál, még pedig londoni koronázási hintájában legnagyobb pompával. Eb
ből méltán következtetni, hogy Soult büszkesége koránsem hanyatlik. 
Mint mondják olly férfiakat ajánlott a’ királynak, kiket ez csak legna
gyobb szükség esetén szándékozik elfogadni. Soult terve szerint ugyanis 
ö maga ministerelnök fogna lenni’s hadminisíer, Thiers külminister, Gui
zot ’s Duchatel pedig a’ bel- és pénzügyi tárczát nyernék el. Azonban 
már Dupin után is gyors hírnököt külde a’ király , ’s igy általányos azon 
vélemény, miszerint mindenekelőtt a’ tábornagyot kibékitni törekszik a’ 
volt kamraelnökkel. Az egyezkedés mindazáltal nem igen valószinü, mert 
Dupin rendkívül gyűlöli a’ tábornagyot, ’s általában határzott ellensége 
a’ katonaságnak , a’ mennyiben az t. i. polgári kormányzatba avatkozik. 
Soult ellenben a’ polgári szerencsehőst gyűlöli Dupinben, mint olly fér
fit , ki a’ rőfmellül elszabadulván durva büszkeséggel tombol szerte min
denütt, noha egyébiránt agyában mégis szolgai elveket táplál. Továbbá 
a’ tartományokba! naponkint újabb hírek érkeznek a’nép elégületlen kifa- 
kadásiról a’ választásoknál elkövetett ministeri ármányok miatt. Carcas- 
sonneban olly magosra hágott a’ nép méltó haragja, hogy a’megyeispán

nak hosszas ostromot kelle kiállani a’ katonai laktanyában. Blanc, a’ vá
lasztások ismert főigazgatója, csak nagy üggyel bajjal menekheték meg 
az ellene készített ármánytól. Rochechouartban ugyanis megégeték arcz- 
képét, ’s azon gyorskocsit, mellyen Parisba vélték őt utazni, feldön- 
ték; Blanc azonban előre értesülve volt a’ dologrul ’s más kocsin foly
tató útját. E’ körülményekből mindenki méltán következtetheti, miszerint 
az elmék mostani ingerültséginéi fogva teljességgel nem bátorkodhatik uj 
választásokhoz folyamodni a’ kormány. Ha Soult nem felel meg a’ ki
rály várakozásinak, úgy Valée tábornagyhoz szándékozik fordulni, ki 
politikai tekintetben nem veszthet semmit, A l g í r b ó l  pedig szeretne jó 
móddal távozhatni. A’ docrinairek száma igen leolvadt, ’s Odilon-Barrot 
legtöbb szózat iránt rendelkezhetik; vele azonban nem igen akar érint
kezésbe jőnia’ kormány, mert ő és párthivei maguk számára nem akar
nak semmit, hanem csupán az ügyért buzganak. Odilon-Barrot minde
nek előtt a’ kamatcsökkentést, a’ septemberi törvények megszüntetésit, vá
lasztók szaporítását, végre pedig talán épen törvényszék elibe állíttatását kí
vánná Mólé ministerségének, megvesztegetés , tékozlás és rósz kormány
zat miatt. — Daguerre diorámája leégett. A’lángok egy óra alatt az egész 
épületet megemészték,’s maga Daguerre is csak veszély közt tuda kisza
badulni. — A’ fiatal Rovigo hg martz. Bikán párbajt küzd vén a’st. ger- 
maini erdőben, mély szúrást kapott, melly tüdejét sérté ’s nagy mérték
ben veszélyezteti életét. — Papineau, az ismert zendülési főnök, Cana- 
dából Havreba érkezvén, onnan Parisba szándékozék utazni; de a’ rend
őrség visszatartóztatá őt, azon megjegyzéssel, hogy csak rendes angol 
útlevéllel engedtethetik meg neki az utazás Francziaországban. — Mar
tinique! hírek szerint ott még folyvást növekszik a’nyomor,’s jan. llén  
még négy földrengést érzettek a’ főváros közelében. Az első földrengés 
mintegy 10 milliónyi kárt okozott. Csak a’ czukorvám csökkentése eny
hítheti e’ gyarmat lakosinak szomorú sorsát. — Abdelkader visszatért már 
a’ sivatagból ’s Miliana közelében üte tábort. Ain-Maadi további sorsá
ról még semmi bizonyost nem tudhatni; némellyek szerint nem hagyott 
az emir őrséget falai közt, mások ellenkezőtállítnak , ismét mások szély- 
tiben azt mondják, hogy a’ sánczokat lerontatá. —

(Lallemand tábornok meghalt. Elegy.) Lallemand tábornok ’s pair- 
kamrai tag, martz. Óikén élte 65ik évében elhunyt. Lallemand köztudo
más szerint 1815ben Napóleonhoz kitüntetett hű ragaszkodása miatt ha
lálra itélteték, ’s csak bámulatos szökés által kerülé el e’ szomorú sorsot.
— Mólé gr. martz. 11 kén már kiköltözék a’ külügyi hivatalból. — Mond
ják,  hogy Dupin ministerségbe lépte esetén Odilon-Barrot lesz kamrael
nök. — Mihelyt a’ királytól eltávozék Soult tábornagy , azonnal hosz- 
szas tanácskozásba bocsáfkozék Thiers úrral; általányosanvélik mindaz < 
által, hogy eddig még semmi bizonyos ajánlatokat nem tőn Lajos Fiilöp- 
nek a’ tábornagy, mert először Dupin úrral óhajt tanácskozni, kinek Pa
risba érkezését minden pillanatban várják.

(A’ király Thiers ’s Guizot urakat is meghívó. Elegy.) A’ Messager 
martz. 1 liki száma szerint a’ király Thiers urat levél által a’ palotába idézé, 
minek következtében Thiers csakugyan meg is jelent 4 óra tájban a’ ki
rálynál. Soult tábornagy kétszer volt ugyanazon nap az udvarban. Bro
glie hg is szólott L a j o s  Fülöppel’s az országos ügyektől visszavonultát 
neje halálával mentegeté. Soult már határzottan elfogadó a’ ministerség- 
alakitást, ’s rövid idő múlva tudva leendnek az uj ministerek nevei. Az 
Odilon-Barrot befolyása alatt álló S eele igy osztályozza az uj kamrael
lenzést: radical ellenzés 4 követ, legszélső baloldal 10, baloldal 110, 
bal közép 82 , jobb közép 26 , legitimista 23, összesen 251. Tudni kell 
azonban , miszerint ez egyesült ellenzés az uj ministerség összeállásaután 
azonnal uj felekezetre fog oszlani.—Papineau Havreból Parisba érkezék.—

B e 1 g- i ti m.
Ilir szerint a’ limburgiak vonakosznak a’ belga kormány által rájok 

kivetett félévi adót lefizetni, mert a’ belga kormány Limburgot magára 
hagyja, elvonva tőle pártolását. Az e’ miatt foganatosított rendszabályok 
ismét felfüggesztettek, mert több helyen zavar ’s rendetlenség keletkezék.
— Skrzyneeky tábornagy nem utazott Londonba, még mart. 6kán Brüs- 
selben volt ’s az udvarnál ebédle. — A’ követkamrai mart. 8 ’s Oki ülé
sekben még folyvást a’ londoni szerződésiéül vitatkoznak ; többen szálának 
mellette ’s ellene ; a’ viták azonban igen lassan haladnak előre , mert 
naponkint 4 — 5 követnél több nem nyilatkozik; s igy hihetőleg mart. 
15ke előtt vége nem szakad; a’ francziaországi választások következté
ben az ellenzés néhány taggal szaporultj a’ kormány ellenben az egész 
ügyet bevégzettnek tekinti. —

N c* iá* © f o r s z  á  g.
A’ hannoverai lap mart. 4érül írja: ,,A’ köz RR gyűlése tegnap 

előtt este bizonytalan időre el van halasztva. E’ rendeletet ’s ennek indi- 
tóokát illetőkir. iratot reményijük, nem sokára közölhetni fogjuk.44

M. m. Frankfurtban febr. 18án a’ Dalkoszoru-társaság a’ Mozart- 
féle alapítvány részire nagy hangversenyt ada; ezen alapítvány már je 
lenleg 7 ezer ft bul áll, de csupán akkor léphet életbe, ha évenkint 400 
ftot kamatoz. — A’ wiirtembergi kamrák elibe terjesztett költségvetés
ből kiviláglik, miszerint 1839tul 1842eig ’s igy három év alatt a’kiadás 
29,018,432 ÍV., a’ bevétel pedig 29,041,000.

G a b o n a á r  : Pest, mart. 22dikén : Tiszta búza —, — , 110; — llozs 
— 90 , 83 ; — Zab 66 , 63 , 60; Kukoricán 88 , — , — , 
pesti ni. v. garas.

D u n a v iz á l lá s  : Pest, mart. 2ldikén 5' 7" ti"' — 22dikén f>' 7" 0 "  
23dikán f>' 9" 3'"

&OÍÍO. Buda, mart. 2(ikán: 33, 24, 13, 63, 76.

S z e r k e s z t i  H e l in e c z y .  — N y o m ta tja  T r a t t n e r - K ó r o l y l » n r l  u te z a  O I* .



Pesten a’ m. 1.1. kisgyíiléséből, mart. 25kén 1839. I). S e b e d  e l Ferenc/., 
titoknok.

M a g y a r  tud . t á r s a s á g .  Az író közönség ezennel figyelmessé té
tetik a’ m. t.i. IXik ngyiilése által közzé lett következő jutalomkérdésekre:
I. T ö r t é n e t i r á s i : „Fejtessék meg oklevelek 's egyéb régi emlékekből: 
honnan vette legyen eredetét hazánk régi a árszerkezete, koronkinl milly vál
tozásokon ment az keresztül, mik hanyatlása okai, és milly hatással volté’ 
külön fokain, honunk közigazgatására, védelmére ’s általában alkotmányunk 
kifejtésére? II. M ath  e s i  s i :  A'görbék meghatározásában jelenleg a'görbe 
mindenkori hossza és érintőinek (tangentes) szöge is vétetnek elemei ül. Mely- 
lyek tehát ezen nézet szerint az első és másod-rendű görbék ? A itessenek 
ezek által öszrendesekre (coordinatae), ’s adassanak elő főbb tulajdonságaik. 
Jutalom száz száz arany. — Mindenik osztálybeli pályairások beküldésének 
változhatatlan határnapja, mellyen túl semmi felelet el nem fogad tátik: mart. 
25dike 1840. a' meddig azt, írója nevét rejtő pecsétes levélre hivatkozó jel
igével, alulírt veszi által. A’ beküldött másolat , melly ki nem adatás'1 ese
tében is az academia levéltárában marad, a’ nélkül, hogy szerzője a’ munka 
sajátsági jogát elvesztené, idegen kézzel és tisztán Írva, lapozva’s bekötve 
küldessék. íía  a’ jeligés levél felbontatása után kitetszenék, hogy a’ munka saját 
keze írása a szerzőnek, ez a’ jutalomtól elesik. — A ’ 100 arany jutalmon ki- 
vül, másod, sót harmad karbelinek találandó felelet is kiadathatik , ivenkint 
szabandó tiszteletdíj mellett. — II. Az 1840ben kiadandó 100 arany drámái 
jutalomért egyedül vígjátékok vihatnak. Ez alkalommal figyelmessé tétetnek 
a versenyzők a' IXdik ngyülés azon határozatára, miszerint, a’ munkás el
mék sikeresb ösztönzésére, a1 többiek közt legjobb munkának a7 jiualom min
den esetre kijár, kivevén ha köztök egy sem találtatnék, melly bármi tekin
tetből is figyelmet érdemelne. Egyébiránt a’ nagy jutalmon kívül netalán 
másod sőt harmad ’s a’ t. karbelinek találandó munka is k adathatik lisztelet- 
dij mellett. Pesten , a’ m. t. társ. kisgyíiléséből , mart. 2őkén 1839.

I). Se bed e l  Ferenc/, titoknok.
E g e r ,  mart. 22kén: Tegnap mart. 21 ken Eger városa tisztújító 

széke biimm Ján. kanonok ’s prépost, mint a' kettős földesuraság meg- 
fizottja elnöksége alatt tartatván, főbíró maradt Csépány János; továbbá 
negválasztattak : főjegyzőnek Makáry Imre ügyvéd : aljegyzőknek Pók 
stván s Gáhy József ügyvéd, ki egyszersmind levéltárnok; mind felki
áltással. Tanácsnokoknak megerősítettek : Száz Márton , Páczány Ján., 
^zretícs Andor, Szakacsy József, Csepcsányi Antal, Galambos János, 
5zalay Antiit '^flöí)Vics Ágoston , Gramantik István. Felkiáltással megvá-
•azdaságbeli pénzIárnőköK u A . bósy Gábor ügyvéd , Bozsik László és 
5 B a já n  mart. 18kán: V’ bajai közönség hálás emlekezei ma. , 
mnyt Ferenezünk országlatabeli jótéieket, siette sietett minden rendu lakos 
Pmart. 2án Bartók Mátyás dersi prépost’s helybeli lelkész áltál tartott gyasz- 
uiiseáldozatra azelhunyt fejdelem hamvainak szende pihenést, fens, örökösei
tek pedi"- minden áldást könyörgeni a’ mindenség uralok Minden szem az 
Mryház közepén alakított számos gyertya-világlatű gyászravatalra volt tug- 
yesztve. Emelék e’ szomorú ünnepélyt közszeretetü első alispánunk a kebel
e n  lakó megyei tisztviselőséggel a’ városi Uinács és község, nemkülönben 
vz itt szálláso/.ó vasaslovag ezred századja a’ polgári gránátossáirgal együtt. • 
Etáink jobbadán feneketlenek; e’ körülmény' valóban háladatos mmlanylatra 
ébreszt minden Duna-környéki utazót a’ dunai gőzhajó/.ás alapiteji iránt. ■ 
A’ partunknál megálló gőzösek számos és mondhatni mindegyre szaporodóbb 
vendégeket szállitnak. Az intézet vidékünkön az utasok kényelmét előmoz
dítandó rendszeres üsyviselőséget állított fel. melly a’ gőzhajózást illető minden 
tudni v a lórid mindenkit körülményesen értesi 's ez okbul a' gőzösök rendszere
sen már nálunk is tovább mulatnak. A' A ajason altalszallitasra is rendele>ek 
tétetvék. — A’ bajai kir. symnasiumban is nyilványos szavazási gyakorlatok fe
jezők be a’ félévi próbatéleket mart. 2kán s a városi küldöttségén iöiiil szép 
számú látogató a’ kellő tudományokon kívül a’ serdülő ifjúságnak mind a’ 
magyar mind a’ deák nyekkeni jártosságával is megelégelve hagyá el a’ 
teremet, mi sz. Feren.cz ottani híveinek valódi örömükre szolgálhat.—A'mart. 
11 ’s több napjain tartatott bácsmegyei közgyűlésen mart. 25től apr. 25eig 
kizárólag n’ marhahús ára 11 król 12re emeltetett. — Időjárásunk a’ földészre 
épen nem kedvező. Az egész mart. igen kellemet len ; a hava/.as es esozes ver- 
senygve váltogatják egymást. Á ’ föld fagya most ke/.de bontakozni ’s íme 
mart. lókén reggel kemény fagyra és bokán felüli hóra ébredénk, mit ismét 
16kán 12 foknyi hideg követett. A ’ tavaszi szántás az idén i^en elkésik. — 
Kereskedésünk szokatlan mozgalmi!, ennél nagyobb a’ Ferenc/, csatorna el
készülte óta itten alig v. ritkán divatozott. A ’ Duna megnyílta óta mintegy 
32 hajót raktak meg élettel. A’ gabna ára mart. 16kán következő i ala: tiszta- 
búza első rendű 4 f. 3o kr.; 2drendii 4 f. 10 kr.: kétszeres lső rendű 3 f. 20 
kr.; 2ik rendű 3 f. lo  kr. 3ik rendű 3 f., rozs 3 f.,árpa 2f., 10 k r., zab 1 f. 44 
kr., köles 2 f. 20 kr., kukoricza 2 f. 20 kr. váltó, mindenütt pozsonyi mérőt 
értve. Fának öle kemény 13 f., lágy 8 f. szinte becsi becsben.

KÜLÖNFÉLE : Ismét egy újabb bizonysága annak, hogy erdélyi vé
reink atyafi részvéttel kívánják Budapest árviz által okozott szenvedés!! 
enyhíteni. Ns Ilunyad megye Rendei közelebbi közgyűlésük! en főispán 
í első-szil vasi Nopcsa László úr lelkes felszólítására köz akarattal el
határozván , hogy a’ budapesti árviz állal károsultak segedelmezésire a’ 
megyei birtokosak minden füsttől hat ezüst krt fizessenek: e ’ mennyiség 
a’ hazában legnagyobb kiterjedésű megye összesen 19 járásából az aján
lást tett birtokosak k észsége, a’ gyűjtő tisztviselők pontossága által 
már is teljesen összegyűlt ’s 226 3  fr. 12 kr. ezüst öszszeségben megyei 
pénztárnok Bodó Dávid keze alul legközelebb kitűzött czéljára jutáiul.

A e r e s e g y h á z  (Alsó-Fejérben). Milly iszonyú bűntettre fajulhat 
el az emberiséget levetkezte gonoszság, borzasztóan láták e ’ helység

f f l a g y a r o r s z á g é s E r d é l y ,
Milánói hírek szerint Miksa cs. főhg, Rajner lombard - velenczei 

al-király ő cs. főhgsége legfiatalabb fia, f. h. 16kán visszaverődött vörös
himlő következtében elhunyt.

() es. ’s ap. kir. fölsége m. e. karácson hava 20dikán Szollusz Fe- 
reneznek Krassó megye első al-jegyzój'ének ’s táblabirájának ’s testvér- 
jének Antalnak eddigi vezeték-nevök helyett ezentúl „Szerényi“ név vi- 
selhetését kegyelmesen megengedni méltóztatott.

ü  e s .’s ap. kir. felsége P r e i s z l e r  Jánost szegedi megürült kir. 
sóárnoksággal felruházni; továbbá K a s c h ni t z Ignáczot, a’nagy-bányai
k. főfelügyelőség Írnokát, ’s Dv i h a l l  Jakabot, a’ selmeczi bányászati 
leányiskola tanitóját, nyugalmazni méltóztatott. Kam. tud.

A’ nmélt. magy. kir. udv. kamra a’ facséti igazgatóság ellenőri tiszt
ségére S z a i b é l y  Ferencz rékasi kain. kasznárt; a’ A^erboveez és Ra- 
kovecz nevű horvátországi kir. fisé. urodalmakban megürült kam. erdősz- 
ségre pedig S z i 11 a Józsefet, alkalmazó. Kam. tud.

A ’ n. váradi d. szt.káptalan olv. kanonokja ’s a’ t. N é m e t h  J ó 
z s e f  f. h. lökén épen névnapján élte 75dik évében szenderült jobb 
életre. Takarékosan gyűjtött vagyonáról a’ boldogult nemesül rendelkezett, 
hagyván azt kegyes czélokrais egy részben olly móddal: hogy azon plébá
niáknak, hol maga is lelkészkedett, valamint más csekélyebbeknek álla- 
potja javittassék’s házi szegények is nyugtató tartást nyerjenek; de ro
konairól is illőleg gondoskodók. Nyájassága ’s őszinte tanácslási főleg 
paptársai iránt emlékezetét áldásban részesítik ezeknél. Béke porainak í

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 n e k  5ik műelőadása e’ 
í. Illik hangászati évben, husvét vasárnap mart. 31 kén, esti 6 órakor lesz 
Pesten a’ k.v. nagy redout-terenjben. Tárgya : S c h n e i d e r  Fridr. „Utolsó 
Ítélet“ czimű nagy oratóriuma.—A’ t. egyesületi tagok nagy csütörtökön és 
szombaton (mart. 28 30.) vehetik által belépti jegyeiket szokás szerint
P e s t e n ,  egyesületi pénztárnok K l a u s z  E. L. urnái, ’s előadás nap
ján az egyesületi irószobában; — Bu d á n  pedig Mi l e c z  Imre urnái. 
— A’ megalapított rendnek fentartása végett a’ t. egyesületi tagok illő
leg kéietnek, hogy a belén!. pedig’ézfeK 'biuVmyou-

m á l l ó i # -  1 * i  i  w . .  i  9 1 •  l  • + 'takvagy elvesztek volna, ne terheltessenek helyettük a biztosító lap 
párját kivánni jövendő előmutatás végett.

M a g y a r  t u d ó s  t á r s a s á g .  — I. A’ Sdik nagygyűlés által 1837ben 
kitűzött ezen , n y e l v t u d o m á n y i ,  jutalomkérdésre : „Mellyek a’ két ha
zában és hajdani magyar tartományokban részint fen levő , részint íegi em
lékekben találtató azon magyar hangzatu helyirási és családnevek, mellyek- 
nek eredeti jelentését bizonyossággal, vagy legalább hihetőséggel meghatá
rozhatni ? „mart. 24eig, mint határnapig, három pályairás érkezett illy jelsza
vakkal: 1. „Csak cseppeket adok, de cseppekből lesz a’ tenger.“— 2. Az 
okosság okokat keres. — 3. Quis reddat omnium nominum etymon. Fejér. 
Molestus est labor nominum reddere etymon, quae saepe aut casus invenit, 
aut sine Ulla ratione vulgus imposuit. Bel.

II. Az ugyanakkor kitűzött p h i l o s o p h i a i  jutalom-tételre: „Xyo- 
moztassék ki a’ pantheismus természete, eredete szülőokaival s elágazásival 
együtt; ’s adassék e lő : milly befolyása volt a’ rég i, közép és újabb kori 
philosophiai rendszerekre?“ a’ határnapig hat munka érkezett illy jeligékkel;
l .  Curriculo pulverem olympicum colle; isse juvat.— 2. Quo teneam vultus
mutantem Protea modo. Horatius: 3. Tout 1’ univers subsiste á l’ombre de 
sa main. Lamartine.— 4 ./Qéw Sé as nnvm  Parmenides.— 5. 8uum
cuique. — 6. A ’ ki e’ mindent semmiből alkotta, a’ megsemmisítést magának 
tartotta. Csokonai.

III. Az 1838ban kihirdetett drámai jutalomra szinte mart. 24eig tizenhá
rom szomorujáték érkezett, következő cz.ímek és jeligékkel: 1. J e n ő  5 hl .  
„H isza’ magyarnake’ föld mindene.“ — 2. S z ö r é n y  Ida.  5 tlv. (Jelige 
nélkül).— 3. S z ő n i  og K a t a l i n .  3 f.v. ,,a’ szomorujáték a’ közönséget 
komolyságra, a’ szerzőt mosolyra indítja, ha sikerei.“— 4. S á m u e  l fő ka 
ma r á s .  5 flv. „Az ifju iró félve közelit a’ sajtóhoz.“ — 5. Z á c h  ok.  5 sza
kaszban. „Jeder Schlag des Herzens schlägt uns eine Wunde, und das Leben 
wäre ein ewiges A^erbluten, Avenn nicht die Dichtkunst wäre.“ Börne. — ö. A 
k é t  v a c s o r a  3 szakaszban előjátékkal. „Es ist kein geringes Lob nur 
solche Fehler begangen zu haben, die ein jeder hätte vermeiden können.“ 
Lessing. — 7. A z  á l mo k .  3 flv. „Alma való képét látá, és látta sötéten.“ 
V ö r ö s m a r t y .  — 8. R á m á n  k i r á l y .  5 flv. „Egy istenem, egy a’ hazám.“ 
— 9. A’ f é r j .  5 flv. „Kanst du nicht allen gefallen durch deine That und 
dein Kunstwerk,mach’ es AAönigen recht; Vielen gefallen ist schlimm.“ Schil
ler. — 10. H a v a s o  k, vagy : m a g y a r  n a g y s á g .  Előjátékkal 5 flv. „Azon 
kígyót, melly szivemben lakik, megöljem én egy hirtelen döféssel ’s elront
sam a’ bosziinak ünnepét.“ M a r ó t  bán.  — 11. IAr. L á s z l ó .  5 flv. „In 
die Tiefe musst du steigen, soll sich dir das Wesen zeigen.“ Schiller. 12. 
H u n y a d i  L á s z l ó , 5 szakaszban „Drama for ever.“ — 13. E 1 s ő K á r o l y  
és u d v a r a .  5. llv. „Jedes Volk ist der Herrschaft we. th,  unter welcher 
es blühet, oder blutet: sie ist sein eigenes W erk , Offenbarung seines er
reichten Menschengehaltes, oder seiner selbst verschuldeten nationalen Nich
tigkeit.“ l  essler. E munkák a’ mai ülésben előterjesztet'én a’ jeligés levél
kék bontatlanul az Academia és Döbrentei Gábor r. t. pecsétéivel lepecsételve, 
a levéltárnoknak adattak által őrizés végett, a’ kéziratok pedig, név szerint 
az első és második rendnek,három három osztálybeli r.tagnak,»’ drámák a’ IXik 
ngyülés által választolt, öt tagból álló küldöttségnek, adattak ki megvizsgá
lás végett. A száz száz arany jutalmat, úgy netalán határozandó másod, harmad 
s több mellék-jutalmat a folyó évben tartandó Xik ngyülés fogja odaítélni.
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varraiäk ellenkeznek az illy néma vállolatokkal, ’s Maroto nyilván kimon-
dá, hogy ez neki nem szándéka. Tehát erősséget vagy várost tamodand 
meg Maroto? Erre nincsen elég pénze, de fegyverben is szűkölködik. 
Vagy Santander tartományban szándékozik fokonkint haladni előre ? llly 
rendszer sok időt kiván ’s nem vezérel czélhoz. Talán egyes csatákban 
pró báláiul szerencsét az éjszaki hadsereg gyöngébb osztályi ellen V Espar- 
tero bizonyosan nem engedend magával így játszani, hanem egészen el
kerüli a csatázást, vagy pedig általányos bar ez ráfogja kényszerítői az 
ellenséget. A’ körülmények illy kétes helyzete közt természetesen mindent 
el fognak követni Maroto megbuktatására. Texeiro Sareban van a leo- 
ni érsekkel. — Clarendon lord martz. 7kén reggel liagyá el Madridot, ’s 
mivel háztartásában nem történt semmi változtatás , tehát reményük , hogy 
ismét visszatérend követség! helyére Londonbul, mit őszintén óhajt min
den valódi spanyol. Elutazta előtt mindenkép törekvének a buzgó hon
fiak kitüntetni azon méltányt, mellyel nemes törekvési iránt viseltetnek. 
Mart. Ókén fényes lakomat ada Seoane a’ köztiszteletü érdemes követ
nek,' mi annál nagyobb kitüntetés, mivel a’ spanyolok köztudomás szo
rult igen ritkán, idegennek pedig épen soha, sem szoktak ünnepélyes la
komával tisztelgeni. E’ lakomán mintegy ötven ember volt jelen’s köztük 
az angol követség egész tisztszemélysége , a’portugál követ, a’ dán ügy
viselő , több tábornok , tanácsos és követ, többnyire az ellenzés! párt kö
zül. A’tulajdonképi radicalok közül, minők: Lopez, Caballero ’s a’ t., 
Campuzano uron kívül más nem volt hivatalos ; a mérsékpártiak közül 
ellenben leginkább kitűntek: Martinez de la liosa, Gor hg , ’s lsturiz. 
Hogy még nagyobb politikai jelentősége legyen e’ lakomának, a’madridi 
íranczia követségtől nem hitt meg senkit Seoane, ’s e’ szerint a’ négyes 
szövetség itt nem vala tökéletesen képviselve, ’s a’ mondott beszedek
ben ’s áldomásokban sem történt semmi ezélzás e’ tárgyra. Először An
glia királynéja egészségéért ürite áldomást Seoane , mire Clarendon 1. a’ 
spanyol királynét élteté ’s megbukást kívánt minden ellenségének, egy
szersmind azon reményét fejezvén ki, miszerint ez év folytában még vé
get érend a’polgárháború. Este a’polgárkatonaság zenészkara fáklyafény
nél több darabot játszott el Clarendon palotája előtt. —A’ belga ügyviselő 
mart. óikén Brüsselbe utazott Madridból, hihetőleg a’ Spanyolországgal 
kötendő kereskedési szerződés megerősítése végett. Cgyane napon sé- 
takocsizást tőn a’ kormányzó királyné , mit gyöngélkedő egészsége miatt 
már huzamosb idő óta nem tehete.

A n g l i a *
(Ministen nyilatkozatok Aden, Veracruz, a’ francziák terjeszkedese 

’s Mehemed Ali ügyében. Elegy.) A’ martz. llik i felsőházi ülésben kö
vetkező kérdést intéze Lyndhurst a’ ministerséghez: „Lapjaink szerint 
Bombayből elküldött katonáink erőszakosan elfoglalok Aden erősséget, 
és szörnyű vérengzést vittek véghez a’lakosak közt. Miután azon biroda
lom feidelme híí barátja volt eddig Angliának , tehát némi fölvilágitást
,,/\uen erősségből o íols. egyik hajojara algyuztak, mmek kö\ efkeztében 
elégtételt kivánt megsértett lobogónk. Egyszersmind alkudozásba bocsát- 
kozék ügyvivőnk azon fejdelemmel a’ kérdéses vár átengedfetése iránt a’ 
keletindiai társaságnak. Ez alkudozás szerencsés sükerü is volt; de azon 
pillanatban,midőn katonáink a’ várba akarának menni, kijelenté a’ szul
tán fia, hogy atyjának nem volt joga eladni az erősséget ’s csak sokkal 
magasb követelések teljesítése után igére' annak átadatásat. Ezután megtá- 
modák katonáink a’ várat. Egyébiránt minden e’ tárgyra vonatkozó iro
mányt a’ ház elibe fogok terjeszteni.“ — Néhány londoni lap követ
kező kivonatot közöl Croke hadnagy naplójából az angol lobogó me»sér- 
tetése ügyében Veracruz előtt: „Nov. 27ikén fölszedéin horgonyimat, Sa- 
crificios sziget felé vitorlázandó, ’s Créole franezia korvett mellett ha
ladtam el. Egészen váratlanul álgyut suté ki a’ Créole , ’s a’ golyó ha
jóm közelében esett a’ hullámok közé. Egy óra múlva dereglye evezett hoz
zám a’ franezia bajorul, ’s parancsnoka elvivé födözetemrül a’ kalauzt 
’s én délutáni 4 órakor horgonyt veték Sacrificios előtt, miután a’ fran
cziák 2 óra után megkezdek san Juan de Ulloa lődöztetésit. Martz. I l 
ikén a’ tengerészeti költségvetés vitatásakor Peel oda nyilatkozók az al
só házban, hogy őaz egész kivánt mennyiséget ellenzés nélkül ajánlja meg 
a’ ministerségnek. De ez alkalomkor ismét megpöndité sir Robert az an«-ol 
lobogó megsértetésit Veracruz előtt ’s élénkül gáncsoló a’ kormány ha
nyagságát, melly szerint tüstint az ellenségeskedés kiütése után nemkül- 
de hajócsapatot azon vidékre a’ britt alattvalók élete ’s vagyona biz
tosításául. „.Kérdem, igy szóla többi közt, illetté Anglia ’s lobogója bö- 
csületéhez olly alkalomkor hajócsapat nélkül hagyni a’ mexicoi partvi
déket? (Halljuk!) E’ nyilván kimutatott gyöngeség előre is gyanittathatá 
a’ kormánnyal olly kicsapongások éssérelmek történhete'sét, minőt a’kalauz 
erőszakos elvétele által csakugyan szenvedénk ? (Halljuk!) Attól épen 
nem félek ugyan, miszerint e’kérdés tökéletes kiegyenlítése komoly aka
dályokra találna , most midőn Francziaország sorsát olly ügyes kezek in
tézik ; de Angliának minden esetre illő elégtételt kell kapnia. (Tetszés ) 
’S ugyan milly lépések történtek illy süker-eszközlés végett? Menny ire e’ ház 
előtt tudvák e’ történet körülményi, úgy hiszem, Croke hadnagynak néni 
kellett volna olly könnyeden megválni a’kalauztól, sőt épen ellenzeni kel* 
lett volna annak elvitelét ’s végre igy nyilatkoznia: „Én csak olly erő* 
szaknak engedek, melly ellen küzdenem őrültség lenne; ám vigyétek 
a’ kalauzt, de vele hajómat is.“ llly ny ilatkozat után nem maradhatott 
volna el a’ legfényesb elégtétel. Egyszersmind gáncsra méltó a’ franezia haT 
jóvezér magaviseleté, mivel olly sokáig késett a’ megkövetéssel, ha itt 
csakugyan beérhetnők puszta szavakkal. Mindenek előtt azonban ohajfa* 
nám tudni: mit jelentett a’ tengerészeti hivatalnak ez eseményrül Croke 
hadnagy ? En időn kívül nem igen szoktam valamelly tárgyat szorgal.

lakosi mart. 7kéri víradatkor, midőn Zeethal úr itteni udvartisztje Zágoni 
Abel az udvarkert árkában összeroncsolt fejjel, kitekéit nyakkal s cio^ 
szakos kínhalál szörnyű bélyegeit mutató meredt testtel találtafek. A ’ 
szerencsétlen ifjat tulajdon lakszobájában levélírás közben gyilkolok meg 
rabló gonosztévők, ’s vérpatakot árasztó holttestét a’ kertbe hurczolak. 
Vajha eziszonyú gyilkosság ördögei tninelelobb kézié kei ülnének j 
méltó büntésük enyhítné bármi kicsinyt a’ szegény megöletett melyen seb- 
hedt boldogtalan szüléinek le nem irható szívsérvét!— Ns B á c s - B o d r o g  
megye m. év óta felsőbb engedelemnél fogva magyar körirattal ellátott 
pecsétjét hivatalosan használni elkezdette; a’ ns szatmári káptalannak, mint 
az újabb törvénynél fogva uj hiteles helynek, pecsétje is magy ar koriratu.
A z  a lsó b b  rendű n é p o sz tá ly n á l m eg rö g zö tt v e s z é ly e s  sz o k á s , h o g y  la k ja ik 
t ó l , m eze i v a g y  e g y é b  fo g la la to s sá g a ik  te lj e s í t é s é r e  in d u lto k k o r , h á za ik  
ajtó it le la k a to l já k ’s  a ’ m é g  m a g o k k a l te h e te tlen  c s e c s e m ő k e t  o d a  zá rjá k , 
k ik  is , g o n d o la tio n  s z ü le ik  e ltá v o z to k  után  v é d k a r o k a t m a g o k  k ö rü l nem  
látvári v e s z e d e lm ü k r e , m int m ég  v ig y á z n i n em  tu d ó k , ro h a n n a k , s  m a
g o k r a  forró  v iz e t ,  tü z e t b o r o g a tn a k , m e lly e k  á lta l v a g y  n y o m o r é k sá g o t  
’s  fá jd a lm a k a t, v a g y  örök  n y u g a lm a t n y e r n e k ,’s  a z  é le tb e n  ra jo k  k ö v e t
k e z h e tő  tán  so k  sz e n v e d é s tő l sza b a d u lh a tn a k  u g y a n  m e g , de a sz ü lé k n e k  
m é g  is  m é ly  b án atot o k o z n a k , m e lly e t  c sa k  a ’ s ír  o rv o so lh a t. íg y  történt 
f . é v i  feb r . H u n y  a d  m e g y é b e n  C ser té s-H o n d o lb á r iy a  h e ly s é g b e n  , h o l  
e g y  b á n y á sz  n e je  r e g g e lit  k é s z ítv é n  fé r je  szá m á ra  a ’ b á n y á b a  v ien d ő t ’s  
e lin d u lá sa k o r  k é t é sz t . k isd ed é t a lv ó  r e n g ő jé b e n  h a g y ó . A ’ g y e r m e k , a n y ja  
tá v o llé te  a la tt f e lé b r e d t ,  r e n g ő jé b ő l k ik e lt  ’s  a ’ tű z h e ly r e  ü lv én  a z  a zo n  
le v ő  m é g  n a g y o n  tü z e s  ham uban  v á j k á l t , m e lly tő l in g e  m e g g y u la d t ,  ’s  
a z  árta tla n  ú g y  ö s s z e é g e t t ,  h o g y  m időn  a z  a n y ja  h a za  é r k e z e k ,  k is d e 
d é n e k  h a sá t a ’ tűz m iatt m ár k if a k a d v a , ’s  a ’ s z e r e n c s é t le n t  fé lh o lta n  a  
fö ld ö n  ta lá lta  ’s  e ’ k in o k  k ö z t n é g y  n a p ig  é lt . E g y  m á s 3  é sz t . k is  fiút 
h a so n ló  s z e r e n c s é t le n s é g  ér t, a z a la tt , m ig  e g y  érczh u ta b e li m u n k á sn a k  n e je  
e g y  v é k a  g a b n á v a l a ’ m a lo m b ú i v is s z a t é r t , k i is  e ltá v o z ta k o r  g y e r m e k é t  
g g y  tek n ő b en  h a g y ó . A ’ f iú csk a  , a n y ja  tá v o llé te  a la tt  fö lé b ie d v é n  a 
tű zh ö z  ü lt ’s  ab b an  p is z k á lv á n  in g e  tü ze t k a p o t t ,  ’s  r ek ed eze tt  s írá sá t  
se n k i n em  h a l lv á n ,  ra jta  ú g y  e l é g e t t ,  h o g y  a ’ h a z a  é r k e z e tt  a n y ja  
g y e r m e k é t  m ajd  m inden  e sz m é le t  n é lk ü l a ’ fö ld ö n  fe tr e n g v e  ’s  e g é s z e n  
Ö ssz e é g v e  ta lá lta  , k it m ásod  nap örök  h a jlé k á b a  is  l ie ly z e .  B ár i l ly  e s e 
te k  o lv a s á s a , v . h a llá sa  n a g y o b b  g o n d o ssá g r a  ín d itn á  a ’ s z ü lé k e t ! V .U . —  N . 
K ő rö sö n  m últ feb r. n a p ja in  tartatott fé lé v i  isk o la i v iz s g á la to k  k im en eterő i 
a ’ H á z . T u d ó sítá so k  1 9 ik  ’s  a ’ J e le n k o r  2 0 ik  sz á m a b e li c z ik k b e n  a ’ n. k ö 
rö si h . v . is k o la  „ L y c e u m n a k “  c z im e z te t ik : m iv e l a ’ d u n a m ellék i e g y 
h á z m e g y é b e n  le g fe lső b b  e n g e d e le m m e l e llá to tt  m á s ly c e u m , k ö z  tu d om ás  
s z e r in t ,  a ’ k e c sk e m é tin  k ív ü l m é g  e z  id e ig  n in c s e n ,  n y i lv á n y o s , h o g y  
a z  ér in tett n . k ö r ö s i is k o lá n a k  ly ceu m i n é v v e l  c z im e z te té s e  a la p ta la n , s  
n e m  e g y é b ,  m in t á z  a zo n  isk o lá t  n e m  il le tő  n é v v e li  v i s s z a é l é s ,  s z ó v a l  
m y stif ica tio . M e llő z v e  m o st e z e n  fe lső b b  e n g e d e le m  n é lk ü li  e ln e v e z te te s
.... ; i idilli • * - *-1--- r> 1 - t-‘ ' • •• - ’—C—1—«MrytiTiN/lI

A /lw m r  ia a jo s  .r.

A m e r i k  a
A’ texasi elnök Francziaországgal kereskedési szerződést köte, melly- 

nek következtében e’ két ország kikötóji a’ két nemzetnek kölcsönösen 
nyitva allnak. —

(Rozas kegyetlen uralkodása.) A’ jour. des Débats szerint Buenos
ayresben a’ hírek igen komoritók ; a’ rendetlenség ugyanis e’ szerencsét
len tartományban , mellyet kill ’s belháboru zaklat, legfőbb fokra hágott. 
Buenosayres első katonai főnöke ’s kormányzója, Rozas, folyvást a’leg 
kegyetlenebb szigorral bánik politikai ellenségivel’s azokkal, kiket azok
nak tart ; rettegés által akar uralkodni ’s eddig még igenis sükerült ez 
neki ámbár hatalma tetemesül megrendült. Buenosayresben gyakran vé
res titkos kivégzések történnék : nem régiben egy ezredest lövete agyon 
Kozas, ki a del, vidékén támadt zendülés főnökévé lön. Ezen resnubli- 
ca, alkotmány idomja alatt űzött vad ’s kegyetlen zsarnokság által már 19 
áldozat hullott el ; a politika, kivégzéseknél a’ legnagyobb kegyetlensé- 
uralkodik, így többi közt a’ fenemlitett ezredes fejét Rozas levágató ’s 
karóra füzete , mit a’ meggyilkoltnak két barátja két óra hosszáig nézni 
kenytefek, ugyanazon halállal ijesztvén őket, ha csak egy pillanatig is 
másfele fordítják szemeiket. Francziaországnak joga van illy zsarnok ’s 
ezzel rokon kormány ellenere a’ Buenosayresben lakó francziák véd- 
ietere hathatósan munkálkodni. Méltatlanságoknak, mintBade halála R0- 
zas tomloczeben , nem szabad többé történniök az argentin! respublicában 
egy felelősseg-nelküli dictator önkénye és gyanúja miatt. _

T k r , P °  r t  u fg á  I I a.
mánv f?bn. 2f e,S /erj edíí hírek szerint a’ portugál ’s angol kor
mány közti alkudozások , a rabszolgakereskedést illetőleg, süker nélkül 

mert Po''*“Sália az Anglia által javaslóit S Ä “ ! 
m otozz jog,,.,ai0 nem Irta alá. _  A’ követkamrában a’ trónbeszódrei 
valasz v.lajal-.,kan vegzek; a’ minislerseg minden pontban győztes 
Ion. Palmelia hg (eb,-. 2dkan visszatérő Lissabon!« Angliából'* azon a 
a királynénál udvarlaton volt. —

, ,(A’ kffr®!en,?ny ! , é , e ‘ e  A• Carlosll|l- Búcsulfkoma Clarendon tisz-
telelero.) A kbzyelemeny folyvást nyíltabban Ítéli a’ trónkövetelő téliéit 
Itóvnlen azon dicsfény, melly a’ trónkövetelőt a' tartományokban körül-' 
»„Saroza, e ha vanyult, ’s közölte és a’trón közölt áthághatta, mólysó- 
ny,II meg. Minden egyedül Maroto tábornoknak engedelmeskedik iőuraf- 
kod.k, kormányoz s 25 ezer embernek korlátlan paranesnoka. De ugyan 
md teendő, hogy magot e’ magas polezon föntarthassa ? Uj vállolatot 
tervez talmi Spanyolország beljebe nyomulásra? Ámde a’ baszkok ’s na-



Ívesebben meo-ü'í ^  eIeS Ídeje Volt * kormi*nynak legtöke-
tef, ucv az °fr°^üZüdhefn,e ™nden körülményi ül. Valamint a’parliamen- 
nyerhelni e’ font ° r  IS rendklvfiI érdekli, minélelőbbi fölvilágitást 
ve v á lá s i t  a’ké * / ar®yban“ Wood tengerészeti titoknok némilegkiteV- 
vizlgllal! kiVan er  ^L m°ndván : ”Ez CSet csakW a" fontos és további 
mányt a’ ház oVh ^ es.°bb SZukseSes ieendhet minden arra vonatkozó iro- 
JansL lenne a’ ® ^ J eszterd 5 de most vele.nenye.il szerint meggondolat- 
ke hadna» Pai I,.anient résziről , ha e’kérdésben tovább menne. Cro- 
képest leW  ^  Gn .SebÜl kivilas,ik’ misaerint 6 a’ körülményekhez 
vitelét 'ttoIhoT? á,tel *’ kala«z erőszakos el-
teljességei m s °"doIa> feítIe»ri ellenszegülesliez mindaznltal józanul 
hogv i Shaf0tí* EsyebÍ1'ánt örü"1̂ 1 toilartiatoma* házzal,
franciak P.mu va szabadon Iatak Veracruzban a’ kérdéses kalauzt. A’ 
oda n; ; , ^ rmaanyal diplomataiközlekedés nyílt már meg e’tárgy iránt,melly 
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mellyet a dolog világos mibenléte megtudása után szükségesnek ’s mél
tányosnak tartandó (Halljuk!) Ezután ismét az angol tengeri erő hanyat
lása kerülvén szőnyegre , Wood ’s Labouchere egyenesen azt álliták/mi
szerint azon takarékossági rendszert, melly a’ toryk véleménye szerint 
olly igen lealázáaz angol tengerészetet, csupán a’ volt tory mínisterség- 
nek tulajdoníthatni; Feel hosszú beszédben törekvék mentegetni e’ vad 
ellen magát ’s kormányzó társait, Palmerston pedig folyvást0azt vitató , 
hogy a’ kormány koránsem feledkezék meg az angol alattvalók sorsárui 
Mexicoban ,’s hogy azok csupán annyiban szenvedtek , mennyiben a’ há
ború ’s ostromzár miatt a’ kereskedés általányosan szenvedni kénytelen. 
Egyszersmind nyilványitá ez alkalomkor Palmerston, miszerint a’ fran- 
czia kormány ünnepélyesen Ígérte , hogy maradandó birtokra Mexico
ban teljességgel nem iparkodik. (Halljuk! Halljuk!) Bussell azon vád 
ellen menté a’kormányt , miszerint ez a’ toryk állítása következtében nem 
czélszerüleg osztja el hadi erejét a’ tengeren , ’s különösen a’ földközi 
tengeren szükségesnél nagyobb erőt állomásoztak Ez utóbbi pontra néz
ve különösen Így nyilatkozók Russell: „Ha meggondoljuk , miszerint azon 
vidéken olly két tengeri hatalom uralkodik, minő a’ török ’s egyiptusi, 
úgy valóban meg kell vallanunk, hogy erős angol hajóhad jelenléte ott 
nemcsak kereskedésünkre nézve rendkívül kívánatos, hanem politikai ér- 
dekink tekintetéből is mellőzhetlenülszükséges. Őrködnünk kell ugyanis, 
hogy azon két hatalom össze ne csaphasson , mit csak tetemes erővel esz
közölhetünk ’s mit nem mellőzhetünk, ha föntartani kívánjuk a’ békét 
(Halljuk! Halljuk!) Hume takarékossági rendszere értelmében szeren
csétlen indítványt tőn a’ ministen költség-kívánat megbuktatására, ’si--y 
nyilatkozók: „Igen csodálkozom, hogy a’ ház mindkét oldalán illy pa- 
zarlási rendszerhez hajlást kell tapasztalnom. A’ hajóslegénység szaporí
tását béke idején annál fonákabbnak látom, mivel az országos jövedelem 
csökkent. (Halljuk! ’s kaczaj.) Warburton azonban tetszéssel fogadd Hu
me megjegyzését, ’s igy szóla: „Midőn az ember hallja e’ kiáltozást a' 
tengeri erő-szaporitásért, azt kell gondolnia , hogy az angol nép' már 
megunta a’ bekét. (Halljuk!) E’ pillanatban nem panaszkodik ugyan adó 
súlya miatt a’ nép, de a’ fölemelendő tengerészeti költség minden esetre 
nagy terhet vetendne a’ nép alig könnyült vállaira.“ E’ közbeszólalkozá- 
sok után az indítvány főpontját szavazás nélkül fogadá el a’ ház, ’simy 
szinte a’ következő két mennyiséget is : matrózok ’s tengerész katonák 
zsoldjára 1,080,089, ’s a’ hajóhad szükségeire 516,025 font sferlin- 1- 
Ezután az lrlandban elkövetett gonosztettek valának vitatási szőnyegre 
jutandók; mivel azonban csak 37 tag volt már jelen, tehát reg-eli 9'j 
órakor eloszlott a’ ház. A’ martz. 12iki felsőházi ülést e’ szókkal nyitá 
meg Brougham : „ A’ britt kormány meg van kéretve békeföntartásra a’ 
szultán ’s egyptusl helytartó vagy inkább Egyiptus valódi ura közt, ki egyet
len lépésnyire sem távozott a’ béke-ösvényről. Mehemed Ali egész figyel
mét birodalma belviszonyi javítására fordító. Ő oktatási min istensé
get alkota , ’s ez olly példa , mellyet Anglia által utánoztatni óhajtanék- 
ő el torié a’ rabszolgakereskedést, melly birodalmában az ő uralkodása 
előtt olly gyalázatosán divatozott. Hallom, hogy a’ porta darab idő óta 
iszonyú hadikészületek kifejtésivel foglalatos. Szeretném tehát tudni, mit 
szándékozik ő föls kormánya tenni a’ békeföntartás ügyére keleten ?“ Mel
bourne : „0  föls. kormánya ésszövetségesinek legbuzgóbb óhajtása* min
den ellenségeskedést gátlani a’ porta ’s egyiptusi basa között. (Halljuk') 
Azon két hatalom mindeddig megfelelt ez óhajtásnak. (Halljuk!) A’ ns 
és tudós lord csalatkozik véleményében a’ porta készületiről, miket min
den esetre túlzó színekkel füsté neki a’ hír. Ő fölsége kormánya mindent 
el fog követni, hogy továbbra is föntaríhassa a’ békét a’ kelet azon vi
dékin.“ (Halljuk!) Brougham: ,,E’ válasz igen kielégítő, ’s ezúttal sie
tek nyitványitni azon méltányt, mellyel Mehemed Ali érdemei iránt vi
seltetem.“ — A’ hadserget, melly olly sokáig el volt hanyagolva, fényes 
állapotba törekszik helyezni a’ kormány. A’ fővezér, Hill 1., minden ez
redben vivóintézetet állíttat föl, ’s a’ szolgálati időt rövidebbre szándék 
szabni. Eddig 21 évre történt a’ katonaságba állás, melly idő eltelte után 
nyugzsoldra voltjogaa’ harczosnak. Ezentúl 10 évre is elfogadtatik a’be
állás. — Sussex hg lemondása következtében hosszas közidő után vé
re Northampton marq. fogadá el a’ tudományok kir. társulata elnökség.
— A’ M. Chronicle örvendve jelenti olvasóinak a ’ szövetkezés diadalát 
’s  különösen kiemeli korábbi jóslatit, miszerint Francziaország és Európa 
nyugalma koránsem szenvedtek ez esemény által , mint azt a’ tory sajtó 
előre hirlelé. A ’ londoni tőzsércsarnokon azonnal emelkedni kezdenek a’ 
spanyol papírok , mihelyt köztudomású lön, hogy Thiers urnák minister- 
ségbe jutásra van remenye. — Martz. 5ikén a’ Covenígarden színházban 
rendkívüli tetszéssel adák először Bulvver: „Richelieu vagy az összeess
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küvés“  szomorujátékát. — Potter visszalépte következtében Wigan bárt 
kemény választási csata történt; a’ szabadelmü párt azonban ismét győ 
zött, ’s Ewart követté lön a’ tory Kearsley ellen. — A’ Standard azon hírt 
terjeszti; miszerint O’ Connellt irlandi lordkaiícZellárrá szándék kinevez
ni. ’S azalatt az izgató hosszú levélben azt ígéri az irlandi előző társu
latnak, hogy rövid idő múlva komolyan fogja sürgetni az elválást An
gliától! —

F r a n c /, I « o r s í  fi í '
(Választási jelenetek.) Azon képhez , mellyet FranczfaorsZágbait je_ 

lenleg a’ politikai élefurozgalom ábrázol, az egyes elszórt elemek is mél
tó tárgyul szolgálnak a’ világ ’s árnyék kiemelésire. Valiiban mulatságod 
tarka életképet lehetne készítni azon furcsaságok összegyűjtésiből, mely- 
lyek a’mostani választások alkalmikor történtek azon számtalan titkos es 
nyilványos megvesztegetés, hízelgés, lélekisméretlenség ’s ármány kö- 
vetkeztiben , mikkel egyik párt a’ másikat legyőzni törekvék. Egy je- 
ölt egy sütőhez ment ’s kóré szavát nejétől, mivel maga a’ becsületes 
polgár nemvalahonn; de a’ nő kereken kimondá,hogy férje szavazatára épeit 
nem tarthat számot, mivel nem tőle hordatja neje a’ zsemlyéket. A’sze- 

*gény jelölt azonnal drága pástétomot rendelt meg, ’s másnap reggel,’ 
j- midőn a’ sütőinas áfhozá azt, egy aranyat nyömott markába jutalmul. A’ 

fiú egész alázatossággal köszüné meg a’ szép ajándékot; de a’ lépcsők 
aljára érkezvén igy kiálta föl: „Aztán még megmondanom parancsold 
Önnek mesterem, hogy szavát a’pástétomért sem fogj i Önnek adni.“ — 
Mit tehet az ember hét zongorával, ha játszani nem tud rajta, ’s egyébiránt 
nem is zongorakereskedő ? Alkalmasint illy kérdést intéze magához azon 
hangszerkereskedő, kinél hét zongorát vásárla Lefebvre készfizetésért,- 
minden alkudozás nélkül. Szomszédi és választótársai szatócsak ’s kal
márok , fölvilágithaták a’ tisztes polgárt, mert nálokis hasonló nagy vá- 
sárlásokbul Ítélvén , Lefebvre vagyona sokkal nagyobb lehet, mint eddig 
közönségesen gondolák. — A’ választási gyűléseken sok váratlan talál
kozás is történt. Olly férfiak is mutaták magukat ez alkalomkor, kiket 
nem ismert senki, ’s kiket már rég óta nem háta senki ; polgárok , kato
nák ’s rokkantak vetélkedve tolongtak a’ választási hareztéren. Egy ősz- 
liirtü, mohosult tekintető választó jelenik mega’ gyülekezetben. Minden
ki reá néz, ’s nem ismeri őt senki; de irományi jó rendben vannak, "s 
ő elfoglald helyét a’ választók között. „Mit gondol On, hány évű lehe* 
tek már?“ szóla egyik választóhoz, ki hajdan minister volt, az aggas
tyán. „Oh! felelt ez igen udvarilag, Ón igen ép erővel látszik bírni, ’á 
már alkalmasint 70—75 évű lehet.“ — „Nem találta el Ön, én már 95 esz
tendős vagyok.“ —„Kívánom , hogy a’ jövő választásnál épen illy jó egész
ségben láthassuk Önt.“ — „Oh az Ön kivánatanem igen nagylelkű, hisz 
mi most rendesen minden évben választunk.“ Egy követ, látván , hogy 
isméti megválosztafásra épen semmi reménye nem lehet, rögtön igy kiálta 
fö l: „Ha ez igy megy, úgy a’ választás-javítás mellett szavazok.“ 1837- 
ben 16,871 választó iratá be magát Parisban , most 1839ben pedig 17,591 
tehát csak 720szal több; ezekből 183 7ben 14,247 szavazott’s most 16,468 
tehát 1221gyel több. Az ellenzés részire ugyan 1837ben összesen 6,450 
szózat nyilatkozók , most 1839ben pedig 8,549, tehát 2()99czel töbI). 
E’ szaporodás nem a’ választók száma növekedőinek tulajdonítandó, ha
nem egyenesen csak a’ népérzelemnek, melly a’ ministerségtiil elfordult 
’s a’ szövetséghez csatlakozók. Ezenkül a’ követek érzelmei is tetemesül 
változtak, melly változás szinte kedvező volt a’ szövetkezésre nézve.Egyéb
iránt a’ mostani választások olly kívánt irástárgyul szolgáltak a’párisi la
poknak , hogy még a’ törvényszéki jeleneteknek ’s gyilkosságok vagy 
lopások leírásának sem igen adhatnak helyet szeletikben , holott eddig 
az év ezen szakában többny ire csak illy esmikre voltak szorítkozva. ’S meny-1 
nyit nyerének a’ könyvnyomók ’s papírkereskedők! Naponkint számta
lan rüpirat ’s jelentés osztatott ki a’ választók közt, elannyira , hogy végre
a’ jó választó polgárok maguk sem tudák, hová kelljen tulajdonkép for- 
dulniok. —

(A’ Messager nyilatkozata. Chateaubriand megtiszteltetése. Á’ jú
liusi oszlop kúpjának föltétetése.) A’ Presse a’ jövendő ministerség fél-1 
hivatalos lapjának nevezé a’ Messagert, mire igy válaszol ez utóbbi: 
„Ha a’ „Presse“ e’ kifejezéssel,,félhivatalos“ tán olly lapot ért, melly magá
nyos érdek nélkül támogat valamelly ministeRséget, "s melly híí marad azon 
elvekhez, miknek polezra jutását köszöni,úgy igen örömest fogadjuk el e' 
nevezetet. Ha rnindazáltal e’ czím „félhivatalos lap“ azt jelenti, hogy mi 
segélyünket valamelly ministerségnek eladjuk, mikép azt a’ jour. des 
Débats ’s Presse tevék, úgy ezennel ny ilványitjúk, hogy a’ Messager 
soha nem leend hivatalos vagy félhivatalos lapja semmiféle kormánynak.
A’Messager szerint a’ parliament*! ’s nemzeti szellemű ministerség első tettó 
azon gyalázatos lapvásárlás megszüntetése fogna lenni, melly a’ rendőr
ség jövedelmit tetemesül csökkenti, ’s annyira erkölcstelen hatású az 
egesz társaságra nézve.“ — Chateaubriand nem rég a’ boldogasszony sz. 
egyházából jővén ki, körül véteték egy csapát ifjútól, kik olly lelkesü- 
lessel fogadók ő t, hogy egy közel álló bérkocsiba volt kénytelen mene- 
kedni. Az ifjak egészen azuj hídig kísérék őt éljen kiáltozásokkal. Különös 
volt, hogy a’ bérkocsis üldözők kezeiből vélémegszabadítani Chateaubri
and urat, ’s mérgesen kiáltozó hátra: „Nálam van most; ám próbáljá
tok csak illetni őt kezeitekkel!“ Chateaubriand e’hallgatása’s kikerülésé 
a’ nyilványos megtiszteltetésnek ismét növelé népszerűségét. — Pápinéart 
már Párisban van, ’s tökéletes elégülését nyilványitá azon' bánásmóddal,- 
mellyet a’ h a v r e i  hatóságoktul tapasztalt. () mintegy 5() éves és igen 
élénk arczkifejezéssel bir.—Martz. lOén a’ legkedveltebb zeúdiileti dálok 
zengedezési közt szállítók a’ júliusi oszlop kúpját du RouTe külvárosba! 
rendeltetési helyére. E’ korinthi rendszerű oszlopkúp 10 lábnyr magos eV 
felső végén 18 1. széles. Öntve egyetlen darabból van , és súlya 23 eztef'



fontot nyom, a kocsi pedig, mellyen azt szállítók, 10 ezer fontot, ’s Így 
33 ezer fontnyi terhet vontai; az egymásután fogott lovak. A' lovakon 
kívül 250 dolgozó haza kötéllel a’ koe4s;t es számos önkéntes, kik közt 
a vörös sipkás híres párisi utczafiak ’s naplópók kitűnő helyen állottak. 
Valahányszor a’ kocsival meg kellé állapodni, mi igen gyakran volt szük
séges a’ kúp fekvése megvizsgálása miatt, mindanyiszor a’ marseillei v. 
párisi zendületi dal harsogása közt tánczolák körül az emberi vontatók a’ 
kocsit. A z  öntő-műhelyből reggeli 10 órakor indultak mega’ nagy teher
rel ’s csak esti 9 órakor érkeztek czélhoz , pedig az egész ut csak mint- 
e„.y órányi távúira terjed. Ez ártatlan eseményt különböző rendzava- 
rokruli hírek gyártására használók a’ ministeri lapok, hihetőleg csupán 
azért, hogy megmutassák, miszerint a’ szövetkezés diadalma csakugyan 
komoly izgást vont maga után , mikép ők azt mindig jósolgatok a’ vá
lasztások előtt. De mindez hiúban történik, mert semmi zavar nem mu
tatkozott még eddig a’ fővárosban 's a’ volt ministerség és pártja egyetlen 
komolyabb aggodalma sem teljesült. —

SS e  1 g- I ii in.
Brüssel ( Követkamrai ülések. Pczters inditványa. Elegy.) A’ 

belga követkamrában a’ 24 czikkü szerződésről vitatkoznak folyvást; az 
okok mindkét résziül mar kimeritvék. A’ mart. 12iki ülésben Pirson in
dítványt hoza szőnyegre, mellynek következtében a’ 24 czikkü szerző
dés elfogadtatása függesztenék föl, míg a’ londoni tanács a’ luxemburgi bir- 
tokkérdésrül tanácskozik. Pirson élénk beszédet tarta és zajos közbeszó- 
lalkozásokra ada okot. A’ követkamra e’ gyűlésben elhatárzá, misze
rint üléseit ezután reggeli 10 órakor kezdendi, hogy a’ viták mentül- 
előbb véget érjenek; ezelőtt az üléseket szokás szerint délután két óra
kor kezdették. A’ martzius 13adiki ülésben P e e t e r s  következő indit
ványa : „ Hatalmaztassék föl a’ király a’ szerződés elfogadására azon 
föltét alatt, miszerint a’ lakosság polgári ’s vallásbeli szabadsága biz
tosíttassák ’s erre nézve a’ mostani állapotban maradjanak “ heves vi
tára szolgált alkalmai, legelőször is Manilius genti követ szólalt fel ’s 
megmutató, miszerint a’ kormány az ipari érdekeket elhanyagoló, mert 
az angol-belga bank felállításától megtagadó egyezését; ’s azzal záró be
szédét, hogy a’ 24 czikkü szerződés elfogadása halálos csapás leend a’ 
belga kereskedésre. 11 órakor Dumortier lépe szószékre ’s még délután 
okor sem szállá le róla ; élénk beszédet tartván ; a’ kérdéseket nagy el
mével és sok lélekerővel hányó meg ’s végre is a’ szerződés el nem foga
dása mellett nyilatkozók, mint mindig. — A’ genti székesegyház nagy tor
nya ledüléssel fenyeget,'s alighanem kell lebontani ez építészeti emléket, 
ha máskép nem segíthetni rajta. Már remeg a’ lakosság, miszerint az éjnap- 
egyeni(aequinoctiumi)viharoka’tornyotannyiramegrázhatják, hogy a’szom- 
széd házakis veszély eskedni fognak. — Steele Tamás irlandi, ki, mint tud
va van, Leopold királynak O’ Connell nevében irlandi sergetajánla szol
gálatul, a’ Nationalhoz iratot intéze , mellyben nyiíványitja, miszerint 
O’ Connell ez igéretajánlásnál 7 millió katholikus ’s néhány ezer protes
táns érzelmit fejezé ki. Fájdalom , nem minden irlandi protestáns buzog 
hasonló érzelemtől ’s annálinkább fájlalja e’ vakságokat; mert ő maga is 
protertans. O’ Connell következő jelszót hordoz zászlaján: „polgári ’s 
vallásbeli szabadság mindenütt ’s mindenkinek.“ ’S igy az irlandi izgató a’ 
belgáknak tett ez ajánlatával nem valamelly különös vallásbeli párt érzel
meit fejezé ki. Steele irata azon gyanu-elháritásul szolgál a’Nationalnak, 
mellyel őt többször vádolok , mintha O’ Connell rokonszer.ve kizárólag a’ 
katholikusok iránt hévül , ’s buzog. —

A’ követkamrai mart. löki ülésben Dumortier beszédében uj élénk
séget adott a’ néhány nap óta lankadásra indult vitáknak, mellyekbcn 
szüntelen ugyanazon ellenvetéseket hasonló válaszok követék’s a’24 czikkü 
szerződései nem fogadása főokául a’ francziaországi ministcrség-változást 
hozó fel, ellenállásra szólitván fél a’ belgákat „azon pillanatban , midőn 
Francziaországban olly iszonyú mozgalom kezdődék, midőn a’ választások
b a  olly kamra alakult, melly Belgiumra kedvezőleg szavaznod.“ A’ nyil- 
ványos munkák’s küliigy ministeri egymásután léptek szószékre; az első 
Dumortiernek válaszlólag azt nyilványitá, miszerint az uj franczia minis
terség iránt nem kell semmi csalódásban élni; mert azon Férfiak, kik kor
mányra jütandnak ’s igy az uj ministerek a’franczia kabinet által kötött 
szerződést felbonthatatlannak tekintik ’s misem fekszik jobban szivükön , 
mint annak végrehajtását előmozdítani. A’ vitákat még mart. 1 fkén is 
folytatók. —

M é r n e  t  o  i4 s ’B> á g-.
(A’ göttingai egyetem tanitóji nagy többsége az alaptörvény fentar- 

tása mellett.) Göttingai febr. 22ki hir szerint meg nem foghatni, honnét 
van az: hogy az itteni egyetemi testület olly nagy többseggel az alaptör
vény fentartása mellett nyilatkozók, nyilványosan ugyanis csak három 
tanító tudató ellenkező véleményét; ’s ez okbul ez egyetem elmellőzé az 
uj követválasztást; a’király pedig ezen elmellőzést a’ jelen körülmények 
közt, mint előre lehete látni, igen rósz névén vévé; sőt jól értesültek 
tudni akarják, miszerint Ilannoverábul a’ prorectorhoz irományt intéze, 
mellyben makacskodás esetén az egyetemet fölfüggesztessél fenyegeti. — 
A’ hannoverai kamráknak bizonytalan időre elhalasztatása nem volt várat
lan esemény, mert már az első kamra is 19 szóval 13 ellen (az 52 kam
ratag közül ugyanis csak ennyi jelent meg) Alten ellenszólalkozását el
fogadó, melly ha nem is egyenesen az 1833iki alaptörvény mellett nyi
latkozik, de az 1819ki alkotmány ellen van intézve. A’ követkamrai tagok 
résziről a’ németszövetségi gyűlésnek benyújtott ellcnszólalkozás 29 alá
írással bír. — Dunin érsek bírói Ítélet következtében hivataléiul foszta- 
tottmeg, ’s félévi börtönbüntetést kapa; némellyek szerint azonban 10

évre terjedőt. — O’ Sullivan de Grass mart. 9kén csakagyan elhagyta 
M. m. Frankfurtot ’s Brüsselbe utazott ’s 12én a’ királynál ebédle.—

A’ hannoverai lap mart. 9kérül hosszasb czikket közöl, mellyben 
nyilványittatik, miszerint az ISI 9ki alkotmány törvényszerű, üljön bár 
össze a’ követkamra vagy nem’s válasszanak bár a’ testületek vagy nem. 
Ha mind a’ kettő meg nem történik, ez arra szolgál alkalmul, hogy a’ 
RR együttmunkálkodása megvonatik az országiul. Az adóbeszedés leg- 
kisebb akadálynak sincs kitéve, habára’ RR meg sem ajánljákis azt, mert 
a’szövetségi törvények értelmében a’ RRnek nincs joguk a’ kormányául 
megtagadni a’ szükséges eszközüket. Mi a’ szövetségi gyűlést illeti, ez 
a’ kérelmező testületeket, törvénytelen kérelmük következtiben, elutasitá 
már egyszer ’s a’ megújított próbálatokat hasonló sors érendi; felszólitlanul 
azonban a’szövetség nem avatkozand az ország alkotmányi viszonyiba; an
nyival inkább nem, mert a’német udvarok nagyobb része, és igy a’ szö
vetség is, a’ hannoverai alkotmánykérdést eldontüttnek tekinti. Gon
dolhatni, milly érzést szül az illy < zikk az ország lakosinak többséginél. —

A’ darmstadti követkamra febr. 18kán Hardy követ indítványára a’ 
szorgalom ’s iparűzés egyedárusága (ezéhek) eltörlesztését egyhangúlag 
elfogadó; ez eltörlesztést a’kamra minden egyedáruságra kiterjeszté , mint 
bormérés, serfőzés, ’s a’ t. sőt a’ földészetet illető egyedáruságokra is. 
A’ kormányi biztos azonnal az ügy mellett nyilatkozók, mellynek fontos
ságát a’ kormány megismerendi. E’ törvényjavaslat életbe léptetése ez or
szággyűlés alatt aligha lehetséges , az idő igen rövid. — A’ nassaui RR 
mart. 2Oára hivattak össze nhgi leirat által. — Hannoverában a’ febr. 24én 
kinyitott műkiállitás 600 példányt számlál, többnyire torzképek ’s tájrajzok- 
bul állót.— A’ badeni RR apr. 4re hivatnak össze királyi leirat által, melly
ben az ülések ideje három hónapra van határozva. — A’ moszka trónörö
kös mart 16kán Münchenbe érkezek, ’s Leuchtenberg hgnő palotájában 
vön szállást.

S v é d o r s z á g -.
Christiania, febr. 25kén : A’ királyi előterjesztvényeketmind a’stor

thing mind az odelsting az illető választmányokra utasiták vizsgálás vé
gett; ez alkalomkor Nergaard követ megjegyzé , miszerint időkimélés 
tekintetéből az 1824től fogva többször félrevetett azon kir. előtérjesztvényt, 
miszerint a’ korlátozott kir. veto általányos vétóvá változtassák, minden 
választmányi javaslat nélkül, vetnék félre. Mivel azonban a’ mult stor
thing hasonnemü bánásmódja a’felsőség résziről törvénytelennek vagy leg
alább üledékbe ütközőnek monoaték , az ügyet maga útjára bizák. Hogy 
ezen előterjesztvény, mint mindig, úgy most is , egyhangúlag félre fog 
löketni, annyi bizonyos. A’ vitákruli közlemények egyedül hírlapok által 
történik , mert országgyűlési lap kiadatását, többszöri tapasztalás követ
keztében , czélszerütlennek találták. A’ karzatok mindenki előtt, belép- 
tijegy vagy korlátozás nélkül , nyitva állnak ’s igy a’ szépnem is részt 
vehet az ülésekben. A’ hírlapírók saját páholy t állittatának fel, hol a’ 
vitákat háborittatlanulirhatják. A’ legélénkebb látogatás ellenére is a’ hall
gatók igen csendesen viselik magukat, a’ rend legkisebb csonkulást sem 
szenved, sőt ők magok rendőrködnek. Noha a’ király7 kivánatos egész
ségnek örvend, mégis csak ritkán mutatkozik nyilvanyos helyeken. — 

O l a s z o r s z á g -.
A’ bajor király mart. Íjétól Nápolyban mulat fiástul. — Nourrit 

nincs többé ; a’ párisi nagy dalszínház e’ kitűnő disze, ki a’ nápolyi kö
zönséget néhány hónap óta énekével gyönyörküdteté, ’s játékával elbá
joló , hypochondria következtében lakása 3dik emeletéből legugrott ’s 
azonnal szörnyet halt. — A’ bajor király Szicziliát is beutazandja. — 

H o l l a n d i a .
Az Avandbode magányos híreket közöl Keletindiábul a’ múlt évi octob. 

végéig; Java, e’ hírek szerint, folyvást nyugalomnak örvend, másrész
ről azonban rendkívüli szárazság uralkodik , mi igen nagy aggodalmat szül 
a’ lakosságban, félnek, hogy az aratás silányul ütend k i; főleg a’ rízsaratás 
szomorú helyzetbe juttatná e’ föld lakosit; a' theamivelés itt nagy előhala- 
dást tőn: a’ kereskedés is folyvást gyarapul, mi a’ vániokbul világos. 
A’ „Singapore Free Press“ szerint Maitland britt hajóvezér, ki Bengal- 
bul Chinába vitorlázott hajósereggel, ismét visszatért Bengálba. — 

T ö r ö k o r s z á g .
Konstantinápoly febr. I3kán: A’ portai palotában a’ tűz 100 millió 

piaszter (12 millió fr.) kárt okozott; a’ tűz 5 — 6 helyen üte ki egyszerre, 
úgy hogy méltán gyanakosznak szándékos gyújtogatásra ; ez eset követ
keztében már több személyt meggyilkoltak; a’ nagy tanács kétszer üle 
Össze ’s rendelményt bocsáta ki, melly szorosan tiltja nyilványos helye
ken azon esetrüli beszélgetést, mellynek inditóokát sűrű fáty ol íedi. A’ 
porta 25 ezer főnyi ujonezot szed hajói, 40 ezret pedig szárazföldi ka
tonasága számára. — A’ syriai febr. 6ki hírek igen komoritók, a’ nép
ség ugyanis a’ fenálló kormány ellen föl van ingerülve ’s úgy látszik, 
csak jelt vár fegyverragadásra, a’ keresztyén lakosak még legnyugot- 
tabbak , mert sok haszontul elesnének, miket Ibrahim basáiul ny erének; 
egyébiránt ha e’ dolog valódilag komoly szint ölt, hihetőleg a’ törökség- 
gel kezet fognak. Az cgyiptusi parancsnok ismeri kétes helyzetét ’s több 
pattantyús-osztályt kiilde a’ török határszélek megszállására. Acrei hír 
szerint Horanban uj zendülés támadt 's a lázadók az ellenük esatasikraszállt 
1500 főnyi kormánycsapatot diadalmasan visszaverék.
G a b o n a á r :  Pest, mart. 2Gdikán: Tiszta búza 162, 445, — ; — Két- 

szeios — , — , 100; — Rozs 95, 92, 85; — Árpa
— Zab 04, 02, 58; — Köles 80, 80, — , — Kukorica» 
85 , 80, 75 , pesti m. v. garas.

JDiiitaviizúnás ; Pest, mart. 2 lilikén ,V 10" 0'" —  25dikén G' 0" 0'" 
2Gdiknn 0' 3" 3'" —  27dikén G' 9" 9'"
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FOGLALAT: Magyarország: (kinevezések ’s előléptetések; Pest megye felírása a’ felséghez a’ budapesti állandó híd tárgyában; budapesti napló: 
Ntáhly nslelkü ajánlata, Egressy Gábor megtiszteltetése ; E/siás Szilve ■}*; sopronymegyei közgyűlés; m.n. akad.; gőzhajójárat; a1 révkomaro- 
mi szab. hajóbiztositó társaság; a’ debrec/eni collegiumbeli ifjúság közvizsgállatása; ’s a’ t.) Amerika. Spanyolország (az alkotmányos rámát 
vesztenek; hadi mozgalmak; ’sa’t.) Anglia (Palmerston további nyilai kozata Mexico, Kusszia és Spanyolországiul; a’ gabnatöi'vény elleni gyű
lés követei ismét Londonban; a’ gábnatörvény elleni viták az alsóházban; ’sa’t.) Francziaors/ág ( pairkinevezések ; a’ leendő ministerség tag
jai : ’sa’ t.) Belgium (követkamrai ülések; a’ békepárt győzelme a’ követkamrában; ’sa’ t.) Gabonaár. Pénzkelet. Diinavizállás.
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M a g y a r o r » í á g .
O c s .’s ap. kir. felsége H e r t e l e n d y  Ignáczot, Torontói megye 

foispáni helytartóját, ugyanazon megye főispánjává ; T a j n a y  Jánost, 
Csongrád megye fó'ispáni helytartóját , P á l f f y  Fidél grófnak a’ fó'is* 
páni hivataltól saját kérelmére fölmentetése következtében Árva megye 
főispánjává ; K á r o l y i  György grófot Csongrád megye fó'ispáni helytar
tójává; S i s k o v i c s  Józsefet, Baranya megyeelsó'alispánját, Zemplény 
megye fó'ispáni helytartójává’s egyszersmind udvari tanácsossá; továbbá 
G o s z t o n y i  Miklós országbírói itélőmestert a’ cs. kir. közönséges udv. 
Kamrához tanácsossá; végre Te rs  z t y á n s z k y  Sándor hont-megyei 
első alispánt a’ kir. tábla bírójává kinevezni; D e r e s é n  yi Pál és János 
testvéreketpedig magyar báróságra emelni méltóztnfott. Továbbá

A’ dunántúli kerületi-táblánál megürült jegyzőkönyviktatóságra F a 
bi an ics Ignácz, a’ főméit, m. kir. udv. kanczellária dijas fogalmazó
gyakornoka alkalmaztatott. H-k.

A’ nm. m. udv. kamra a’ lippai megürült sóellenőri tisztségre J a- 
g a s i c s  Aloiz sómázsamestert; ennek helyére B rumen t Miki. ugyan
ottani sómázsást; végre az utóbbinak helyére L e re h e n t h a 1 Ján. ugyan
ottani pajtaőrt alkalmazó. Kam, tud.

Tek. Pest megye KHei a’ Pest-Buda közt országosan létesitfefni határozott 
óllandó-hid ügyében f. mart. 20’s több napjain tartatott, közgyűlésükben kö
vetkező alázatos felírást intéztek a’ nm. m. kir. udv. kanczellária utján fel
séges Urunkhoz: Felséges ’sa’ t. Az egész mívelt világ nemzetei egymással 
versenyezve létesítik az egyes lakosaik , ügy mint haza jók boldogitására 
’« köz javok előmozdítására czélirányos vállalatokat; hazánkra nézve Fel
séged kegyelmes kormányának tartatott fen a’dicsőség, Felségedé nemzetünk
ön) k hálája azért, hogy Budapest fő városinknak egy állandó hiddali öszsze- 
köttetése eszközlését tökéletesen biztosítani kívánó törvényünk az 1832|3rt. 
esztdei XXVIdik törvényezikkely alkottatott. — Örömtelt keblekkel kisértük 
mi a’ most érinteti törvény felhatalmazta küldöttség munkálkodásinak folya- 
matját, közelgeni látván mindinkább azon időpontot, mellyben e’ törvény 
ereje mellett , annak rendje szerint meg is köttetett szerződés teltleg is fo
ganatosíttatván , meg lesz törve az út, melly olly darabos, ’s legyőzve az 
előítéletek, mellyek a’ nemzeti köz óhajtás sikeresítését a’ lehetetlenségek 
sorába számították — ’s ekképen ama’ nagy nemzetekkel versenypályára ki
lépve, hazánk buzgón óhajtott boldogítását még inkább előmozdító közhasznú 
intézetek foganatosítására is haladhatunk. — A’ küldöttség munkálatát töké
letesen befejezve Fölséged kegyelmes színe elibe terjesztette, ’s midőn most 
az abban foglaltak teljesítését egész bizodalommal reményleni kezdettük, 
méltó aggodalommal kénytelenitfetúinkérteni, hogy hazánk némelly törvény- 
hatóságai ez érdemben hozott XXVIdik t. czikkely. foganatosítását gátolni, 
mások ismét hosszabb időre halasztással akadályoztatni ezélzó szándékkal 
Fölséged kegyelmes színe elibe járultak legyen. —Jobbágyi mély alázattal 
íolyainodunk annál fogva Fölséged kir. zsámolyához, esedezvén az iránt, hncy 
miután legfelsőbb helybenhagyásával szentesített e’ részbeni törvényünk ódik 
§a a’ küldöttséget akképen hatalmazta fel, hogy a’ reá bízottakat minden 
részben eszközölvén, a’ jövő országgyűlésre az általa végzettekről és minden 
tettei felől kimerítő jelentését bemutatni kötelességének ismérje, e’ részbeni 
megbízatásának pedig egyediilcsak a’ vállalkozóval köttetett Szerződés tett
leges foganatosítása eszközlésével felelhetne meg, — azt ezen törvény rende
lésének teljes értelmében, és időbaladék nélkül leendő foganatosítására a’ 
4dik §ban Felségednek nyilván fentartatott 1700 évi 12dik törvényezikkely 
ereje mellett, kegyelmesen utasítani, ’s e’ részbeni törvényünknek pontos 
betöltése által a’ rég óhajtott czél kivitelét kegyelmesen elősegélleni mél- 
tóztas^ék. —

K x siá s  S z í Iv e  hites ügyvéd martz. 29kén (nagypénteken) reggeli 
harmadfél órakor Pesten jobb világra szenderiilt életének 30ik évében. Kim
s ’/. Mártonban születvén, ’s Fényszarun és Jászberényben az elemi, Gyöngyösön 
Szegeden s Pesten a’gymnasiumi, Egerben pedig a’ bölcselkedés ’s törvényta- 
nulási pályát jelesül végezvén csillagzati szent Norbert híveinek jászai koszo
rújába vezeték. Itt egy pár évig a’bittudomány több ágain eiőljáróji mege)é- 
gültökre kitűnő előmenettel átesvén 1832ben visszalépett a’ liliom-rend keblébiil 
a' világba ’s Pesten az ügyvédi pálma megszerzése mellett egész 1836ki de
cemberig a’ Jelenkor és Társalkodó intézeténél mint ügyes hú, és szorgalmas 
segéd foglalkodott, innen Madarasra (Bács-megyébe) költözvén, ott Latino- 
vics Ödönt,'Sárdi Somsics Miklós ur onokáját chironi észszel és kézzel a’ tu
dás első ’s le^ziikségesb alap elemeibe avatá 1838ki augusztusig. Az ekkor on
nan Pestre visszakerültet ’s épen világosvári Bohus Zsigmondhoz mentorul (ne
velési kalauzul) menni szándékloítat idegláz lepé meg ’s lSczad napra el is 
oltá a férfikor legviritóbb szakában hosszabb világlásra méltó életszövétnekét. 
Alapos tudománya, nyomos Ítélete, szives mulattató társai kodása, nyájas őszin
tesége és szeplőtelen charactere sokáig biztosítják emlékezetét számos bará
tinál s ismerősinél. Özvegy édes anyja földi örömei legfőbbikének elhuny
tét kesergi a’ korán hamvadóban. Számos illy műveltségű ’s lelkületű sarjadékot 
óhajtván a ns Jászságnak és két Kunságnak, béke pihentesse a’ váczi soromp 
melletti sírkertben szunnyadozót!

B u d a p e s t i  napl ó.  Hosszas zordonkodás után végre kitisztult 
egünk ’s a’ kellemetlen időjárás rögtön olly kedvessé változék. A’ vásár 
elmúlt ugyan már; de azért mégis a’ vásárosakra nézve szinte kedvező ez 
idő, mert legalább lakhelyeikre visszatértekben nem valónak annyi szen
vedésnek kitétetve, mint idejövet. Fővárosink lakosira nézve annyival ör
vendetesbek e’szép napok, mivel a’ nagyhéti játékszini szünidő miatt több 
unalomban részesülnének, ha folyvást lionn kellene ülniük. Utczáink <el
vek. hullámzó emberekkel, és sz. egyházink szakadatlanul lepve vannak 
ájtatoskodókkal, k ika’ pompásan díszített urkoporsót látogatják, melly 
valamint mindenkor, ugy most is a’ budai Örzsébet-szüzek zárdájában
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legmeglepőbb csínnal diszlett, világosan tanúsítván e’ részben is* hogy hol 
díszre ’s ízlésre vón szükség, ott legbiztosb tapintattal csak number kéz 
működhetik. A’ kálváriához vezető uteza szinte szokatlan népcsoport ok
iul pezsge tegnap ’s ma már előre is mindenütt készületek tétetnek a1 
nagypiaczon megjelenésre, hol, ha az idő kedvező marad, fáklyafénynel 
fog szokott dísszel véghez menni a’ föltámadási ünnepély. — Nádorunk ő 
cs. kir. íhgsége névnapját a’ nemzeti lovagló intézetben s Ludoviceum- 
ban fényesen ünneplék meg az ott enyhet nyert hajléktalanok, ’s minden 
kebelből buzgó fohász emelkedők annak hosszas jóllétéért, ki a’ vészna
pokban fens, családostul véd- és gyámangyalkint őrködött az özöndultá 
Pest fölött. — Müller József pesti könyvárus és választópolgár f. hó 2fiáu 
élte 49dik évében aszkórságban elhunyt. — F. hó l fikán egy fiatal ko
csislegény ’s leány az itteni sokadalomrul Tinnyére indulván, esti 8 — í) 
óra közt a’ vöro.svár-sz.-i ványi postauton, közel a’ piliscsabai kereszthez, 
megtámadó őket három álköntösü rabló’s iszonyú kínzások után megfoszt* 
minden vásárlóit áruiktól, ’s azonkül 226 váltó forintot vett el tőlük, mely- 
lyet gazd ijuknak kellett volna átvinniök. A’ gonosztevők még eddig nem 
jutának az igazság kezei közé. — Bugát és Flór1 orvostanárok ,,Orvosi tár“ 
czimü ’s hetenkint egyszer megjelenő orvosi folyóiratjok első félévi fo
lyamát Stahly kir. tanácsos ’s egyetemi tanitó urnák ajánlák, mit a’ haza- 
szerte ismert nagy tudományi! ’s tapasztalása férfi köszönettel fogadott eL 
Velős tartalmú leveléből , niellyet a’ szerkesztőkbe/ intéze, csak ezeket 
emeljük ki: „Már ha olly figyelmesek voltak Önök ’s engem az uj szü
lött keresztatyjává választottak, engedjék meg, hogy a’ gyönge magzat 
bölcsője mellett kivánságimat, kérésimet ’sreinényimet kifejt bessern, mely- 
lyek csak legszivesb ’s legjobb akarattól lelkesitvék, ’s azon édes hie
delmet, hogy folyóiratjok nem sokára egész országunkban az orvosi tu
dományok. minden ága telegrafja leend. E’ czel elérésire természetesen 
szükséges, hogy a’ hivatalosak közül többen segédkezet nyújtsanak s a’ 
munkában tettleg részt vegyenek; de mindenek előtt kívántatik, hogy a’ 
még kevéssé ismért folyóirat mindenüvé eljusson: kérem tehát Önöket, 
szolgáltassanak minden t. megyébe egy egy példányt, ugy, hogy az elő
ször a’ megyei első főorvos, azután (ha van) a’ 2ik ’s tiszteletbeli főorvos, 
végre pedig rendszerint a’ megyei sebészek kezeibe kerüljön , kiknek 
utolsója szives leend a’ mindnyájok által czélirányosan használt folyóira
tot összegyűjtés és megtartás végett ismét az első főorvosnak visszaszol
gáltatni. Önként és szívesen fölvállalom én a’ megszerzés csekély terhét. 
— Vajha ezen takarékos vetés beteg hazámfiainak valaha áldásteljes ara
tást hozna!“ A’ nemeslelkii ajánlattevőnek e’ buzgó tette nem szorult rná- 
gasztalásra ’s bizonyosan dúsan fog gyümölcsözni, mert fölvilágitandj* 
hazánk szegényebb sebészit is, kiknek talán egy része az elet szükségeivel 
küzdvén szellemi táplálékra nem találhat költséget, e’ nélkül pedig vajmi 
csekély sükerrel haladhat a’ gyógyítás mezején, melly folytonos tápla’s 
időszerű előhaladás nélkül igen hamar szokott eJparlagulni! — F. hó 23áu 
Katona Géza fiatal hazánkfia orvostanári koszorut nyert, melly alkalom
kor pályaértekezést bocsáta ki nemzeti nyelvünkön, illy czim alatt: „Kor
esetek rajza a’ pesti sebészorvosi intézetből. (2ő 1. Srét.). Az igen csi
nos kiadású értekezés Stáhly orvos és k. tanácsosnak van ajánlva, 4s igen 
érdekes adatokat foglal magában némelly súlyosb káresetekről. —■ Hason
ló értekezéssel szaporító orvosi literaturánkat „Az Aranyérről“ Ercsey 
Imre szinte orvostanárrá lettékor, ajánlván azt tek. Bihar megye Karaid 
llendeinek. — Külföldi, vagy legalább idegen, ’s itteni hangmüvészek e’ 
héten, a’ játékszini szünidő alatt, egymást érő hangversenyeket adának 
emberiségi kegyes czélokra. — Heckenast Gusztáv kölcsönkönyvtárt nyita, 
mellyben magyar könyvek is találtatnak. Ez igen érezhető hiányt pótolhat 
idővel ki, ha kivált a’ vállalkozó minden jelesb magyar elmemüvet meg- 
szerzend tára számára; de az eddigi jegyzékből több már huzamosb idő 
előtt megjelent derék munka hiányzik, mit hihetőleg ki fog idővel pótolni, 
mert fáradsága csak ugy leendhet czélirányos és jutalmazó. *— Pár nap 
óta valamennyire áradni kezd Dunánk, mi rendkívül szükséges gőzösink 
akadéktalan pályázására, mellynek fő érdeme gyorsaság, ezt pedig min
denkor ártalmasán szokta gátlani a’ rendkívül csekély vízállás. „Argó“ 
gőzös néhány nap előtt érkezék az ó-budai hajógyárba, hol némelly bajai 
kitatározásával íoglalatosak a’ hajóácsok. Elkészülte után tüstint foly- 
tatandjapályamezejét.—A’ hegyek közti lakás mindinkább divatozóvá kezd 
lenni fővárosink tehetősb lakosi közt;alig kezde t.i. első fakadása mutat
kozni a’ közelgő tavasznak ’s Budán a’ Krisztina-városban, Svábhegyen, 
Ligetzugban ’s a’ t. már csak nagy ügygyei bajjal lehet szállást szerezni 
a’ jövő nyárra. Egy közönséges szoba középára havonkint mintegy tiz pgő 
for. a’ hegyek közt. A’ nyári lakások e’ keresettsége a’ krisztinavárosi 
házak árát is évről évre magosbra szökteti, különösen pedig most, midőn 
mindinkább közelit azon idő , mellyben a’ vasútvonal azon város részt 
érintendi, sőt még a’ puszta telkekre is inkább találkoznak vevők, holott ed
dig az Hlyekre nézve évekig süker nélkül maradtak az árverési hirdeté
sek. A’ Vízivárosban mindazáltal néhány hét óta, mióta t. i. az állandó 
bid ügyében különböző ’s e’ vállalatra nézve csak távúiról kedvező hírek
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kezdőnek szárnyalni, a’ hazvételi vagy valamennyire tikkadni latszik, ám
bár a magosára emelkedett ár meg eddig nem csökkent, mivel a’ tulaj
donosak inkább várni szándékoznak, mint hamarkodas következtében ká-
rosulni._Az idő kinyiltával az epitest is megkezdek már több helyen’s
a’ nagymennyiségben ide szállított építési anyag ’s minden oldalról hul
lámzó dolgozók biztosan reményltetik, hogy jövő télre a’ lerombolt épületek 
nagyobb része ismét egészen helyre leend állítva. — A’ budai hegyek 
közt, mint hírlik, vizgyógyintézetet szándék fölállítani, Prisznitz elvei 
szerint. — Mart. 2okán a’ pesti magyar színpadon Egressy Gábor jutalmául 
„Bank-bán“ 5 flv szomorujátékot adák , melly alkalommal néhány míí- 
barát a’ jutalmazottat bécsi festész után Bécsben nyomatott arczképével tisz
teié meg. —

Ma g y a r  t udós  t á r saság.  Német-újvári gróf B a 11 h á n y K á /,- 
mér úr, egy, 2660 kötetből álló, válogatott könyvgyűjteménnyel járult a’ 
magyar tud. társaság könyvtára neveléséhez. Pesten, mart. 23kán 1839. A z  
Elnök rendeléséből. 1). Sebe  del  Ferenc/, litoknok.

A’ révkomáromi cs. kir. szabaditékos hajóbiztositó társaság bizto
sításit a’ folyókon már elkezdé , ’s azt ezentúl is elfogadja mindRév-Ko- 
máromban saját házánál az igazgatóság, mind ügyvivőji, jelesen: Pesten 
fííszerárus Amtmann Ferencz, Baján szerárus Fazekas Ferencz, Bezdány- 
ban várasi jegyző Kovács József, Verbászon várasi jegyző Mokri János, 
Palánkán várasi jegyző Brecska István, Újvidéken fííszerárus Thill An
tal, Pancsován kereskedő Schivkovics Gábor, Szegeden fűszerárus Aig
ner Jakab és fia, Becsén vasárus Seybold ígnácz, végre Temesvárott 
vasárus Feldinger János Gottfried ur által. Közli az Igazgatóság.

Debreczen , mart. 17kén: A’ debreczeni ref. collegiumbeli tanuló 
ifjúság félévi köz vizsgáltatásaf. hó 9ik ’s követk. hét napjain tartatott. A’ 
felsőbb tudományok hallgatóji 546tan voltak; az alsó iskolák növendé
kei: az 5 nemzetiben 644gyen, a’ 6 latinban 450nen ’s ezek közt 121 
olly szegényebb sorsú, kik a’ felsőbb tudományok hallgatóji körül tenni 
szokott kevés szolgálatokért részint ezektől, részint az iskolától ingyen 
veszik élelmüket, azonfelül a’ jó igyekezetüek évenkint nevezetes könyv- 
és ruhabeli segedelmet is nyernek ugyancsak az iskola pénztárából. Összes 
szám 1640. A’ történettudomány hallgatóji közül ez úttal is, kik mago
kat különösebben kitüntéték, név szerint: Varga Antal debreczeni, Irinyi 
József n. létai, Kis Sándor bárándi, Búzás Pál debreczeni, Soltra Aloiz 
séllyei, Gyárfás István halasi, Vécsei István horváti, Fodor Mihály tas- 
nádi, Kovács János debreczeni , Fényes Menyhért herpályi, Böszörmé
nyi Károly debreczeni, Dobos István pataji születésűek kir. tanácsos és 
prépost Fejér György ur kegyességéből, serkentő jutalmakban részesül
tek. Állott a’ jutalom a’ sok érdemű iró és hazafi következő czimü be
cses munkájának: ,, A’ s zép  m e s t e r s é g e k  a l a p  v o n a t o k b a n  
p h i l o s o p h i a i  t e k i n t e t b ő l “ egy egy csinosan kötött példányából. 
E’ jutalmakhoz prof. P é c z e l y  ur maga résziről még egyet csatolt, 
ugyan csak tulajdon hallgatóji egyike, Steinfeld ígnácz, debreczeni szüle
tésű, izraelita számára, a’ történettudományon kívül, a’ magyar nyelv
ben is, különösen a’ szép és helyes magyarirásban kitüntetett előmenete- 
ért. A’ jutalmaztatottak mindnyája vizsgálat végekor számos úri hallgató 
jelenlétében vették öröm-hála és tisztelet-érzés közt tanitójok kezéből jutal
maikat által, mellynek valamint a’jutalmaztatott ifjak, úgy az illető szü
lék szemében, még egyszer annyi díszt’s becset ad a’ tisztelt professor úr
nak a’ jutalomban részesültekről közönségesen tett azon Ítélete, hogy 
egytül egyig mind feddhetetlen erkölcseik által is megérdemlők a’ kitün
tetést.

Lövő, mart. 19kén : Ns Soprony megye mart. ISkán kezdé évne- 
gyedenkint tartatni szokott közgyűlését szeretve tisztelt főispánja galanthai 
Eszterházy Pál hg elnöksége alatt; ki is csak igen kevés napra térvén 
vissza nagy követségi helyéről Angliából, parányi szünidejét is, megyéje 
iránt melegen érző keblének sugallnából, szép hivatalának kívánta szen
telni. Váratlanul lepé meg jelenléte a’ ns Kendeket ’s azért fényes küldött
séggel üdvözlők az érkezőt’s harsány kiáltozások közt jelenték örömüket, 
midőn nagyreményű fiának, Miklós hgnek, társaságában tanácskozó tér 
műkbe lépett, ’s lelkes magyar beszédét is, mellyel az ülést megnyitó, 
többszöri „éljen“ kiáltásokkal többször szakasztottak félben, mert a’gyű
lés pompás kezdete itt egyszersmind a’jótékonyság emlékezetes napjává 
lön. Ugyanis a’ szeretve tisztelt főispán hg kettős alapítvánnyal dicsőítő 
már történetink előszakában is fényes nemzetségét: 1) az elaggott, ’s jám
bor magukviselete által figyelmet érdemlő megyebéli katonák számára két 
ezer pgő forintot alapítani kegyeskedék , melly tőkének évenkénti kama- 
tiból két élemiilt megyei katona, naponkint 6 pgő krral gyámolittatnék. 
Továbbá 2) a’szenvedő emberiség tekintetéből a’mcgyei tébolyodtaknak.kik 
eddig a’ megyei fogházban nem vétkeik, hanem szerencsétlenségük miatt 
tartatának, a’ saját hgi családja által épített kismartoni irgalmas barátok 
kórházában három helyet, minden szükséges költséggel ellátva, rendelt. 
Azonfelül szives készségét nyilványitá, ha az erkölcsiség előmozdítására 
kívánatos dologház, a’majd minden javítást ’s nemesb tehetséget elfojtó 
börtöneink mellett, felállittatnék, szélesen terjedő birtokaihoz képest, jö
vedelmeivel aránylag járuland. Melly nagylelkűségig magasuló ajánlatát 
a’ főméit, alapítónak, a’ megye első alispánja, ílögyészy Pál ur, mint 
a’ ns Kendek hálaerzelmének hűséges tolmácsa, érzékenyül megköszön
te. A’ tanácskozások közt első’s legfontosb tárgy, a’ tiszti karujitás volt, 
mellynek rendes megtarthatása végett, april 8káraelőkészületi közgyű
lés, maga pedig a’ tiszt-választó gyűlés ugyanazon hónak lökére hatá
roztatok. E’ napi tanácskozás közben kihirdetteték, sopronyi jeles pol
gár, ’s egy czukorliszlitó gyárnak szabaditékos birtokosa, Ruprecht Já
nos urnák nemesilő ’s adományos levele, melly által a’ kegyes, ’s min
den erdőmet becsülő igazságos fejdelem Vik Ferdinand, öcs. ’sáp. kir.

felsége a műiparban, s nemzeti jóllét-emelésben jeleskedő férjfiat tár* 
vényes utóéival jutalmazni méltóztaték. Ki is legott nemes tettel lépe fel 
az erény ’s érdem díszes sorában, a’ valódi nemesek társulatában . négy
száz pgo for. a’ ns megye szabad rendelkezésire adván , hol t. i. az , az 
emberiség javara legjobban kamatozand , ’s ez közmegegyezéssel a’ fő- 
ispáni alapítványhoz csatoltaték. Áldás illy nemes tettekre! nemzeti há* 
la illy nemesen cselekvőknek!!

G ó z h a j ó j ár ás áprilisban. Gőzhajóink áprilisban egész a’ 1 e- 
vantei tengerekre, Lincz, Bécs, Pest, Zimony, Galacz, Varna, Konstantinápoly , Smyrna, Salonich, Sinope és Trapezunt közt, egyesülten a’ 
b a j o r vv ü r t e in b e r g i társasággal llegensburgban, és az orosz gőzö
sekkel a' fekete tengeren, következő renddel pályázatidnak: a’ bajor-wür- 
tembergi társaság gőzöse „Te r é z-k i r á I y n é4* Itegensburgból Linzbe : 2$ 
6, 10, 14, 18, 22, 26, 30; Linzből Regensburgba: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 
67; az ausztriai duna-gnzhajozasi társaság gőzösei pedig: „M a r i a - A nn a4< 
76 lóerejü, kapitánya Masjon J. A., Linzbiil Pécsbe; 3, 8, 13, 18, 23, 28; 
Becsből Linzbe: 4, 9, 14, 19, 21, 29; „Nádor44 42 lóérejü, kapit. Pohl 
J., Bécsbiil Pozsonyba délután 2 órakor: 2, 9, 16, 23, ’s 29, Bécsbül 
Pestre egy nap alatt ;’s az indulás ekkor regg. 5 órakor történik.; Pozsonybul 
Pestre 51/2 órakor reggel: 3,, 10, 17; Pestrül Pozsonyba’s Bécsbe reggeli 
6 órakor: 5, 12, 19, 25; „Árpád 44 8 0 lóerejü, kapit. Gerritsen L. W„ 
Bécsbül Pozsonyba délután 2 órakor: 5, 12, 19, 25, egy nap alatt Bécsbül 
Pestre’s az indulásokkor regg. 5 órakor történik.; Pozsonybul Pestre regg.
5 '/2 orakor: 6, 13, 20; Pestriil Pozsonyba s Bécsbe regg. 6 órakor: 8, 15$ 
22, 27 ; az oláh-moldvai oldalon: I. Peren ez, GO lóerejü, kapit. Ferro 
1)., 1 estről Zirnonyba s Drenkovára penteken: 12, 26 ; Drenkovárul Zimonyba 
szerdán: 3, 17; Zimonybul Pestre pénteken: 5, 19; „Erős 44 140 lóerejü 
vontató, teher- s utas-szallito hajó, Pestről Zimonyba ’s Drenkovára. (In
dulási napját időről időre a pesti gőzhajóhivatal hirdetendi; a’ Drenkova, 
Orsóvá és Nkelagladoya közti térén kényelmes födött evezőhajók szolgálnak.) „P a n n o n i a ,44 36 lóerejü,kapit. Leva T., Skela-Gladovárul Galaczra kedden: 
2,16, 30; (mihelyt „I I* erencz44 utasai födözetén leendnek.), Galaczról Skela- 
Gladovára vasárnap : 7, 21 ; „S t a m b o l,44 160 lóerejü, kapit. Ford J., Kon
stantinápolybul Smyrnába minden kedden délutáni 4 órakor: ez átveszi a’ 
Salonichba szándékozó utasokat, kiket „Maria-Dorothea44 gőzösnek 
adat, s ettől azokat kapja cserebe, kik Salonichból Smyrnába utaznak; 
Smyrnábol Konstantinápolyba szombaton délutáni 5 órakor; átveszi a’ Salo
nichba utazókat’s Maria-Dorothea fódözetére szállítja, mellybiil viszont 
a’ Salonichból Konstantinápolyba törekvőket viszi magával; „Mar i a-D oro- 
thea44 70 lóerejü, kapitány Pietroni A., a’ Dardanellákból Salonichba 
minden szerdán, mintegy reggeli 6 órakor, miután Stambol gőzössel ta
lálkozók ; Salonichból a Dardanellákba minden pénteken délutáni 4 órakor. 
(Iv két gőzös mindenkor találkozik egymással a’ Dardanelláknál). 
„Crescent44 120 lóerejű, kapit. Clician G., és „Metternich Kele
men hg,“ 140 lóerejü, kapit. WynnFord Benj., Konstantinápoly, Sinope, 
Samsun és Trapezunt közt járnak, amaz Konstantinápolybul minden pénte
ken délutáni 1 órakor , irnez pedig Trapezuntból minden csütörtökön dél
utáni 2 órakor indulandván. A’ törökországi oldalon: „Zrínyi44 80 lóerejü, 
kap. Mayr F., Pestrül Zimonyba ’s Drenkovára pénteken; 5, 19; Drenko- 
váról Zimonyba szerdán : 10, 24; Zimonyból Pestre pénteken: 12, 26; Dren
kova, Orsóvá és Gladosnicza közt kényelmes födött evezőhajókon eszközölte
tik a’ közlekedés. ,,G a 1 a t h e a ,44 60 lóerejü, kapit. Dobroslavich M., Gla- 
dosniczából Brailába kedden : 9, 23; bizonyos óra meghatárzása nélkül, de 
Histint mihelyt „Z r í n y i44 utazóji födözetén leendnek; Brailából Gladosniczá- 
baszombaton: 13, 27; „V Ferdinand,44 100 lóerejü, kapit. Everson., 
Brailából Galaczra és Konstantinápolyba szombaton: 13, 27; Konstantiná
polybul Galaczra ’s Brailába hétfőn délben: 8, 22; „Szeri-Pervasz44 
gőzös mintegy május 5kén induland meg Triesztből a’ Levanteba , hová uta
sokat ’s árukat is viend magával. A’ moszka társaság gőzösei minden 14 nap 
kedden délben indulnak Konstantinápolybul Odesszába, ’s fölveszik az uta
sokat, árukat 's a’ t.44 „V. F er d i n a n d r ó 1,44 melly minden kedden reggel 
vet horgonyt a’ konstantinápolyi kikötőben. Az Odesszába ’s déli Russziába 
szándékozó utasok Galaczról szárazon is odajuthatnak 7 napi veszteglés mel
lett Sculeniben ; vagy pedig „Ferdinand44 Konstantinápolyba szállítja 
őket, honnan az orosz gőzösen folytathatják utjokat 14 napi veszteglés mel
lett Odesszában. Az Odesszából Ausztriába szándékozó utasok Galaczon „P a n- 
n o n i a44 gőzösre ülhetnek, 5 napi veszteglés mellett Orsovában. Pestrül Kon
stantinápolyba 11 nap alatt juthatni el, kik apr. őkén regg. 6 órakor Pesten 
hajóra ülnek, april IGkán ugyanazon órában Konstantinápoly előtt látandják 
magukat. Az utazási idő fölfelé a’ vesztegléssel együtt mintegy 28 napig tart. 
Az itt ki nem fejezett egyéb tudnivalórul a’ fölvételi jegyek értesíteniük az 
utazókat. —

1 in e r i k a .
Ujyorki febr. 25eig terjedő lapok szerint az éjszakamerikai Maine 

status és Ujbraunschweig britt gyarmat pörös határiban ellenségeskedés 
történt; néhány kalandor ugyanis a’ pörös határba fát mene vágni, mire 
Maine status kormánya ’s törvényhozósága tartományi ügyészt külde ki 
ellenük 150 fö'nyi csapattal ’s egy álgyuval , hogy löknék ki ó'ket a’bir
tokból,szednék el marháikat; e’rendeletet az ujbraunschweígi kormányzó 
tudta nélkül foganatositák. A’ respublicai csapat fogollyá tön néhány favágót 
’s tovább akará űzni az ellenségeskedést, mire a’ kalandorok bátorságot 
véve hatalmas ellenállásra határzák magokat, ’s a’ tartományi ügyészt, 
a’ csapat főnökét, elfogák. Maine kormányzója erre erősbcsapatot külde 
ellenük ’s Ujbraunschweig résziről is komoly hadrakészülés történt. E’ köz
ben John a'maiiiei hatóságokhoz szilárd ’s mérsékelt hangú ellenszólalást 
nyujta be; ez azonban Maine kormányzójánál hatás nélkül volt, ki tet
tét teljes jogúnak nevezi; még eddig ugyan a’washingtoni középkormányt 
nem szólitá föl segélyre’s úgy lászik nem annak meghagytából cselekvék. 
A’ britt tartományi ügyészt, ki t i. Maine statusbul a’ britt birtokra törö
két békés előtérjesztvény által akará megszeliditni, a’mainei ügyész el- 
fogatása következtében fogollyá tevék. A’ mainei kormányzó tettét az uj
yorki lapok többsége roszalja, az elnök ’s a’ congressus pedig hihetőleg 
nem fogják törvényszerűnek megismerni. —-

S p a n y o l o r s z á g .
( Az alkotmányosak csatát vesztnek. Hadi mozgalmak. ) Harcztérí 

hírek szerint Aragóniában három napig állottak egymással szemközt Cab
rera és A y erbe Lecena és Yiller de los Navarros vidékin, ’s még sem tá-



módiik meg egymást, hanem Cabrera egyesülten Langostera hadaival is
mét Segarába tért vissza , honnan újra[zsarolni szándékozik a’ környék 
lakosit. Ayerbe, ki eleinte Carinena felé vonult, utóbb szinte délnek 
fordult. Valenciában Van Halén tábornok Ayodar, Collado és Alpuente 
'erősségeket tartaté szemügy alatt. Sergének egy részét Vesa mellett meg- 
támodák ’s vissza is nyomók a’ carlosiak , melly alkalomkor a’ carlosi lo
vasság vezére, Castillo marquis, elesett. Az alkotmányosak 100 holtat és 
sebesültet ’s 25 lovat vesztének. — Csudálatraméltó Valsereni védelmez- 
tetése Cataloniában a’carlosiak ellen; csekély helyecske ez földfalaktól 
környezve ’s régi vár által ótalmaztatva, mellyberi mintegy 90 ember őr- 
ködék; a’ rozzant vár egy álgyuval volt ellátva. Espana gróf midőn meg
tudó, hogy Meer Ager felé van indulóban, mart. lOikán megtámodá az 
említett helyet 3200 gyaloggal, 200 lóval ’s 6 álgyuval. Az első roha
nást visszaverek az ostromlottak , ’s a’ könnyen földult földfalat folyvást 
újabb földdel tömött zsákokkal töltögetek k i; a’ 2ik rohanás szinte süker 
nélkül maradt, 18kán végre megérkezvén Carbo osztálya a’carlosiak 70 
halott ’s köztük 3 tiszt elvesztése után , 40 sebesülttel voltak visszavo
nulni kénytelenek. Az őrség csak három sebesültetszámita , de Valsere
ni egészen föl van dúlva. Illy hős elszántságnak több példájit adák már 
Spanyolország lakosi, mi Világosan tanúsítja, mennyi hasznot lehetne 
huzni a’ nép szabadéinál részéből ’s nemzetőrségből. Sajnos, hogy a’ 
madridi kormány hanyagsága miatt ennyi virág sem képes gyümölcsöt ter
mem! Olozaga és Sancho, katonai törvényszéki tagok, por nélkül fosz
tattak meg hivatalaiktól, mivel mint mondják, bizonyos tárgyban a’kor
mány akaratjával ellenkező véleményt adónak. — Végre csakugyan Es- 
partero is megmozdult régi tespedésébül. Miután Logronoban ’s Lodosá- 
ban nyugottan váró el a’ carlosi táborban kiütött villongás lecsilapultát, 
egyszerre csak meggondoló, hogy csakugyan nem ártana ollyasmit mu
tatnia, mintha föl akarna ébredni munkátlanságából. Összegyüjte tehát mint
egy 20 zászlóaljt, ’s elhagyván velük lliberát, mart. 7dikén megjelent 
los Arcos navarrai kisváros előtt, Solana völgyben, Logrono és Estella 
közt. Los Arcost két carlosi zászlóalj védé. Mivel az őrség nem volt el
látva Maroto fővezértől határzott rendelettel, tehát elhagyó a’ várost, 
mellyet Espártero tüstint minden ellenállás nélkül elfoglalt. Maroto, mi
után Biscayában az alkotmányosak los Arcos elleni szándékáról értesült, 
mart. Okán reggeli 5 órakor 17 zászlóaljjal Durangobul lehető legnagyobb 
gyorsasággal Estella felé indult ’s e’ városba épen azon pillanatban érke
zek, midőn Espártero los Arcost elfoglaló. Néhány órai pihenést enged
vén harezosinak , Skán elindult Esteiiából az alkotmányosakat megtámod- 
ni. A’ záporkint hulló eső mindazáltal tetemesül hátráltató gyorsasá
gát ’s hadi tüzét is eloltó keblében. Esparterora is kellemetlen hatású 
volt a’ rósz idő, mert minden támadási szándékról lemondván, visszatért 
téli tanyájára : a’nélkül, hogy bár csak egyetlen álgyulövést is halla
tott volna. Maroto e’ visszavonulással tökéletesen megelégült, mivel la
pályon nem mer szembe szállani a’ jól rendezett alkotmányos lovasság
gal. ’S mégis mind a’két vezér magasztalni fogja vitézségét! —

(Harcztéri hírek.) Pamplonai mart. 6diki levelek szerint Espártero 
napi parancsot bocsáfa közre, mellyben megsemmiti korábbi rendeletét, 
melly szerint mindazok száműzetéssel ’s vagyonvesztéssel valónak bün
tetendők, kiknek rokoni a’ trónkövetelő udvaránál vagy sergében szol
gálnak. Espártero e’ szép tette alkalmasint Maroto azon rendelete hatá
sának gyöngitésire van számítva, mellynek következében Pamplona és 
Bilbao fölszabadultak az ostromzári állapot alul. Saragossai mart. Sdiki 
levél szerint Cabrera 6kán két ezer gyaloggal ’s 600 lovassal Segurában 
állott, hova élelmi ’s hadi szereket szállíttatott, mivel megerősítni szán
dékozók azon helyet. Ayerbe tábornok Carinenából Cabrera ellen szán
dékozik ugyan indulni, de alkalmasint ismét csak a’ puszta szándék mel
lett fog megmaradni. Balmaseda egyesülni fog Cabrerával. A’ trónköve
telő még folyvást Tólosában mulat, Maroto pedig Biscayában, hol min
dent elkövet a’ hadsereg ’s nép bizalma megnyerésire. Altalányos azon 
vélemény, hogy Maroto ellen összeesküvés van készülőben.

A h  g; I í a.
(Palmerston további nyilatkozata Mexicorul, Passzióról és Spanyol- 

országról.) Palmerston a’ martz. 1 liki alsóházi ülésben, a’ fönebb érin
tett szavakon kivül még következőleg nyilatkozók e fontos tárgyakról : 
,,Mihelyt Franeziaország nagyobb hajóhadat külde a’ mexicoi tengerre, 
azonnal Anglia is annyira szaporitá ott erejét, hogy alkalmasint fölérhe- 
te az összes franczia hajóhaddal. E’ hajóhad küldetésének czélja csupán 
britt alattvalók s vagyonjok védelme lehete, mert Francziaországot meg
támadásában gátlani Anglia jogain kivül fekütt. Franeziaország még az el
ső álgyulövés előtt ünnepélyesen nyilványitá, miszerint sem az erősséget 
sem Mexico egyéb részét megtartani nem szándékozik , hanem csupán fegy
veres erővel akar elégtételt kicsikarni Mexicotul. Az angolok Mexicoban 
épen nem szenvedének, sőt az angol consul még a’ franczia alattvalókat 
is hathatós ótalomban volt képes részesíteni , mit meg is tőn a’ franczia 
'S angol kormányok közt létező kölcsönös egyetértés következtében. (Hall
juk ! Halljuk!) Az angol kormány először Ashburnham azután Pakenham 
urat bizá meg a’ viszály kiegyenlítésire a’ francziákés mexicoíak közt. 
Nyíltan megkell vallanom, miszerint P a k e n h a m  a’ francziák által már 
nyert szerencsés süker következtében sokkal nagyobb valószínűséggel tel
jesítheti e’ munkálkodást. Nyugtalan gáncsolás helyett tehát inkább meg 
kellene ismerni a' kormány ellenében, hogy az mindent elkövet a’ harezo- 
lók kibékitésire ’s nyugalom-eszközlésre mindenütt, hol békére Van szük
ség. (Nagy tetszés.) Mi az angol tengeri erő fölosztatását illeti , úgy hiszem 
czélszeriibb távul vidéken tartani a’ hajók nagyobb részét, mint a’matró
zokat henyéléshez szoktatni hazai kikötőkben. Ezt annál nagyobb bátor
sággal tehetjük, mivel békében élünk az egész világgal, és szövetsége-
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sink szinte békét óhajtunk, következőleg rögtön megtámodtatástól nem igen 
félhetünk. Nem hiszem, hogy valaki tagadhatná, miszerint rendkívül hasz
nos roppant hajóhadat tartanunk a’ földközi tengeren. 1838ban 9 sorha
jónk vitorlázott annak hullámin. Mondják, miszerint háború esetén visz- 
szahíni leendőnk azokat kénytelenek. Mivel azonban azok , kik háború
ról szólnak , kétségkül Passziót tartják szem előtt, tehát kérdem i visel
hetnénk-e háborút azon hatalom ellen roppant haderő-tartás nélkül a’föld
közi tengeren? Nem könnyű é egész hajóhadat fegyverzenünk föl kikö
tőinkben? Most 10 sorhajónk van a’ földközi tengeren , nem messze on
nan pedig 8 —10 állomásoz, miket rögtön segélyünkre idézhetünk , ha 
szükség kívánja. Megvallom, én csak nagy kedvetlenséggel érintem e’tár
gyat, tartván attól, hogy sokan félre fogják szavaimat magyarázni , ’s 
bennük annak megerősítését keresni, hogy Hussziával meghasonlástólfé
lünk. Ez épen nem nyugtalaníthat bennünket. (Halljuk!) ltussziávali vi- 
szonyink koránsem jogosíthatnak valakit illy vélemény-táplálásra. Sőt én 
hiszem , hogy mindkét részről föntartani óhajtják a’ baráti viszonyokat. 
Ha azonban valamelly előre nem látható eset megháboritná a’ közbékét* 
azért koránsem látná magát olly állapotban az angol kormány , hogy 
homlokát rögtön nem fordíthatná bátran a’ közelgő vész felé. Egyébiránt 
pedig a’ ház mindenesetre mindenkor kész leend olly eszközöket helyben
hagyni ’s megajánlani, miket szerencsétlen ’s előre nem látható esemé
nyek szükségesekké teendőek. Más vádja az ellenzésnek abból áll, hogy 
a’ kormány iszonyú mennyiségű pénzt tékozol a’ spanyol partvidéken. 
Erre azt válaszolom, miszerint az ott állomásozó hajócsapat nem igen 
kerül többe, mint akármelly más tengeri állomásunk. Koránsem remény
iem azonban, hogy e’tárgyra nézve azon tisztes követeket megnyugtathas
sam, kik azt egészen különböző nézetekből ítélik meg. Ok a’ trónköve* 
telő diadaláért és szerencséjéért röpitnek éghez könyörgést, én pedig Iza
bellának és az alkotmányos ügynek óhajtók győzelmet. (Harsogó tetszés 
a’ szabadelmüek résziről.) Én nem vagyok képes egyenlőn érzeni azon 
igen tisztes tagokkal, kik most a’ trónkövetelő körül történt szörnyű ese
mények után, folyvást az ő ügye mellett buzganak. En részemről meg 
vagyok győződve , hogy Anglia érdekében fekszik az alkotmányos ügyet 
támogatni és Spanyolországot függetlennek és szabadnak látni. ( Zajos 
tetszés.) Kereskedésünk érdeke , ’s még inkább azon kívánat, melly sze
rint a’ politikai súlyegyent Európában föntartani törekszünk, szoros kap
csolatban állnak Spanyolország függetlenségivel. Szorosan meg vagyok 
győződve, miszerintazon csekély haderőnek, mellyet Anglia a’spanyol part
vidékre külde, tartása’s néinelly pontok ótahnazása által csakugyan fon
tos szolgálatot tőn a’ spanyol királyné ’s alkotmány ügyének. (Tetszés.) 
Hajóhadunk tehát kevés költséggel is hasznos volt a’ királynéra nézve. 
Ha mindazáltal előre nem látható esetekben szükségünk találna lenni na
gyobb hadikészületekre, úgy minden esetre visszaidézendjük tengerészka
tonáinkat Spanyolországból, kik még jókor érkeznének a’ fölkészítendő 
hajókra.“ (Tetszés.)

( A’ gabnatörvény elleni gyűlés követei ismét Londonban. ) Miután 
Manchesterben nagy nyilványos gyűlést tartónak a’ gabnatörvény elleni 
gyűlés követei, martz. 1 likénismét Londonba érkezének , elhatárZottan, 
hogy minden pártnézet nélkül követendik ösvényüket, habár a’ whigmi- 
nisterség megbuktatására vezérlene is az. Párthiveket gyűjtögetni nem 
igen merészlettek ugyan, félvén, hogy a’ népalkotnviny sürgetőji ellené
ben kudarezot vallandnak, mikép az Manchesterben történt; de annyi
val inkább ingerültek mosta’ kormány ellen , melly nem tudá őket e’ szé
gyen ellen ótalmazni. így tehát már most vagy kénytelen lesz a' minis- 
térség önként elvállalni a’ gabnatörvény elleni izgatás vezérletét, vagy 
pedig lelépni. Villiers minden vám alul fölszabadittatni kívánja az élelmi 
szerek behozatását, ’s ha a’ ministerek ez indítványt egyszerűen elutasi- 
tandják, úgy még határzottabb ellenségeikké teendik maguknak az ipar- 
űzőket, mivel néhány minister nyájas nyilatkozati következtében csak gúny 
tárgyinak fognák magukat tekinteni. Egyébiránt a’ polgárok közt most 
azon vélemény kezd túlnyomó lenni, miszerint tory kormánytól, erős 
szabadéi mii ellenzés mellett, több tettlegi javítást lehetne várni, mint most 
a’ whigek legjobb akarattal teljesítni képesek. Hume nyíltan kimondde’ 
véleményt a’ tengerészeti költségvetés vitatásakor; de Peel nem akarja 
magát macskaláb gyanánt használtatni gesztenye-kiszedésre a’ parázs
ból a’ radicalok által, habár pártja egy része minden áron ohajtná is ha
talmába keritni a’ kormányt. O és Wellington még most csak néma né
zők akarnak lenni. Az Irlandban elkövetett gyilkosságok szőnyegre ké
rőkékor váratlan diadalt nyertek a’ ministerek. Már a’ tárgy első meg- 
pönditése után a’követek nagyobb része megszökött Jackson hosszas be
széde elől: midőn pedig másnap újra szőnyegre keriték e’ tárgyat az ir- 
landi makacs toryk , néhány pillanat múlva már csak 40 követ volt jelen 
’s igy az egész dolog határzat nélkül mellőzteték el. 658 tagja van az 
angol alsóháznak ’s ezek közül csak 40 volt jelen, midőn azort fontos 
kérdés volt vitatandó: vájjon szabadé büntetlenül halomra Üldözni Irland
ban a’ protestánsokat! A’ tory sajtónak hosszú siralmas panaszokra szol- 
gáland alkalmul ez esemény. —-

(A’ gabnatörvény elleni viták megkezdve.) A* martz. 12ikí alsóhá
zi ülésben megkezdék a’ gabnatörvény elleni vitákát, miket következő 
bevezetéssel közöl a’ M. Chronicle: „Most már nem azon kérdés forog főni 
megengeditek é,hogy egy kiállhatatlan nyomasztó sérelem természete, ki
terjedése ’s ezélzata iránt fölvilágítsuk elméiteket ? hanem egyenesen ezi 
mivel e’ tárgyról már tökéletesen értesülteknek nyilatkoztatok , tehát csak 
erre szükség válaszolnotok: mit szándékoztok tenni bajenyhitésül ? E’ 
kérdésre készül most felelni az alsóház ’s e’kérdésre a’ kormánytól is vá
laszt várunk. Az országnak joga van ezt követelni. „Nyilt kérdés“ csak 
beszédmód folytonos izgatásra. Irland eltürheté a’ kathol. fölszabadittatása
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ügyében a’ busz évi izgatást* de félannyi idejű gabnatörvéiiy elleni iz
gatás olly mély sebeket ejtne Anglia jóllétén, hogy igen bajosan tudna 
belőlük félidőiéi. A’ ministerek nem retteghetnek kötelességük teljesíté
sétől , ’s legnagyobb mértékben tennék azt, ha ehez hasonló kérdésnél 
kormányzati kötelességüktől eltérve azt csupán magányos nézetik szerint 
kívánnák vitatni. A’ ministerek nincsenek jogosítva azon felelősséget, 
mellyet mint testület birnak, azon nyilatkozattal mellőzni vagy kerülni 
el t hogy e’ kérdés ellenében feloszlás állapotában tekintik lenni a’ kor
mányt. Ez eset erkölcsi bátorságot kíván ugyan meg; de valamint kitérni 
előle veszélyes * úgy nyíltan elibe lépni sem legtanácsosb. Ha a’ minis
terek böcsiiletesen a’ nép karjai közé vetik magukat * ’s a’ kenyér-egyed- 
árusság ellen nyilatkoznak, úgy az egész ellenséges csoportnak Jeendnek 
kénytelenek homlokot fordítani; ha pedig a’ nép ellen nyilatkoznak, úgy 
eddigi barátaikat teendik ellenségeikké,’s végre mind a’két párt fegyver
ben álland ellenük. Legbiztosb az igazság egyenes útja* valamint leg- 
tisztesb is; mesterséges drágaságot jogszerűleg nem tolhatni a’ nép nya
kára.66 — Az alsóház említett ülésében Villiers, Clarendon 1. testvére, 
következő indítványt tőn a’ gabnatörvény ellen : „Változzék az egész ház 
biztossággá ’s vizsgálja meg IVik György azon törvényczikkét, melly a’ 
gabnabevitelt tárgyazza.66 Hosszú beszéden’ tisztes követnek azon alap
elvből indult ki, hogy minden ember ott vásárolhat maga számára kenye
ret , hol azt tenni jónak találja, ’s hol legolcsóbban legjobb minőséghez 
juthat* mivel ez olly természeti jog , melly minden emberrel születik ’s 
olly szent* minta’ személy- ’s véleményszabadság. Ezután minden ol
dalról komoly vizsgálat alá vévé e’ kérdést, ’s különösen kézmügyárí, 
kereskedési, vám-rendszeri ’s földészeti tekintetből, igy szólván többi 
közt: ,,A’ gyártó ’s kézműves nem olly törvényt kíván, melly olcsóbbá 
tegye a’ kenyeret, hanem annak megszüntetését követeli, melly eddig 
drágitá azt. Ha a’ kenyér mostani magos ára továbbra is megmarad Ang
liában, úgy gyártulajdonosink többé nem fognak megfelelhetni a’ külföld 
kivánatinak * ’s a’ gyárak emelkedése külföldön végre egészen tönkre te- 
endi gyárainkat. Belföldi vevőink sem megvetendők ugyan ; de a’ kéz- 
mügyártó osztály is belföldi, ’se ’ szerint az egész ország nyer, ha min
denki olcsóbban fogja vásárolhatni a’ kenyeret. A’ bérlők igen csalat
koznak , midőn vélik, hogy a’ gabnatörvény magosbra emeli földjeik jö- 
vedelmezésit. A’ gabnatörvény okozta nyereség csupán a’földbirtokos zse
beit nehezíti j a’ bérlőre nézve ellenben rendkívül káros befolyású e’ tör
vény , mivel drágítja a’ marhatartást ’s nagyobbítja a’ sokféle adót. In
nen szármázik aztán az, hogy a’ bérlők folyvást szükség ellen panasz
kodnak. A’ gabnatörvényt mindig magas földadó szokta követni; ha pe
dig véletlenül csökken a’ gabnaár, ’s a’ bérlő nem képes fizetni, azon
nal igy szól hozzá a’ földesur: „Járulj parliament elibe ’s kérj segítő 
biztosságot.66 A’ bérlőt elámiták a’ tory földbirtokosak; a’ szegény bérlő 
csekély neveléssel bir, ’s a’ földesur minden káros következményű do
logra könyedén bírhatja őt. (Zúgás a’tory padokon.) A’gabnatörvény va
lamint az általányos úgy a’helyzeti adózást is nehezíti. így például az uj 
szegényi törvények alatt létesült angol szegényi házak hetenkint 8 ezer 
font sterlinget költenek lisztre , melly igen tetemes mennyiséget a’ sze
gényi adó födözi. Önök azért akarják föntartani e’ törvényt, mivel, mint 
mondják, nyilványos terheiknek kénytelenek megfelelni Igen nyilványos 
terhek! Nyilványos intézvényeket Önök a’ nép kárával akarnak előmoz
dítani. (Halljuk!) A’ gabnatörvény megszüntetése mostani helyzetünk 
mellett az éjszaki hatalmakkal 's Amerikával valamint politikai úgy ke
reskedési tekintetben is nagymértékben hasznos lenne reánk nézve, ’s 
legbiztosabban tartaná főn a’ közbékét. A’ földbirtokosak még azt is használ
ják paizsul, hogy a’ maláta-adót kell viselniük. Jól van, meg kell sem- 
mítni azt is. Tudják meg egyébiránt a’ földbirtokosak, hogy magányos 
érdekiket tovább nem tarhatják főn az értelinesség , ipar , kereskedés és 
nép nagyobb része rovására.66 — Strickland támogató az indítványt; be
szédjére ezt jegyzi meg a’ Times: „Az igen tisztes követ bölcsen vá
lasztó beszédje számára az esti időt, midőn a’ ház étkezés miatt jobba
dán üres szokott lenni, ’se ’ csel következtében csakugyan félbenszakasz- 
tás nélkül hangzónak el szavai az üres padok előtt.“ Az ellenzést Cayley 
vezérlé,még pedigugyana’ Times szerint szinte olly csöndben, mintelődje, 
egy órai beszéd után azonban kezdének visszaszállongni ülésikre a’ kö
vetek, ’s a’ második óra szakadatlan zajgás alatt mult el. Cayley leg
inkább azt vkatá, hogy az olcsóbb kenyérár nem fogná előmozdítni 
a’ kézmügyári czikkek külföldre szállittatását, mivel a’ szárazföld gyárai 
már annyira tökélyesbültek, hogy mindinkább közeiknek azon ponthoz, 
mellyben nélkülözhetni fogják Anglia készitvényit. Többen szólották még 
az indítvány ellen ’s mellett; de határzat még 13ikán sem történt. A’ 
felsőházban szinte e’ kérdés vitatása volt napirenden ; Fitzwilliam 1. kö
vetkező indítványt tőn e’ tekintetben : „Nyilványítsa a’ ház, hogy a’gab
natörvény nem felelt még czéljának, melly a’ gabnaár egyenlősége biz
tosításában állott.66 Ez indítvány mindazáltal igen tetemes többséggel bu
kott meg ’s Melbourne igy nyilatkozék iránta: „Én nem kötelezem ma
gamat a’ gabnatörvény főn tartására, ’s kezeimet sem akarom megköttetni 
apnak jövendőre történendő módosítására nézve; de ez indítványt okos
sággal ellenkezőnek tartom, ’s azért ellene szavazok.66 A’Sun azt véli, 
hogy e’ kérdésnél hajótörést szenvedhet a’ ministerség, ’s csudálatosnak 
tartja azon körülményt, miszerint a’ püspökök is az indítvány ellen szavaz
tak , holott az, olcsóbb kenyérrel vala boldogítandó a’ szegénységet. _

F r a n c z i a o r s z A ^ .
Paris, mart. 8án: (Pair-kinevezések. Politikai nézetek.) A’Moniteur mart. 

7ki száma kir. rendeletét közöl, melly által következő urak emeltetnek 
pairméltóságra: Rosamel alhajó vezér, Schramm vezérőrnagy, Gay-Lus

sac akad. tag ’s völt követ, de la Pinsonniere volt követ, Caumont-La- 
íorce hgvolt követ, DuponGDelporte b. megydspán* Nau-de-Chauplouís 
b. megyeispán ’s Maillard statustanácsos. — A’ volt 221 közül ismét el- 
váloszfatott követek mart. lfikán gyűlést szándékozónak tartani Jacque
minot tábornoknál. A’ Gazette deFrance véleménye szerint könny en meg
történhetnék , hogy a’ 40 doctrinair szózata egyesülvén Jacqueminot párt
jával Guizot számára követelendi a’ ministerelnökséget. A’ Presse szerint 
a’ baloldal minden törekvése süker nélkül maradt Guizot pártjával egye
sülés tekintetében. Abban megegyezék ugyan Guizot, hogy Odilon-Bar- 
i öt kamraelnökségre emeltessék, de elvváltoztatásról, vagy eziránti en
gedélyekről hallani sem akart. O ugyanis folyvást makacsul ragaszko
dik a’ septemberi törvényhez ’s a’ válosztásjavitásra sem akarja egyezé
sét adni. Hiában kinálák őt Thiers és Soult a’ londoni követséggel’s ba
ráti számára a’ nyilványos oktatás, kereskedés és pénzügy tározóival. (> 
nyiltan kimondó, hogy elveivel ellenkező politikának rejtő palástul szol
gálni nem fog. Már most tehát csupán és tisztán a’ balközépbül kell mi- 
nisterséget alkotni. — Déli ’s keleti Francziaország több városiban zajo
sak voltak a’ választások; nyílt ’s komolyabb zendületté mindazáltal se
hol nem fajult a’ mozgalom ’s az ablakok bedobásánál tovább nem ter
jedt. A’ déli városokban a’ republicanusok szövetségre léptek a’ legiti
mistákkal, ’s egymás jelölteikre versenygve szavaztak , este pedig ze
nével tisztelék meg az uj követeket; melly alkalomkor oldallökdözések közt 
egyik oldalról: ,, Éljen a’ respublica! 66 másikról pedig: „ Éljen Vdik 
Henrik!“ hangzók. A’ volt ministerség most a? választási hareztéren el
esett párthívei tisztes eltemetésivei foglalatos. Néhányan a’számvevő kam
rában , mások a’ statustanácsban vagy egyéb hivatalosztályokban nyer
nek kényelmes nyughelyét; a’ nagyobb rész csontjait pedig a’ luxembour
gi palotába viszik , hol bársonypadokon fognak pihenni. Illedék tekin 
tétéből maguk a* ministerek majd csak az általányos temetésután szállaná
nak sírba. —

(A’ ministerség megalapítva.) A’ Messager szerint ez az uj minis
terek névsora: Soult, ministerelnök’s hadminister; Thiers kül-, Passy 
bel-, Dupin, jog- ’s istentiszteleti, Humann pénzügyi, Duperré hajóve
zér tengerészeti, Yillemain oktatási, Sauzet nyilványos munkáki-’s Dufour 
kereskedési minister. —•

IS e  1 gr i  u  in .
(Követkamrai ülések. Merode indítványa.) A’követkamrai mart. 13kl 

ülésben Gendebien azon ismételt indítványát, miszerint a’ 24 czikkü szer
ződésre vonatkozó irományok, főleg az adósságot illetők, tétessenek le a 
ház asztalára, 30 szóval 39 ellen félreveték, ’s e’ szavazás mérlegül 
szolgál a’ két párt-erő-megitélésnél. A’ m. 14ki ülésben szomorú esemény 
történt; miután több szónok hallató magát a’ szerződés mellett ’s ellene, 
Békáért lépett vala fel szószékre a’ szerződés mellett nyilatkozva ,’s alig 
végzé beszédét, eszméletlenül rogyékössze, ’s a’ közel mellékteremben 
néhány perez alatt jobblétre költözék , az orvos közbejötté foganatlan 
volt; az ez okbul keletkezett ingerültség mind a’ kamraban mind a’ kö
zönségnél igen nagy. Az elhunyt egyik társa a’ szerencsétlenség után azon
nal e’ szókra fakadt: ,, ez isten büntetése.“ Mi nyiltan kitünteti az el
mék ingerültségét; Békáért meggyőződése szerint ellenállás mellett volt, 
később mint courtrayi követ, e’ város résziről a’ szerződés- ellen fölirást 
kelle benyújtania; ezután minden oldalrul vélemény-változtatásra zaklaták ; 
sokáig küzde önmagával, ’s bár makacsul maradt első nézeténél, még is 
elég sokáig élhetett ’s élt ellenkezőnek nyilványithatására. A’ martzius 
15ki ülésben Merode következő indítványt tőn: ,,A’ londoni tanács szer
ződése már is szomorú gyümölcsöt terme. Társunk egyike, ki a’ tarto
mányokat hideg és borzasztó egykedvűséggel szétdaraboló diplomatákkal 
(szelidebben nem nevezhetni azokat, kik népeket választnak el, mellye- 
ket természet, vallás és százados emlékezet csatoltak össze) nem tuda kibé
külni, tegnap szemünk láttára hulla el áldozatául a’ felheviilésnek, melly 
olly tárgy iránt csikaró ki szavazatát, melly mindnyájunk érzelmivel el
lenkezik. Illy esemény mindnyájunk szivét mélyen megható ; de illy fon
tos esetnél mély fájdalmunkat vallásbeli ’s nyilványos tett kisérje, melly- 
ből kivilágoljék, tagtársunk iránti rokonszenvünk, kinek erényit mind
nyájan méltányoljuk. Indítványozom tehát, hogy hivatalinkat változtas
suk át egyházzá ’s reményiem, hogy e’ szertartáson sok követ ’s brüsseli 
polgár veend részt“6 E’ javaslatot, hosszas vita után, elfogadók. Dumor- 
tier ez alkalommal a’ kamráknak néhány napra elhalasztatását indítványo
zó ; ezt azonban visszaveték. Ezután Ernst szólott, a ministerségbül ki
lépte okait fejtegetvén. —

Rendkívüli alkalommal érkezett brüsseli hirek szerint a’ követkam
rai mart. 19ki ülésben 58 szóval 42 ellen elfogadók azon törvényjavas
latot , melly a’ királyt fölhatalmazza a’ londoni tanács által alapított szer
ződés aláírására, melly a’ Belgium ’s Hollandia közti megválást szabályoz
za , azon föltétek ’s kikötések alatt, mik a’ fölség nézeti szerint az 
ország jóllétére szükségesek vagy kívánatosak. A’vita ez alkalomkor nem 
volt a’ legélénkebb, minden módosítási javaslatot egytülegyig félrelöktek. 
A’ törvényjavaslatot már átvivék a’ tanács elibe. Gendebien a’ fenemlitett sza
vazás után azonnal elbocsát tatását kóré, mint követkamrai tag. —
-----------------------  -----  -  — ------- -------------- -------------  - -  --------TJ3

G a b o n a á r  s Fest, mart. 28dikán: Tiszta búza —, 150, 140 ; — Két
szeres — , — , — ; — Rozs — , 94 , 88 ; — Árpa 84, 80, 
— Zab 6 0 , 6 4 , 60; — Köles Kukoricza
8G , 80 , — , pesti m. v. garas.

P ^ i i z K o l c t : Becs , mart. 2ökán : 5 pCtes statuskötelezvény 106,5|Ift> 
3pCtes 82 *Js , 1834diki 500 fitos kölcsön 678% , bankrész
vény 1510 fr. pgő. —

D u iia v lz á l lá s  : Pest, mart. 2Sdikán V 6« 0"' — 29dikén 8' 0" 0'"

S z e r k e s z t i  l l e lm e c z y .  —- N y o m ta t ja  T r a t tn e r -H á r  o l y l , u r l  u t c z a ö l í l -



FOGLALAT: Magyarország (a ’iiij-ás szegény befcg gyermekek számára alapítandó kórházra; előkészületek prímásunk beiktatására ; a’ Iljrsova - Kö z- 
tendzse közti vasút ügye; sz. fehérvári casino; AngyalfFy Mihály -{*; a’ bécsi nagy sorshúzás l'önyertes számai; magyai játékszín ;’s a’ t.) Amerika 
(Santa Ana mexicoi elnök; a’ franczíák Mexico előtt elfogadják az angol közbenjárást; ’na 't.) Portugália ( földrengés a' fővárosban ; elegy;) Spa
nyolország (Cataloniában ingerültség kezd uralkodt i ) Anglia (AttWQod beszéde a’ tengerészet ’s orosz teijeszkedés iigjében: az orosz trónörö
köst Londonba várják; s a’ t.) Francziaprszág .(Politikai mozgalmak. Algíri hírek.) Helgium. Hollandia. Schweiz. Német orsznjr. Olaszország. Orosz
ország. Törökország, Dunavizállás.

M a g y a r o r s z á g : .
A’ s z e g é n y  g y e t r a e k e k  s z á má r a  l é t e s í t e n d ő  ’s fen-  

t a r t a n d ó  k ó r h á z  ügyében kővetkező tartalmú aláírásivkeletkezette’ 
napokban Pesten : Nagyobb várasokban szegények gyermekei közt a’halo
más igen tetemes. Rósz táplálék ’s lakás, ápolgatás hiánya, előítéletek, 
szülék vagy rokonok szívtelensége ’s gondatlansága számnélküii ártatlan 
gyermek halálát okozzák -, siettetik. Egy szent kötelesség érzeménye, melly 
épen azon gyámolatlanság miatt a’ vagyontalan polgártársaik gyermekeik 
iránti gondoskodást az egész emberiség kötelességévé teszi, — sok helyen 
kórházakat szegény gyermekek számára hozott létre ’s a’ tapasztalás azok 
valódi hasznát igazolta nemcsak az által, hogy azokban sok emberi elet 
mentetett meg, hanem annyiban is, a’ mennyiben az illy intézetek egy gyön
géd kötelesség érzését a’ műveletlenebb emberekben felébresztették’s a’ gyer
mekek betegségei ’s azok orvoslása iránti megrögzött előítéletek kiirtására 
szolgálnak. Még egy más haszon ered ez intézetből a’ közönségre: alkalom 
nyujtatik fiatal orvosoknak az illy intézetek látogatási által az orvosi tu
domány e’ részében is tapasztalásukat bővíteni, annak hasznát leginkább 
orvosi gyakorlásokban veendők. A’ csak nem régiben Pest várost sújtotta 
csapás, az e’ részbeni hiányt e’ városban kétszeresen érezteti: de egy
szersmind nagylelkű lakosiban a’ korszellemet ’s jótékonysági érzést ma- 
gasb fokra fejtette ki. Ez okoktól vezérelve némelly emberbarátok sz. kir. 
P e s t  v á r o s b a n  s z e g é n y  g y e r m e k e k  s z á m á r a  egy kó r 
h á z a t  f e l á l l í t a n i  ’s f e n  t a r t a n i  czélba vettek; de minthogy ezen 
feladás egyesek erejét felülmúlja ’s más nemeslelkü emberbarátok jótékony
ságának e’ részben is utat nyitni akarván , némelly előleges tanácskozás után 
több aláírási ív bocsáttatott közre , mellyekre aláírók magokat 6 esztendőre 
kötelezik évenkint 5 pgő forintnak az egyesületi pénztárba fizetendésére. Ke
vés nap alatt az aláírtak száma á’ kétszázat meghaladván mult mart. 7kén 
a nemzeti casinóban a’ részvevők gyűlést tártának, mellyben az egyesü
let alakult, nmságu Ür mé n y i  Ferencz b. t. tan.ur egyesületi elnöknek 
egyes akarattal megkéretett ’s egy választottságra (mellynek elnöke sz. 
kir. Pest város főbírája t. H a v a s  József ur) bizatotr a*, alap
szabályinak és az egyesület czélja elérését tárgyazó tervnek kidolgoztatása. 
Ezen választottság a’ reábizott munkához fogván , szükségesnek tartja 
előleg isaz egyesület létesiilését ’s czélját ezen lapok által közhírré tenni, 
és Pest-Buda lakosit (minthogy különösen sebészi műtétéit (operatiot) meg
kívánó esetekben bizonyos számú budai betegek is az intézetbe fogadtat
nak) nemkülönben más emberbarátokat ez egyesülethez részvevő járulásra 
felszólítani, hogy e’ ezélba vett intézet mentülelébb létre jöhessen. Aláírási 
ívek vannak: nm. Ürményi Ferencz, gróf Szapáry Ferencz, gr. Zichy 
Miklós, gr. Festetics Leo, Flamm őrnagy, Minarelli Antal kapitány (Bu
dán) városbirája Havas József (és hitvesénél) Karlovszky Zsigmond ügyész, 
Zitterbarth Mátyás épitész, Heckenast Gusztáv (a’ vácziutczában) Taubner 
Károly, Klausz A. L. (tükör-kereskedés a’ német színház épületjében ), 
Schiller Károly ügyész, Sellner Ferencz lakatos, Klopfinger János kádár, 
Mátray József ügyész , Tersztyánszky István (posztóárus a’ váczi utczá- 
ban), városi főjegyző Góniczy Ferencz, városi tanácsnok Lechner Ká
roly, Benyovszky Péter tb. ’s ügyész, Zsivora György ügyész, Schoepf 
Auguszt orv. ’s prof., Pregardt János ( gyógyszertár a’ nagy Kristófnál ), 
Fabricius József (a’ Grácziákhoz vácziutczában) Székely Károly (gyógy
szerész a’ nagypiaczon) t. ez. uraknál és alulirt egyesületi titoknoknal. 
Az egyesület főkönyve, magában foglalván minden aláíró nevét, Pregardt 
János urnái megtekinthető. Az egyesület további előmenetérül és sikerérül 
időről időre a’ tudósítások ugyanezen lapok által közhírré fognak tétetni. 
Költ Pesten 1839diki mart. 29dikén tartott választottsági ülésből. Ec k 
s t e i n  Adolf m. k. egyesületi titoknok.

S z é k e s - F e j é r v á r i  cas ino.  Az alapszabályok 5ik pontja sze
rint a’ folyó évi april 21dikén reggeli kilenczedfél órakor a’ Beze* 
rédy házban tartandó rendes közülésre — mellynek tárgyai: a) a’ casino 
létesítése éta tett igazgatói és választottsági intézkedésekről és a’ casino 
mostani állapotáról való jelentés; b) az igazgató és választottsági tagok 
megválasztása ; c) a’ casino fentartására ’s emelésére szükséges, és czél- 
irányos rendelkezések leendnek— a’részvényes urak tisztelettel emlékez- 
tetnek’s a ’ megjelenésre kéretnek. Székes-Fejérvárott mart. 21 kén 1539. 
H á á d e r Pál m. k. igazgató.

( Előkészületek prímásunk beiktatására. A’ Hirsova ’s Kosztendzse 
közti vasút ügye.) Esztergámból mart. 23ikáról ezt írják : „Nálunk már 
több nap óta nagy készületekkel foglalatosak országunk hgpriinása, Ko- 
pácsy József, ünnepélyes beiktatására , melly rendkívüli fénynyel menend 
véghez jövő májusban. A’ mart. ISkán Uzovics János m. kir. helytartó
sági tanácsos és esztergom - megyei főispánhelyettes elnöklete alatt tarta
tott megyei közgyűlésen húsznál több tagú küldöttség nevezteték k i, melly 
a’ főispánhelyettes személyes vezérlete alatt menendhusvétra Veszprém
be ő hgségét üdvözleni. E’ küldöttséghez járuland még az esztergami káp
talantól ’s érsekmegyétó'l 8 tag’s egyéb Karok, úgy, hogy husvétkor mint
egy 40 tagú küldöttség fog megjelenni Veszprémben. — A’ londoni Times

legújabb száma körülményesen taglalja azon iratot, melly Konstantiná
polyban a’ dunagőzhajózási társaság nevében a’ divánhoz intéztetett, a’ már 
lapjainkban is említett Hirsova-Kosztendzse közti vasút iránt. Ezen, gőz- 
líajozásunkra nézve érdekes, czikkben többi közt ezeket olvashatni: ,,A’ 
távulköz Ausztria legnépesb ’s legtermékenyebb tartományi és a’ tenger 
közt e’ vasútvonal által majd felényire csökkenne, ’s kereskedése egy
szersmind felszabadulna azon nyomasztó ellenőrködés alul, mell>et sza
bad önkénye szerint gyakorol rajta Russzia , melly jelenleg a’dunai tor
kolatokat birja. Ha már most Russziának végre csakugyan sükerülend a’ 
Duna-torkolat megengedett elzárása által eltiltani a’ kereskedő hajóknak e’ 
folyamba nyomulást, azért Ausztria, a’ tervezett vasútvonal elkészülte 
után, mégis képes lééiül kereskedést űzni más nemzetekkel, a’nélkül, hogy, 
mint eddig, történt, azon vásárt tartoznék meglátogatni, mellynek alapj.it 
Russzia már Szulinában veté meg. E’ terv egyébiránt annyira ellenkezik 
Russzia czélzatival, hogy biztosan várhatni, miszerint konstantinápolyi 
képviselője mindent elkövetend e’ rendszabály megsemmisítésire. Ez ellen
zés azonban hihetőleg nem lesz oily nagysükerü, mint első tekintetre hi
hetni vélnők , mert Russzia — hála Palmerston engedélyinek — most rög
tön ’s váratlanul tökéletesen elérte fő czéljai egyikét, mellyel huzamosb 
idő óta a’ Duna torkolatánál elfoglalt állása ’s oláhországi, moldvai és 
szerbiai ügyviselőji által elérni törekvék, ’s ez a’ törők tartományok ke
reskedési jóllétének megsemmisítése. Russziának már többé nincs rette
gésre oka e’ tartományok növekedő kereskedése miatt, melly tulajdon 
kereskedésinek olly tetemesül árta fekete tengeri kikötőiben , mert az 
Anglia ’s Törökország közt legújabban kötött kereskedési szerződés ha
lálos csapás volt e’ tekintetben hatalmas vetélytársa ellen. E’ szerződés sze
rint ugyanis az eddigi 3 ’u helyett ezentúl minden különség nélkül 12‘Yo 
fizetendő a’ Törökországból kivitt áruktól ,’s igy a’ török alattvalók 8 millió 
piastert vesztenek évenkint, melly mennyiség orosz földművelők erszényi- 
be jutáiul. Nem csudálhatni már most, hogy Miklós czársz András nagy- 
keresztjével tiszteié meg a’ konstantinápolyi angol követet, ki illy nagy 
hasznot S/PI*7° nr/° í* c,7Qma»*o. Ali d i l t k lv ü  -raowtvonal lcícallluoO o* csco
rint tehát két okbal rendkívül kivánatos : 1) mivel tetemedül kurtítja a’ 
kereskedési utvonalt ’s könnyíti a’ közlekedést, 2) pedig, mert függetle
nítvén Russzia önkényétül az ausztriai ’s különösen magyarországi keres
kedést, ez által több más kereskedő nemzetet is részesít az anyagi jóllét 
elhaladásában, melly leginkább szabad ’s korlátok közé nem szorított ke
reskedésben alapszik, melly egy ágra hihetőleg újabb kiterjedést nyerend $
t. i. a’ gabnakereskedésre nézve, mihelyt a’ korlátozó gabnatörvény meg 
leend döntve a’ parliamentben, mit a’ nép összes akaratja előbb utóbb 
minden esetre kivivand. —

A n g y a l f f y  Mátyás m. n. akad. 1. tag, ’s ismert magyar és né
met gazdasági munkák Írója, volt tanító a’ keszthelyi Geogiconban és a’ 
brünni morva-sziléziai gazd. társ. tagja, f. e. mart. 1 7kén munkás élte 
63dik évében elhunyt Pozsonyban, buzgó törekvéseinek épen nieg nem 
felelő nyomasztó körülmények közt.

(Bécsi nagy sorshúzás.) Mart. SOdikán ment véghez Becsben Neu- 
degg urodalom sorshúzása, melly alkalomkor következő* számok let
tek a’ főnyertesek: 128994 az urodalmat nyeré , vagy 2ü()ezer for., 
40266 nyert 3ezer sorsszámot és 22500 f., 66614 sz. 1400 sorsot és 
12500 f., 131784 szám 1200 sorsot ’s lOezer f., 4094 sz. 2500 f., 
34052 sz. 2ezer f., 18779, 26031 , 45125, 57256, ’s 136172 sz, 
egyenkint ezer for.; az ingyen-’s jutalomsorsok közül: 94307 sz. 2400 
sorsot ’s 20ezer for., 96822 sz. 1200 sorsot ’s ötezer for., 99400 sz, 
600 sorsot ’s 2500 fi, 83096 sz. 600 sorsot ’s 2250 fi, 116590 sz, 
600 sorsot ’s kétezer for. váltóban. —

N e v e z e t e s  t ör t éne t .  Pápa, mart. SOdikán : Néhány kellemes 
meleg nap után, mart. 29kén (nagypénteken) sűrű fellegek tolongtak fe- 
linkbe nyugatról. Délután villámlani, mennydörgeni kezde/s tőlünk 2 órá
nyira fekvő Salamon nevű helységben lakó Horvát Mihály jobbágy abIaA 
kán, 3 órakor beütvén a’ mennykő, őt ’s mellette imádkozó ’s kisdedét 
szoptató feleségét földre sújtotta. A’ férjnek jobb ezombját, lába szárát, 
nőjének jobb karjáról ágyékán keresztül szaladva bal lábát, a’nélkül hogy 
házokat, vagy ruháikat meggyujtotta volna, perzselé el. Az anya Ölé
ből tova vágódott csecsemőnek mindenki bámultára semmi baja nem tör
tént, kit, mint mondja, látván a’villámlást, lehetőleg jó előre eldobott ölé
ből. A’ feleszmélt anya az összetódult nép között ezen kezdé beszédét: 
„Jaj anyám be igazat álmodoztál felőlem, még mikor hordoztál !“A’ jajgató 
anya pedig másfelé beszóló a’néptömeg között, hogyő ezelőtt 28 évvel, 
mig ezen leányát hordozta , 3szor álmodá , hogy jobb részét megütötte a’ 
mennykő, mit ő leányának ’s más idegeneknek több ízben elbeszélt. Pró
báljon most Salamonban az álomhitelesség ellen disputáim bár maga H e
ge l ,  ha szinte 28 éves is az álom! — A’ fejszédülésről — fiilzugásról — 
szivszorulásról — tagleveretésről panaszkodott megrémült szerencsétlenek 
a’ kívánt orvosi felvigy.ázás és segéd mellett veszedelmen kívül vágynak. 
A’ sz. György nap előtti esőbül, mennydörgésből több paraszt gazda bő
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termest; többen a’ nagy pénteki esőből zsirtalan, nem termékenyítő eső 
zéseket jövendőinek. Dr. Cs e r e s n y é s  s.k. Veszprém egyik fő orvosa*

(Magyar játékszín.) Szent  p é t e r y  Zsigmond jutalmául f. hó 15én 
először forduland meg színpadunkon, bérszünettel ,,A’ visegrádi kincske
reső“ eredeti tréfajáték dalokkal és tánczczal. Szerzetté Hazueha Ferencz, 
zenéjét Rózsavölgyi Márk. A’ nevezett szirtész intézetünk legszorgalmasb 
’s méltán kedvelt tagjai közzé tartozik, következőleg kitűnő pártoltatásra 
méltó.

A’ m. tud. t á r s as ág ,  f. évi martins tikén tartott kisgyiilésében I. 
néhai Ilonát Endre r. t. feletti emlékbeszéd készítésére Döbrentei Gábor r. 
tagot választotta. II. Vállas Antal r. tag' értekezését a’ napfogyatkozásokról 
Győry Sándor r. t. ajánlatára a’ Tudomány tárba felvétetni határozta. 111. Egy 
philosophiai értekezésnek bírálót rendelt. IV. Két szépliteraturai munkát, a’ 
bírálók véleményeinek következésében, nyomtatástól elmozdított. V. Könyv
tára e’ következő ajándékokkal növekedett: a) Beöthy Zsigmondtól: Csáb, 
dráma négy szakaszban, Pest, 1839. b) Köczey Dánieltől: egy 1629diki 
(Damankos Madarász Mártontól) ’s egy 1G48 ascetai magyar munka, mind 
ketteje czím nélkül; továbbá: sérelmes lelkeket gyógyító Balzsamom, mcl- 
lyet belga nyelvből magyar nyelvre fordított Szokolyai István. Debreczeu, 1741.
c) Szalay Imre r. tagtól: Halotti emlékszó Zichy József lelett, d) Egy név
telentől': Tünemény. Budán , 1839.

A’ hon i  G a z d a s á g i - E g y e s  ü le f  kormányzó választottságának 
f. e. mart. 20 és 28án tartott üléseiben következő határzatok keletkeztek: 
a) Az utóbbi közgyűlés határozata' foganatosításául, miszerint az állatte
nyésztőosztály két alosztalylyá különútetett,ezek életbe hozattak, *sa’ ver
senyalosztály tagjaivá lettek : Bertha Sándor, CsekonicS János, Eszterházy 
Mihály gr. iíjabb, Festetics Miklós gr., Heinrich n. János, Ilunyady Jó
zsef gr., Lamberg Rudolf gr., Mayerífy Ferencz, Nádasdy Tamás gr., 
Szapáry József gr., Széchenyi István gr. (elnök), Tasner Antal (jegyző) 
Wenkheim Béla b ; — az állatmutatási alosztály fa ja iv á : Andrássy György 
gr., Bertha Sándor , Bujanovics Eduard , Csapó Dániel , Czindery Lász- 
ló , Heinrich n. János, Kacskovics Lajos, Ká r o l y i  Lajos gr., Klauzál 
Imre, Mayerífy Ferencz, Orczy György b. (elnök), Perlaky Károly, 
Szapáry József gr., Tasner Antal, Teleki Sámuel gr. és Zichy Miklós (pa
lotai) gr. — A’ többi alosztály alakítása a’ júniusi közgyűlésre halaszta- 
tott. b) A’ budai szőlőiskola, tulajdonosának 1836ik évben Schams Fe
rencz úrral kötött szerződése értelmében, az Egyesület keblébe fogadtat
ván, ezen birtok’ örökítéséül lépések fognak tétetni, c.) Az egyesület 
örökítéséül újabb alapítványok keletkeztek, mellyek szerint Csillag János 
gazdatiszt kötelezett 25 p. ft. Horváth Ferencz 40 p. ft., Rőth Sándor föld- 
birtokos 50 p. ft. Ruchietl Miklós 20 p. ft. — Sermány János 40 p. ft., Standt 
Imre gazdatiszt 100 p. f., Steiner Káról gazdatiszt 40 p. ft., szathinárme- 
gyei Gazdasági-Egyesület 100 p. ft. Szendrey Ignácz g. t. 40 p. ft., Ta- 
nárky Gyula Sándor g. t. 50 p. ft. Tekus Gusztáv jószágbérlő 200 p. ft. A’i- 
rág- András g. t. 50 p. ft., kiknek a’ választottság hálás köszönetét nyilvá- 
nyirja. J) K«s*OíicUul fuöa>llrtivail l.£apü HíUlIUl UlelnOK. UrilUK. a’ flflí,- 
dasági-Tudósitásokban leírt, s a’ gyűlés előtt bemutatóit rajfogó kosara, 
ez addig is, migaz Egyesiiletminfagyüjteménytnyitand, a’titoknok gond
viselésere bízatott, e) Egy tüzellenes házfedél, ’s több szinte beküldött 
fedéltégla czélszerüségének megvizsgálásául bizottság neveztetett ki.f) A’ 
dunántúli megyékben hiv. jelentések szerint többféle cséperőmíí létezvén 
ezek megszemléléséül, ’s egybeimsonlitásaul szinte bizottság küldetett k i; 
a’ legczélszeríibbnek leírása annak idején a’ gazd. Tudósításokban közzé 
fog tétetni, g) Névtelennek f. e.jun. Íjén kihirdetett j u t a 1 o m kér dé s 
ügyében alulirthoz intézett javaslata alkalmat nyújtott annak kinyilatkoz
tatásául, hogy névtelen szerzőktől keletkezett iratokat az Egyesület nem 
fogad el.—Az Egyesület júniusi munkálkodás’) még a’ m. e. november 15én 
tartott közgyűlésen ekkép soroztattak el: L ó v e r s e n y  lesz: l)junius 
2án (vasárnap) délután, 2ik jun. 5én délután, 3ik jun. 8án délután; állatimé 
tatás jun. 3án ’s lén ; paraszt kanczacsikók jutalmaztatása : jun. 4én ; ló
árverés: jun. 5én és 7én, az egyesület k ö z g y ű l é s e :  jun. dán reggeli 
10 órakor a’ n. casinoban fog tartatni, mellyet május 27től kezdve több 
választottsági. ülés előzend meg. Ezek folytában a’ versenydijak alapítói 
’s részes tagok tisztelettel kéretnek, hogy illetményeiket legfölebb jun. 
elejéig az egyesület illető pénztáraiba lefizetni szíveskedjenek. A’ g a z 
d a s á g i  T u d ó s í t á s o k a t  illetőleg köszönetét fejezé ki a’ szerkesztő
ség Huszár Ferencz komárommcgyei főszolgabíró és Jankó István táblab. 
’s győri püsp. uradalmi főügyész urnák, kik az érintett’s közjó előmozdí
tására czélzó lapok terjesztésében buzgó részvételükkel tetemes sikert szer- 
zének. Ltóbbi jelentés óta ezen ügy előmozdítását Bars megyében Ordódy 
Sándor, Ilont megyében Nagy József hites ügyvéd ur vala szives elvállal
ni. A* tudnivalók bővebben lesznek közölve az érintett lapok értesítő ré
szében. Költ Pesten április Íjén 1839. Kacskovics Lajos s. k. egyesületi
titoknok.

(Változások a’ cs. kir. hadseregnél.) Trapp Vcrner b., altábornagy ’s 
katonai parancsnok ÍYoppauban, elnöke lett a’ közönséges katonai fölebbvi- 
teli törvényszéknek ; Mengen Károly b., altábornagy ’s katonai parancsnok 
Laihachban, katonai parancsnokká Troppaubnn ; Corzkovszky Károly, altá
bornagy’s osztályunk, katonai parancsnokká Laibachban ; Auersperg Károly 
hg, nyugalmazott altábornagy, mint osztálynak újra szolgálatba lépett; elő
léptettek, vezérőrnagyból altábornaggyá: Tige József gr.; őrnagyokbul al
ezredesekké : Dreihann Ign. Ceccopieii gr.. 23 sz. gy. ezr., főhadikorinány- 
széki segéd AlSo-Ausztriábnn, Langenau b. 49 sz. gy. ezr., hivatala, megtartá
sával ; Goznni Boldog marij., Langenau b. 49 sz. gy. ezr., iielyalezredessé 
Königsgrätzben; Tenner Ignácz, a tábori főszállásmesteri kartól Langenau 
b. 49 sz. gy. ez/.; kapilanyokbul őrnagyokká: Gayer Aloiz,  Baden níig 59 
sz. gy. ezr., Bentheim hg 9 sz. gy. ezr.; Porzia Antal gr., Gepperf b. 43 sz. gy. 
ezr., németalföldi Vilmos király 20 sz. gy. ezr.; Collins Agathon , Bentheim 
9 sz. gy. e/r., Baden nhg 59 sz. gy. ezr.; Tavancourt Gyula gr., Koiidelka b. 
40 sz. gy. ezr., Langenau b. 49 sz. gy. ezr.; Post Józsefi)., Bertoletli b. 15.. 
sz. gy. ezr., Nugent gr. 30 sz. gy. ezr.; Bheincn Péter b., Windischgraetz lig 
4 sz. könnyiiloxas e/.r., az ezred.; Daliwitz Gíinthcí b., Baden nhg 59 sz.

gy., ezr. őrnagy, parancsnoka lett Kolb gránátos zászlóaljnak, és Sossai An
tal, Geppert b. 43 sz. gy. ezr. őrnagy. Szinte parancsnoka Hübsch gránátos 
zászlóaljnak. Nyugalmaztattak, vezérőrnagyokbul: Abele Venczel b. ’s Be
lenez Antal, mindketten nagyobb vezérőrnagyi nyugdíjjal: őrnagyokbul: 
Hilberth Gergely, Windischgraetz hg 4 sz. könnyülovas ezr., és Angeli Aloiz, 
a’ rendőrezr.,mindketten alezredesi ranggal; kapitányökbul: Baumann Ká
roly a’ 2ik pattantyús ezr,; Girten József, Lajos flig 8 sz. gy. ezr.; Lehrer 
János, Bakonyi b. 33 sz. gy. ezr.; mindhárman őrnagyi ranggal’s nyugdíjjal; 
Kissel György, Máriássy b. 37. sz. gy. ezr.; Belodits Antal, s/ékely 11 
sz. huszár ezr.; és Nemetsek Jakab , határkormányzósági kapitány a’ né
metbánsági 12 sz. gy. határőrezr., mindhárman őrnagyi ranggal.—

A m e r i k a
% (Calhoun rendkívüli követül a’ határvillongás kővetkezőben Angliába 

küldeték.) Washingtoni hirek szerint a’Maine statusban történt események 
következtiben az egyesült statusok elnöke Calhount rendkívüli követül 
Angliába kőidé, ellátván őt a’ határkérdést illető pontok iránti kiegyelea- 
tő utasítással. Calhoun kitűnő férfija az egyesületnek ; Jackson tábornok 
első elnöksége alatt alelnök volt, most pedig délearolinai tanácsos. — 

(Santa Ana mexicoi elnök. A’ francziák Mexico alatt elfogadják az 
angol közbenjárást.) üjorleansi febr. 11 ki hirek szerint Santa Ana ismét 
Mexico elnöke , ez azonban valósulásra vár; Bustamente pedig 4 ezer fő
nyi csapattal Urrea ellen nyomult v. nyomuland Tampicoba, miből né- 
mellyek azt következtetik, hogy Santa Ana csak ideig vállolá fel azelnök- 
séget, addigmig Bustamente távol lesz a’ fővárosiul. — Ujyorki febr. 12iki 
hir szerint Baudin hajóvezér a’ Pakenham által Anglia nevében ajánlott 
közbenjárást elfogadd ’s következő feltétekben egyezkedtek meg: az el
lenségeskedésnek véget vetnek; az ostromzár megszünend; a’ hajósereg 
a' mexicoi révpartoknál marad ugyan és san Juan de Ulloa, melly védel
mi állapotba tétetik, további rendelkezésig a’ francziák kezében marad. 
Baudin hajóvezér az angol közbenjárót szabadon hagyja munkálkodni, 
ki fel van többi közt hatalmazva a’mexicoi kormánnyal a’ Francziaország- 
nak fizetendő kárpótlás iránti alkudozásra, ’s a’ két ország közti kölcsönös 
viszonyok megállapítására jövendőben , valamint ázon sérelmek megszün- 
tetésireis, mellyek e’ háborút szülék. A’ franczia hajósereg bevárja ez al
kudozások következményit, miknek elfogadását vagy félrevetését föntar- 
tá macának a’ franczia hajóvezér. A’ háború most megszűnik *s elsem 
fog többé kezdetni, ha a’ inexicoiak az ész szavára figyelnek. Pakenham- 
ra nézve súlyos feladás ezenkivül a’ mexicoi ingadozó kormány és a’szö
vetségi párt között tartós szerződés kötése. Egy korvett ’s két hadi brigg 
parancsot kapa Baudin hajóvezértül a’ tengeröblökben’s Antillákban czL 
kázni a’ mexicoi kalózhajók ellen ; hasonló rendeltetést nyert az Ujor- 
leansba érkezett Méteore kormányi gőzös.“ —

P o r t u g á l i a .
(Földrengés a’ fővárosban. Elegy) Lissabon, febr. 13 — 14ki éjjel 

ismételt í\)iurengést érzettek a’ főváros lakosi; az elsőt este 10 órakor , melly 
azonban igen gyönge volt; regg. 3kor két. erős rendülés köveié ezt, melly 
sok mélyen alvót is fölrezzente álmából, érre következett napon júniusi me
leg volt. — A’ télen tömérdek sok kárt okozott a’ délnyugoti vihar a’ 
portugál révpartoknál, igen sok hajó merült el,vagy szenvede hajótörést 
emberestül portékástul örökre oda veszve. E balcsapást úgy látszik a’rév- 
parti lakosság kemény’s érzéketlen szive is előmozdító, ezek ugyanis azori 
reményben , hogy lopni ’s rablani lesz alkalmok, a’ szerencsétleneket min
den segély nélkül veszni hagyák. Ez okbul a’ ministerség a’ révparti ke
rületek főügyelőihez körlevelet bocsáta ki. — Az utolsó udvari bál alkal
makor nagy figyelmet gerjeszte , hogy a’ királyné de Ponte gróffal tán- 
czolt, ki d. Miguel ministere, \s később párisi követe volt; illy módon tö- 
rekesznek minden pártbelit körükbe vonni rs egymással kibékitni, ’s úgy 
látszik, ez az egyetlen eszköz , melly csendet *s békét igér.

S p a n y o l o r s z á g * .
(Cataloniában ingerültség kezd uralkodni.) Barcellona , mart 12én : 

E’ tartomány uj események előestéjén áll. Az Angliával kötendő keres
kedési szerződés híre ’s Meer b. helyébe Bodil tábornok kineveztetése Ca
talonia főkapitányává élénk elégiiletlenséget okoza főleg a’ vagyonosak, 
kereskedők ’s gyártók közt, kik Meerb. segélyivei minden hatalmat ke
zükre kentének Cataloniában. Tegnapelőtt több tagú küldöttség járult Meer 
báróhoz Esparraguerában azon kéréssel hogy az angol kereskedési szer
ződést lehetőségig gátolja ’s a’ főkapitányságról Rodil számára ne mond
jon lej egyszersmind értesítendő vala őt e’ küldöttség azon ingerültség
ről , melly Catalonia fővárosában uralkodik. E’ küldöttség visszatért ugyan 
már Barcelonába, de mindeddig semmi sem juta még köztudomásra mun
kálkodása sükeréről. A’ Guarda National hivatalos lapja a’ főkapitányság
nak igy nyilatkozik mai számában : „Mi jól tudjuk, melly iszonyú káro
kat fognának okozni e’ rettegett király i rendeletek ’s Meer Jó. főkapitány 
eltávolittatása Ildik Izabella ügy ére nézve ’s az alkotmány valódi barátinak. 
Mivel a’ madridi főkormány szinte tudni tartozik azt, tehát reményijük, 
miszerint nem fogja végrehajtatni a’ szándéklott rendszabályokat, kive- 
vén , ha még annál is keményebb ’s makacsabb háborút -akarna ellenünk 
viselni, mellyet most a’ carlosiak részirül szenvedünk, mert egyetlen 
tollvonással egészen megsemmitné e’ tartomány műiparát ’s kereskedését. 
11a azonban reményűikben megcsalatottaknak kellene magunkat látnunk, 
bizonyára nem utolsók lennénk újabb bizonyítványokkal tanúsítani, men
nyire viseljük szivünkön Ildik Izabella ügyét ’s a’ cataloniai tartományok 
érdekeit.“ Eleinte csupán anyagi kérdések forgónak szóban , ’s azon 
párt panaszí, melly Meer bárót a’ hazafiak üldözésire unszoló. Dee’ pil
lanatban, midőn függetlenné szándék nyilatkoztatni Caíalóniát, valóban 
minden árnyéklatu szabadelnüinek összetartása szükséges, hogy e’ tarto
mány ne szakadjon el a’ madridi kormánytól. A’ polgárkatonaság szorgal
masan űzi fegyvcrgyakorlásit Barcelonában,“ —-



(Az orosz trónörököst Londonba várják.) London martz. 1 Óikén Poz- 
zo di Borgo fényes készületeket tesz az orosz trónörökös elfogadására, ki 
hir szerint, az orosz követségi palotába fog szállani. A’nagyiig hihetőleg 
april folytában fog Londonba érkezni. Sokáig kéteskedének oda jövese 
iránt, mivel az Anglia és llusszia közti viszály, csilapodás helyett foly
vást növekedni látszok. Mivel azonban most már bizonyos a’ nhg eljövése, 
tehát a’ két kormány egymássali kibékülését s kölcsönös közelítését kez
dik jósolgatni. ’8 tulajdonképp ugyan mi szolgai itt viszálytárgyul ? Olly 
dolgok, mellyek egyenesen a’kölcsönös helyzet természetében fék úsznék, 
llusszia irígy li tőlünk azon jóllétet, mit politikai ’s kereskedési tekintetben 
élvezünk , ’s mi féltékeny szemekkel tekintünk a’ terjeszkedő Russziáia. 
llusszia nem fog bennünket megfősz hatni jóllétünktől, de mi sem gátol
hatjuk haladását. Legjobb tehát, hagyjuk egymást mindaddig békében, 
mig komoly megtámodás nem történik egyik vagy másik oldalról. Sz.- 
Pétervárban folyvást.erősítik , miszerint károsifni nem szándékoznak ben
nünket, mi pedig csak azt kívánjuk, hogy lehető legnagyobb világke
reskedést űzhessünk, még pedig nyugalmasan’s háborgatás nélkül. Poli
tikánkat tehát igen jól összegyeztethetjük llussziáéval, ’s csak arra kell 
figyelnünk, hogy minden pillanatban mindenre készek legyünk, ’s haj
togatok nak csupán meggyőződés után adjunk hitelt. Az orosz trónörökös 
londoni útja igen jó következményű lehét, mivel személyes jelenlét sokkal 
több balvéleményt háríthat ’s oszlathat e l , mint csupa irásbani közleke
dés ; egyébiránt pedig hízelgő minden esetre az angolnak: hogy a’ nhg 
a’ tuileriák udvarát elmellőzi. A’ trónörökös kísérője ’s meghittje, Orloff 
gr., sokat teendhet az ingerült elmék lecsilapitására, mellyek Angliában 
józan okokra mindenkor figyelni szoktak. —

(Attwood beszéde a’ tengerészet ’s orosz terjeszkedés ügyében.) A’ 
martz. ISiki alsóházi ülésben, több gabnatörvény elleni kérelem benyujta- 
tása után, a’ hadi költségvetés vitatása került szőnyegre, melly alkalom
kor Attwood, birminghami követ, szaporittatni kiváná a’ kormány általa1 
tengerészet számára kívánt legénységet. Attwood különben igen nagy ba
rátja lévén a’ takarékosságnak , mostan többször kaczajra birá a’ házat az 
oroszoktul rettegése miatt. Beszéde érdekesb helyei ezek : „Tekintvén az 
orosz tengeri erő állapotját ’s Franeziaország és Amerika hatalmát ,’s általá
nyos pillantást vetvén külpolitikánkra , reménylhetni vélem, miszerint a’ 
ház elfogadandja indítványomat. Igen komoly tárgy ez, ’s néhány hónap 
múlva könnyen késő lehetne az e’ részben elkövetett hibákat orvoslani. ( Hall
juk!) Köztudomású, hogy llusszia, mihelyt a’ balti tenger tiszta leend 
jégtül, Sheerness vagy Portsmouth előtt iszonyú pusztitásokat vihet vég
hez. Tegyük föl, hogy llusszia 2S sorhajóval Sheerness fölgyujtásaután 
megjelennék Portsmouth előtt ’s 10 ezer fegyverest szállítna partra, ugyan 
mikép hoszulnók meg ezt ? A’földközi tengeren 11 sorhajónk van’sNyu- 
gatindiában 2 ! Három hónap lefolyta után talán 15 sorhajónk allhatna 
Temze folyamon ; de mikép szállhainánk szembe az oroszok két hajóha
dával , mellyek összesen 38 sorhajóbul állhatnának ? Ki eléggé dőre e’ ház
ban hinni, hogy Angliának barátja Russzia? Epen oily kevéssé barátunk 
ez, mint Lajos Fülöp. (Halljuk! és kaczaj.) llusszia 20 év óta készül tel
jes erővel tőrt döfni Anglia szivébe. Kronstadti ’s .fekete tengeri hajóhada 
Anglia ellen köszörül fegyvert. Higyék el Önök , llusszia nem fog hossza
san hadat üzengetni, hanem rögtön ’s váratlanul vetend horgonyt Temze 
folyamban. (Kaczaj.) ’8 ugyan mi biztosít bennünket illy vállolat ellen? 
Vájjon nem lluyter által hamvadt é el Sheerness, ’s jobb é most tenge
részetünk állapotja az akkorinál ? Egyébiránt az oroszok még több pénzt köl
tenek diplomatiájoki a , hadsergeikre. Minden udvarnál ügyes férfiakat tar
tanak zsoldjokban , ’s a’ fél angol sajtót orosz pénz vesztegeti meg. (Oh! 
Oh!'s kaczaj.) Az angol nemesség égy része szinte vagy orosz zsoldban 
áll, vagy legalább orosz befolyás alatt. Nem ül e’ házban egyetlen gent
leman , ki. meg nem ismerné , hogy a’ perzsa ’s indiai viszályokat egye
dül a’ moszkák ármánya hozá létre. Egyiptus puszta eszközül szolgál Rusz- 
szia kezeiben ’s a’ keletindiai társaság igen jól tévé , midőn a’ perzsa ten
geröbölben ’s a’ vörös tengeren egyegy szigetet foglalt el (kaczaj) , mert 
az egyiket Perzsia , a másikat pedig Egyiptus orrában használhatja gyűrű 
gyanánt. (Kaczaj.) Egy józan gondolkozásu férfi sem kétli, hogy a’ ca- 
nadai ’s mexicoi zavarok csupán Russziának tnlajdonitandók. (Kaczaj.) ’S 
a’ mi nyomom tengerészetünk ! Egyetlen szikra is iszonyú háborút támaszt
hat. Van é angol, ki szégyentől nem pirul, midőn Vixent hallja említhet
ni ? (Kaczaj.) Még a’ radicalok is pirulnak, kik különben pirulni soha 
nem szoktak. (Gúnyos tetszés a’ toryk. résziről.) En nagy ellensége va
gyok ugyan a’ háborúnak, de harczra legyen az kész, ki békét óhajt. He
lyezzük jó karba hajóhadainkat, ’s ne irtózzunk e’ tekintetben semmi áldo
zattól. Olly hajóhaddal kell bírnunk, mellyről biztosan mondhassuk, hogy 
tönkre zúzhatjuk vele az oroszokat. 30 ezer legjobb'angol matróz szolgál 
amerikai hajókon , fizessük mi jobban őket, ’s mieink leendnek. (Halljuk) 
A’ vita következmény nélkül maradt. —

(Palmerston I. nyilatkozata Mexico ’s Buenosayres ügyében.) A’ mart. 
19iki alsóházi ülésben a’mexicoi’s buenos-ayresi franczia ostromzár iránt 
következőleg nyilatkozók Palmerston : „Azon kérdésekre nézve , mik a’ 
íonforgó ostromzárakból szármozának, ő föls. kormánya nem tanácskozás 
nélkül puszta személyes felelősség rovására cselekvők, hanem kötelessé
gének tarfá minden előforduló pont iránt magát a’ korona összes tanácsa 
által vezéreltetni. Azért, hogy az ostromzárt kereskedésünkkel tudattuk, 
koránsem hagytuk azt helyben. Véleményem szerint mindenkor köteles
sége az angol kormánynak, midőn valamelly idegen hatalom ostromzá
ri állapotba helyez egy vagy több kikötőt, az angol kereskedőséget figyel
meztetni azon veszélyre* melly illy ostromzár megsértésével kapcsolatban 
szokott lenni. Mi a’ Buenos-Ayres iránti kérdést illeti, ’s azon tervét az

előbbi franczia kir. családnak, melly szerint Dél-Amerikában maradan
dó befolyást szándékozók magának alapítani, úgy azt hiszszük, hogy azon 
terv inkább túlzó királyság-barát agyszüleménye volt mint valódi vágy Fran
eziaország határinak nagyobbitására. Egyébiránt én részeim ül nem tudok 
abban semmi természet ellenit látni, ha Franeziaország mindenkor’s min
denütt nagyobbítani törekszik befolyását, hol arra kedvező alkalom nyí
lik. Mi is hasonlót teszünk. (Halljuk !) Nemes barátom (8andon) állítja, 
miszerint Franeziaország bánásmódja csupán utójátéka az 1S21 iki alku- 

. dozásoknak , mikkel maradandó hatást iparkodának maguknak szerezni a’ 
délamerikai tartományokban a’ franeziák, ’s például Martin Garcia kis szi
get elfoglaltatását idézi. Biztosíthatom ns barátomat, ki ez események
ből az algáihoz hasonló kifej lést látszik várni, hogy mié’ tekintetben sok
kal jobb lábon állunk , mint ns barátom pártjának ekkori nűnistersége (a’ 
Wellington féle ) ; mert Franeziaország reszirül a’ legalaposb biztosítást 
bírjuk-, miszerint sem Mexicoban, sem Buenosayresben nem szándéko
zik birtokrészt megtartani. Ns barátom ezen iélelme tehát egészen alapfa- 
Ian. Buenos-ayres. iránt kibékülést akarónak eszközleni Francziaország- 
gal , ’s ottani követünk buzgalommal munkás szándékunknak megfelelni. 
Mexico ügyében már minap (a’ tengerészeti költségvetés vitatásakor) nyi
latkozóm. Köztudomású, miszerint mi mindjárt a’ viszály kiütésekor ba
ráti közbenjárulást ajánlónk Francziaországnak, mi akkor el lön mellőzve. 
Utóbb megújítok ajánlatunkát, melly nem fogadtaték ugyan el föltétle
nül ; de legalább mégis azon választ nyertük a’franczia kormánytól, hogy 
szolgálatunkat köszönettel használandja adandó alkalommal a’ hely szilién. 
Ennek következtében mindent elkövete mexicoi követünk kivánl süker- 
eszközlésre, ’s türekvésif nem mondhatni meghiusultaknak. Név szerint 
törekvék a’ Mexicoban támadt ingerültség következményi ellen hatha
tósan ótalmazni az angol ’s franczia alattvalókat. Ns barátom megjegyzé, 
miszerint már huzamosb idő előtt kellett volna tetemes tengeri erőt külde
nünk Mexico alá. Ha jól értem őt, tehát az ostromzár megszüntetését kell 
vala szorgalmaznunk. Fekütt é ollyasmi Franeziaország bánásmódjában, 
vagy olly nagy érdekünk volt é ott koczkáztatva, hogy tanácsos lett vol
na Francziaországgal tyáboruba keverednünk? (Halljuk!) Mi az ostrom- 
zárt általányosam tekirttve illeti, úgy valóban Anglia épen nem szólhat az 
ellen, mert Anglia az utolsó háború alatt legalább is 40 — 50 kikötőt helyze 
ostromzár alá. A’ ház tökéletesen megnyugliatik abban, hogy Anglia ér
dekei épen nincsenek koczkáztatva Mexico ellenében.“ —

. (Villiers gabnatörvény elleni indítványa nagy többséggel megbukott. 
Zavarok e’ miatt Manchester vidékin.) A’martz. ISiki alsóházi ülés v gre 
eldönté Villiers gabnatörvény elleni indítványának sorsát; ez este legki
tűnőbb szónok O’ Connell és Harvey volt. Az izgató az indítvány sgab- 
natörvény eltörleszlés mellett nyilatkozók, mivel ez koránsem lenne káros 
következményű az irlandi alattvalókra nézve, hanem csupán az önző föld- 
birtokosak egyedáruskodását fogná gátlani. „Az irlandi nép, ezek valónak 
O’ Connell zárszavai, jelenleg csupán az angol gyárvárasokban talál se
gélyforrást ’s minden illy városban 40 — 60 sőt 80 ezer irlandi is keresi 
kenyerét. (Halljuk !) En tehát az angol műipar minél magosbra emeltetését 
óhajtóm, mert Irland egyetlen reménye ebben van helyezve. Szüntessék 
meg Önök a’ gabnatörvényt, ’s műiparunk mindenütt emelkedni fog; ha 
pedig megtartják, úgy mindenütt hanyatlás érendi gyárainkat, Irland két
ségbe esik , Anglia pedig olly forrongásba jutand, mellyről képzeletük 
sem lehet Önöknek. Kiáltás érendi Önök füleit > mellynek akarva enged
ni lesznek kénytelenek, mert a’ népalkotmány mellett buzgók nyíltan ki 
fogják mondani, hogy Önök csak 700 ezer, ők pedig 25 millió embert 
képviselnek, ’s hogy Önöknek meg kell magukat hatalmunk előtt aláz- 
niok.“ (Halljuk!) — Éjfél után 1 ‘/'.j órakor szavazásra kerülvén a’ dolog 
Villiers indítványa 342 szóval 195 ellen megbukott , mit élénk öröm-ki
áltással fogadott a’ tory ellenzés. E’ körülmény komoly zavarba döntheti 
Angliát; Manchesterben már is nyugtalanító jelenetek mutatkoztak, ’s a’ 
kormány egy ezredet indita meg oda; mi azonban csak olaj leend a tűzre. 
Ezentúl a’ gabnatörvény ellenzőinek egy része a’ népalkotmány sürgetői
hez fog csatlakozni, kik már is félelmesen kezdik fejőket emelni ,’s egyik 
londoni gyűlésükben korlátlanul fakadtak ki a’ fÖnálló kormányrendszer 
ellen. Mondják, hogy a’ köznép országszerte fegyverkezik’s erőszakkal 
készül kivíni sértett jogait az elnyomó önkény ellen. — 

F r a n e z i a o r s z á g : .
A’ l i a v r e i  k e r e s k e d é s i  kamra következő két kérdést, intéze 

a’ kereskedési ministerséghez : 1) Melly kikötőben készitnek mexicoi mar- 
talóczhajókat ? 2) Milly rendszabályokhoz nyúlt Bandin hajóvezér annak 
gátlására, hogy idegen kalandorok lepjék el fegyveres hajókkal a’ ten
gert , ’s mexicoi lobogók alatt véres kalózkodást űzzenek ? E’ kérdések
re ezt válaszoló a’ ministerség: „Eddig csupán azt tudjuk, hogy a’ mexicoi 
kormány martalócz-szabaditékokat oszt. Kalózhajók valódi létezésiről 
mindazáltal még nem tudunk semmit, válamint azon helyeket sem ismer
jük,  hol illy hajók készülőben vannak. Baudin hajóvezér a’ franczia ke
reskedés ótalmazására használandja hajóhadát. A’ hadihajók parancsno
kirendelést kaptak minden kalózhajóval, mellynek legénysége nem mexi- 
coiakból áll, ’s melly nem mexicoi kikötőbül indult ki, úgy bánni,mi
kép tengeri rablókkal szokás.“ — Azon constantinei öt fiatal arab, ki
ket Francziaországban szándék neveltetni, már Parisba érkezett. Mind 
az öten nagy tekintetű régi családok ivadéki. A’ fővárosba érkeztiikkor egé
szen eltűnt azon honvágy, melly útközben olly érzékenyül gyötré őket. 
Constantine tartomány nyugott ugyan; de mégis gyakran történnek né
mi csekélyebb kicsapongások, mert az arábok nehezen tudják feledni régi 
függetlenségüket ’s igen sokszor kénytelenek őket a’ tafnai szerződésre 
emlékeztetni a’ franczia tisztek; mi azonban többnyire kedvező sükerii 
szokott lenni. —

) -
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(Politikai mozgalmak. Algíri hírek.) Az ujministerségrül majd annyi 
a’vélemény, mennyi lap jelenik meg Parisban; a’ különböző értelmű szöözön 
azonban végre is csak abban Öszpontosul, hogy az uj ministerek is csak elő
deikhez fognak hasonlítani, ’s csak a’közvélemény ítéletétől függni, melly 
alul maga a’ király sincsen fölmentve Francziaorszagban. Mart. lökén a’ mi- 
nisterváltozásról beszélgetést más tárgy váltó föl a’ fővárosban ; e’ napon t. i. 
kimondá a’ párisi esküttszék ítéletét llenaud assz. gyilkosai fölött, ’s 13 
tolvajra, kik közelebbi viszonyokban állottak a’ két gyilkossal, Lesage 
és Soufflard volt gályarabokkal. Lesage és Soufílard utolsó pillanatig 
folyvást makacsul álliták, miszerint azon gyilkosságot nem követék el; 
d e  az esküttszék még is halálra ítélte őket. Aliette, kéjlyány, hat évi bör
tönt, kiállítás nélkül, kapott ítéletül, Lemeunier hét évifogságot kiállítással; 
Micaud, ki legtöbbet vallott Lesage és Soufílard ellen, nyolcz évi börtönt 
kiállítással, Marchal öt évi kényszeritett munkát kiállítással, Leriel 20 
évi munkát kiállítással; Villard assz. 10 évi kényszeritett munkát kiállítás 
nélkül. 4 vádlott, Calmell, Bicherelle, Guérard ’s Hlardel szabadon bo
csáttattak. Soufflard öngyilkosság által voná el magát a’ világi törvény
szék büntető hatalma alul. Mart. 2ükán 11 órakor szörnyű kínok közt 
halt meg. Mikép juthata méreghez, még nem tudhatni. Néhány ember 
már lökén észre vévé az itélőszék előtt, hogy az ítélet fölolvastatása után 
azonnal szájába dugá zsebkendőjét ’s néhány perczig ott. tartó. Azután 
mindjárt vizet kért, ereje elhagyá őt, ’s arcza rögtön halvány lön. Al
lard rendőrelnök szinte meglátó ugyan ezt, de már minden segély későn 
jött. A’ bűnös vallomás nélkül halt meg. — Legújabb algíri levelek ismét 
kétségbe vonják Ain-Maadi elíoglaltatását Abdelkader által. A’ ioulonne 
is már hatszor jelenté az emir diadalát, ’s néhányszor már körülményesen 
is leirá azt, ’s most újra mindent alaptalannak nyilatkoztat, mit eddig 
arról monda. Valóban különös, hogy az emir e’ vállolatát. olly csudála
tos titok födi, holott Valée tábornagynak szükségkép minden egyes rész
letről értesülve kell lennie. Most azon hir kezd terjengni Algírban, hogy 
Tidzsini nagy veszteséggel visszavonulásra kényszerité az emir sergét. — 

B e l g á n  esi. '
(Polenus két törvényjavaslata. Elegy.) A’ követkamrai mart. 14ki 

ülésben Polenus két indítványt tőn: ,,1) Mind a’ Hollandiának jutandó 
mind a’ Belgiumnál maradó birtokrészekben a’ községek , testületek , ’s 
vallási és nevelési intézetek tartassanak meg. 2) A’ Hollandiának esen
dő birtok részen a’ katholikus szertartásra szánt egyházakat más val
lásbeliek ugyanazon időben nem használhatják.“ Polenus hevesen támo
gató e’javaslatit,’s mellette többen nyilatkozónak.— Jegyzésre méltó az, 
hogy azon ügyvédek, kik 182öben de Petter, Tielemans, Bartels ’s de 
Neve ismert pőrében mint védők léptek föl, most mint tanácsosak ’s kor. 
ügyvédek a’ fölebbviteli széknél munkálkodnak, melly Bartels és Kats 
fölött itélend. Ellenben azon ügyvédek , kik most Bartels és Kats ügyét 
védik, a’ fenemlitett 182öki pör alkalmakor kir. ügyvédek voltak. —

(Követkamrai ülések. Gendebien beszéde. Elegy.) A’ követkamrai 
martz. IGki ülésben Gendebien négy óráig beszédet tarta, mellynek vé
gén igy nyilatkozék : „Legutószor emelek itt most szózatot , mert a’szer
ződés elfogadtatása után leteszem hivatalomat, mivel úgy sem használhat
nék hazámnak. A’ szerződés pártolóji megismerék, hogy a’ szerződés 
igazságtalan, de szükség kénytet azt elfogadni. Volt-e valaha atya kény
telen gyermekét föláldozni? A’ történet ugyan spanyol Fülöprül is szói, 
ki Károly gyermekét lekonczoltatá,mert a’ belgák barátja volt’skit a’hó- 
hér kivégeztetéskor így vigasztalt: „Nyugodjék meg kegyelmes uram, 
ez Ön jováért történik.“ Épen igy vigasztalják a’ luxemburgiakat is. 1831- 
ben mondám, hogy lemondok a’ belga névről, ha Luxemburgot feláldoz
zuk , ’s most meg is teszem azt. Önök nem borzadnak vissza a’ hóhér 
tisztétül ’s a’ luxemburgiakat ostracismusra (száműzetésre) ítélik: Ám le
gyen , én is száműzöm magamat, mert nem vagyok jobb a’luxemburgiak
nál. Idegen akarok lenni saját hazámban, hogy, ha egyszer hozzátok be
térek luxemburgiak, testvér gyanánt, fogadjatok, ’s elmondhassátok gyer
mekimről : „ezek azon férfi gyermekei, ki készebb volt magát politikai halál
ra kárhoztatni, mintsem rólatok lemondva, magát megbecsteleniteni.“ A’ 
szónok beszéde végén annyira elfogult, hogy tovább nem szólhata és sze
mei könnyekbe lábadtak.—Mart. 19 — 20 éjjel több elfogatás történt Briis- 
selben zajgás miatt ; mi azonban semmi összeköttetésben nem volt a’ po
litikai kérdéssel; több ácslegény ugyanis József gyámszentje tiszteletére 
többet ürített a’ palaczkbul, mintsem megbirt. — Chatelineaui Willmar 
azon böcsülefsértő szavakért, mellyekkel Pirson a’Willmar családot illeté 
a’ követkamrai ülésben , miért a’ hadminíster már akkor igen fölingerült, 
megverekedett az ifjabb Pirsonnal, ki pattantyús-kapitány, ’s karját sérté 
meg ellenének, kinek azonban volt még annyi ereje, hogy lőhetett’s meg- 
találá Willmart; a’ golyó csak gombot talált ’s igy minden veszélyes kö
vetkezmény nélküli volt. —

Brüssel, mart. 19kén: A’ mai követkamrai ülés megnyitásakor Pee- 
ter indítványa került szőnyegre; ki ugyanis a’ szerződés-elfogadásban 
csak azon foltét alatt részesült, ha az elszakítandó birtok-részekben a’ 
polgári s vallási szabadság biztosíttatni fog; mellyré nézve még azon mó
dosítást ajánld,• hogy azon esetben, ha a’ hatalmak nem fogadnák el e’ 
föltétet, a’ kormány mind e’ mellett is aláírhatja a’ szerződést. E’modo- 
sitvány következtében Peeter egész indítványa meghiúsult; miután pedig 
Willmar hadminíster nyilványitá, hogy a’ kormány mindent megteend a’ 
limburgiak állapotja biztosításául, ‘ az indítványt 53 szóval 40 ellep félre
dobok. Pollenus és Desmairieres javaslatit is hasonló sors érte. Végre a’ 
királyt a’ szerződés-aláírásra meghatalmazó, törvényjavaslat, a’ mint mull 
számunk emlite, 58 sióval 42 ellen elfogadtatott. Csak egy tagja nem volt 
jelen a’ követkamrának, kit betegség tarta távul; Bruékere, noha igen

beteges volt, székben viteté magát a’ terembe ’s az elfogadás mellett sza
vazott; Merode Felix ’s Verner testvére pedig ellene. — •
' - H o l l a n d i  a.

Miután a’ követkamrai mart. 19ki, ülésben azon törvényjavaslatot^ 
melly a’ haarlemi tenger kiszárittatását ’s az ezzel összeköttetésben álló 
pénzkölcsönt illeti, 45 szóval6 ellen elfogadók,a’ kamrai ülések bizony
talan időre elhalasztattak. .

S c h w e i z .
Zürich , mart. 19kén: Tegnap tartá a’ nagytanács Strauss tr meglii- 

vatása iránti vitáját, melly 13 óráig tarta, kora reggeltől késő estig; 
149 szóval 38 ellen azonban a’tr meghivatása elmellőztetett. —

Zürich, mart. 19kén: Ma a’ kormánytanács azon határzatot hozá, 
miszerint Strauss tr évenkint ezer ft. nyugpénzt kapand egész eleiére. ’S 
ezzel végződék Strauss tanárnak a’ zürichi egyetemhez meghivatása, 
olly országban, hol a1 leghübb ’s legöregebb statustisztviselő sem szá
molhat nyugpénzre’s azon férfit jutalmazzák vele, ki még az országnak 
semmi szolgálatot nem tőn. —

]%í e  m  e  * o  r  s  z  á  gx
(A’ rajnai gőzhajózás.) Mainz, mart. lOkén: A’ rajnai gőzhajózás 

az idén olly pontra emelkedik, miről két év előtt álmodni sem merészlénk. 
15 kölni ’s 7 düsseldorfi társasági gőzhajó szeldeli az idén a’Rajna hab
jait , az előbbiek Rotterdam és Strassburg, az utóbbiak Rotterdam ’s Mainz 
között; most azonban a’ németalföldi társaság is engedélyt kér Rotter
damiul Mainzig hajózhatásra, eddig csak Kölnig terjede hatásköre. Ha 
megnyeri ez engedélyt, miről kétség sem lehet, úgy a’ Rajnán naponkint 
34 gőzös szeldeli a’ hullámokat; mennyire emelendi ez az utazásvágyot, 
csak az tudhatja, ki évek óta figyelemmel kiséri a’ dolgok menetét. Tiz 
év előtt ugyanis csak 3 gőzös járt a’ Rajnán, ’s volt annyi utasa, hogy 
szükségből felállhata, később 7re szaporodék , ’s ezek is olly jól megáll- 
hatának, mint a’ 3 előbbi; ekkor a’ kölni társaság li r e  rugtatá gőzösi 
számát, és a’ düsseldorfi társaság vetélytársul lépe föl előbb 3 utóbb 5 
gőzössel ’s az árt alább szállitá; ekkor is volt mind a’ 16 hajónak elég 
dolga. Úgy leend az akkor is, ha 34 gőzös járandja a’ Rajnát , az ár 
ismét fog csökkentetni. 40 — 50 órányi földön szép ékesített teremben ki 
ne utaznék inkább néhány forintért, mint szárazföldön, liol minden időjá
rásnak kitétetve a’legnagyobb fáradság’s erőködés mellett négy nap alatt 
sem haladhatni annyira. A’ gőzhajózás ezen emelkedését egyedül a’ düs
seldorfi társaság vetélkedésének tulajdoníthatni. —

(Münden város nem választ követet. A’ hannoverai szabók küldött
sége. ) A’ mündeni választó testület fel vala szólítva, eddigi követe, 
Detmold ügyvéd, helyett, másnak választására, mert ezt lemondottnak 
kell tekinteni. Mart. 18kán gyűlt össze a.’ választó testület ’s oda nyi
latkozék: mivel az eddigi követ véleményük szerint cselekvék ’s uj kö
vetválasztás az alaptörvény eltörlesztése megismerését ’s az 1819ki alkot
mány törvényszerűségét vonná maga után, illyesmi pedig nem akaratjok, 
tehát a’ választás abban marad. — Mart. 11 kén jel hannoverai szabóczéh 
küldöttsége járult a’felséghez; czélja volt e’Idildöttségnek azon határzat visz- 
szavonatása, miszerint egy berlini szabó kir. ’s udv. szabóvá nevezteték 
ki a’ nélkül hogy remekművét előmutatná, mi a’ ezéhtörvények szerint ok- 
vetetleniil megkivántatik. A’ küldöttség bár nem érte is el czélját, még 
is az egész világ azon bátorságról beszél, mellyel a’ küldöttség szószó
lója ügyét a’ trón előtt hatalmasul védé. — Mart. 22kén a’ moszka trón
örökös Karlsruheba érkezék ’s a’ palotában szóla meg. —

O l a s z  o  r 9 z  á gx
(A’ pápai birodalombul tilos a’ gabnakivilel. Elegy.) Róma martz. 

14én : A’ pápai kormány, a’ kenyér-drágulás kikerülése végett, más biro
dalmak példájakint, megtiltó a’ gabnakivitelt; az itteni törvények ugyan 
csupán akkor engedik meg e’megtiltást, ha a’ búza rubbioja 16 scudi; most 
azonban még csak 11 — 12 scudi, ennek következtében a’ nyerészkedők 
e’ megtiltás ellen hatalmasul zajognak, mert nagy mennyiségű gabnát vá
sárolták össze a’ tartományokban kivitel végeit; más részről a’ népség több
sége áldást mond e’ rendeletért a’ kormánynak. — A’ rendőrség ismét 
több utonállót kerite kézre, kik a’ környéket rejfekhelyökbül már régóta 
zaklatok, most e’ rejtek nyomába akadtak ’s többet közülök tömlöczbe 
hurczoltak. Vájjon az újonnan nyilványitott fövényt, miszerint utonál- 
lók ’s rablók rögtönitélet által, minden felebbvitel nélkül, ítéltetnek el, 
fogják é ezekre alkalmazni ? —

Florenczi mart. 6ki hírek szerint párisi lapokban: „Charlotte lignő, 
Napoleon József leánya , 1831tül Napoleon hg özvegye, FlorenQzbül Ge- 
nuába utaztakor, hol egészségét akará lielyreállitfatni, Sarzanában jobb 
életre szenderült. —

O r o s z o r s z á g .
Czári rendelet következtében azon zsidók, kik Witepsk, Mohilow, 

Minsk, Grodno, Kiew, Wilna, Podolia, Yolhynia, ’s Bialystok nyugati 
kerületekben földmivelést űznek ’s bizonyos mennyiségű földet bérben v. 
örökben bírnak a’ koronáiul vagy föídesurtól, úgy tekintetnek, mint gyar
matosak. — .

T  ft r  ö  k  o  r s z  á  gx
Konstantinápoly, febr. 23án: A’ schah két unokája, kik az annak trón

foglalásakor támadt zendülésben részt vőnek ’s Perzsiábul kifizettek,’s az 
utóbbi időben Konstantinápolyban tartózkodtak, Oroszország közbejárul- 
tával egyezkedésre lépett a’ sehahval, mellynek következtében ez 40 
ezer ft. évenkinti nyugpénzt ad nekik, az unokák pedig lemondanak igé
nyeikről, Tiflist választva lakhelyükül. Jól értesültek szerint Franchininak 
Konstantinápolybul Perzsiába utazta ez ügy miatt történt. -j;-
D u u a v i z á l l á s  : Pest, mart. didiként' 7" 0 '" — apr.Íjén 10' l w0"#
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dologházra ; eperjesi magyarosodás; különféle; ’s a’ f.) Amerika. / 
előtt; ’sa’ t.)Francziaország (az uj ministerség még összeállása előtt 
ministerség fólhomlatának : újabb adat Ain-Máadi ügyében; elegy; 
tot;) Németország.Dunavizállás. Lotto.

pit, magyar jáfékszíni előadások, adakozások a' komárommegyei javitó 
Mia (parliament! ülések ; a' ministerség kisebbségben marad a' felsőház 
t. bomlott; politikai nézetek a’ minisferségi fordulatról; valódi okai az uj 

' t.) Belgium.(a’ tanácsház elfogadja a' szerződésaláirási törvényjavasla-

l a g y a r o r s z á g ^ é i E r d é l y .
A’m. kir. udv. kamra keblebeli számvevő hivatalánál L o h n e r Má

tyás halála következtében J a b l o n i c z k y  J e nő  ingrossistát számvevő
tisztté ; M ii n t z b e r g e r Ferencz járulnokot ingrossistáva; ’s H o 11 n- 
stein Antal fizetéses gyakornokot járulnokká; továbbá J a g a s i c s  Aloiz 
lippai mázsamestert ugyanott ellenőrré; helyébe B r u m e n t  Miklós ot
tani mázsást ’s mázsássá L e r c h e n  t ha l  János helybeli pajtaőrt; a’ mit- 
roviczi és barcsi sóhivataloknál mázsámesterekké M a y e r  Károly mitro- 
viczi mázsást ’s R ö m i s c h  Ferencz nyugalmazott cs. kir. alhadnagyot 
’s tárkányi sóhivatali díjtalan gyakornokot; INI i h a 1 i k Vincze barcsi só- 
mázsásnak hasonló minőségben Mitroviczra szállítása következtében S o m- 
m e r f e l d  András barcsi sópajtaőrt helybeli mázsássá; S z l a b i g h  Ja
kab győri sóhivatali gyakornokot barcsi sópajtaőrré; F i s c h h o f  Ferdi- 
nánd csáczai főkerülőt helybeli sómázsássá; végre Sz í t t á  József luhii 
alerdőszt a’ verboveczi ’s rakoveczi fisk. urodalmakban erdőszszé alkal
mazó. I l o s z k e u s z  János ungvári alerdősz f. é. martz. 3ikán meghalá- 
lozott. Kain. tud. — G e o r c h  Móricz budai főpostahivali gyakornok 
ugyanott járulnokká nevezteték ki. —

Tek. Pest megye Hitei a’ Pest-Buda közt országosan építtetni határzott 
állandó hid ügyében múlt inait. 20án ’s több napjain tartatott közgyűlésükből 
az ország minden megyéihez következő tartalmú körlevelet intéztek: Nmél- 
tóságu ’s a* t. Hazánk két fő városinak, Buda-Pestnek egy állandó-hiddali 
összeköttetése , nemzeti köz kívánattá válván, ezen alapulva alkottatott az 
18 *%,. esz. XXVIik t. czikkely, véleményünk szerint Hazánk köz érdeke 
mind inkábbi kifejtésének egyik fő alapja. Érzették Hazánk Rendei , hogy 
minél terhesebb e’ vállalat, minél többek azon akadályok, mellyek az érin
teti hi'dfelállitást tárgyszó tervek foganatosítását hátráltatják, annyival sziik- 
ségesb az építésre ajánlkozó felek tökéletes biztosítása; biztosit!attak annál 
fogva magunk és Nagyságtok Kegy tek egyenes hozzájárultokkal e’ vállalat 
létesítését eszközölni kívánó, ’s az egyezéstételre felhatalmazott küldöttség 
elibe sinórinértékül szabott utasítások által, mellyek kegyelmes koronás Ki
rályunk legfelsőbb helybenhagyása megnyerésével törvényes erőre léptek, ’s 
ennélfogva már nem azok minémuségének vizsgálgatása, hanem foganatosítá
suk eszközlése mindnyájunk kötelessége. — A’ reá bízottakat minélelébb fo
ganatba veendő küldöttség nyilványos közhírré tétel utján felszólított minden
kit,  a’ világ legtávolabb részeiben is e’ vállalatban való részvételre, ’s a’ 
hosszasabb időre halasztott határidő eltelvén, a’ magokat csak igen kevés 
számmal jelentett felekkel az 5ik §. értelmében egyezkedésbe bocsátkozott, 
’s végre báró 8ina Györgygyei, mint időközben egyedül maradott vállalko
zóval a’ kitűzött utasítást híven követve, szerződésre lépett. Kő/.lelkesedéssel 
kísértük a’ Küldöttség munkálkodási fonalát, előre örvendvén azon gazdag 
gyümölcsöknek, mellyekete’ t. czikkely pontos betöltése Hazánknak teremni 
fog, ’s most, midőn már egy egész Nemzet biztosította alkotmányos törvény 
tettleges foganatosítását egész bizodalommal reményleni kezdők, legmélyebb 
illetődéssel 's méltó aggodalommal eltelve, kénylelcnitteltünk tapasztalni, 
hogy némelly hatóságok által a’ sokszor érintett t. czikkely foganatba vételé 
megakadályozására, mások által pedig a’ dunaszabályozás eszközöltetéseig 
clhalasz’ására lépések tétetnek. — Elhallgatjuk mi azon szomorú következmé
nyeket , mellyek íörvényink szigorú foganatosításának ekképeni hátráltatásá
ból hazánkra áradhatnának; el azt. hogy az állandó Küldöttség meggyőző
désünk szerint elibe tűzött utasítását követve, ’s jelesül az 5ik §ban kijelen
tett körülményekre, ’s az állandó híd építésével szoros kapcsolatban álló 
dunaszabályozási elvekre hazaíiui lelkesedéssel ligyelmezve határozta meg a’ 
hídvámszedési eszlendők számát; egyedül csak azt említjük Nagyságtoknak 
Kgyteknek, hogy akkor midőn Hazánk helyzeténél fogva a’ Időtartományok- 
kali szorosabb összeköttetést ’s egymás iránti viszonyúik öregbítését, nemze
tünk boldogitása előse^éllcsére nevelni hazaíiui légfőbb kötelességünk, törvé- 
nyink sikeresitésének akadályoztatása, vagy csak egy időre is leendő elha
lasztása nem tágítja-é meg azon köteleket, mellyek bennünket, a’ nemzeti 
jóllétet gyarapítani egyedül képes nagy nemzetekkel csak most kezdénekszo- 
rosabban összecsatolni? — nem fogja-é e’ példa szomorú következményit ha
zánk minden egyes lakosiraiárasztani?! — valóban olly kiszámíthatlanok mind 
ezek káros következményei, hogy valamint a’ szóban forgó törv.ezikkelynek 
sikeresitése iránti óhajtásunk mindnyájunk általányos és egyenlő nyilatkozása 
volt, úgy hazaíiui kötelességünknek ismértük N.ságtoknakKgyknek a’ fen
tebb előadottaknál fogva, egyedül a’ közjó előmozdítására ezélzó nézetink 
elfogadása végétté megkeresésünket olly hozzátétellel és atyaíiságos bizodalom
mal Nagyságtokhoz Kitekhez intézni, ho^y e’ tárgyijain törvényünk minél- 
elébbi sikeresitése végett (3 cs. kir. Felségét, kinek, annak pontos végbehaj
tására az 179üiki 12ik törv.czikkely értelmében legfelsőbb gyakorlást a’ sok
szor említett XXVIik törv.czikkely 4dik§sza nyilván fentartotta, megkérni, 
sőt szükség esetében, ugyanazt a’ közelebbi országgyűlésre küldendő köve
teik által velünk kezet fogva szorgalmazni méltóztassanak.“ — Ns Nógrád me
gyének pedig ezt írták: Nagyméltóságu ’sa ’ t. A’ Dunának gyakori ’s külö
nösen a közelebb elenyészett esz. Böjtmás havában volt rendkívüli áradási 
által okoztál ott károsodások e’ folyam medre szabályoztafásának ’s általa 
Budapest fő városink minélelőbb eszközlendő biztosításának siettetését mind in
kább éreztelvén méltóztattak Nagyságtok Klmtek f. évi Boldogasszony hava 
1 llcén 131. szám alatt bennünket szomszédi atyaíiságos barátsággal értesíteni 
arról, hogy mivel az érdeklett szabályozás a’ Budapest közötti állandó híd épí
tésével szoros kapcsolatban áll, elmellőzve az országos küldöttség munkálko
dásának feszegetését, egyedül a’ köz megnyugtatás és a’ Dunaszabályozásnak 
megelőztetéséből támadható aggodalmak megszüntetése végett, jónak tartot
tak legyen, () cs. kir. felségét: kegyelmes koronás fejdelnüinket a’ hídépítési 
tárgy sikereztetésének, azon ideig, inig a’ dunaszabályozás országgyűlési ta
nácskozás alá vétethetnék, ’s az Ország Rendei a’ hídépítésnek a’ feljebb ne
vezett fővárosok teljes biztosításával történhető eszközléséről meggyőzethet- 
nének, elhalasztatása végett, alázatos felírásukban megkérni. — A’ tárgy

fontosságához képest vettük mi Nságtok Klmteknek ebbéli becses értesitését 
mai nap tanácskozás alá: Hazánk virágzásának előmozdítása ’s a’ nemzeti 
közérdek nevelése valónak a’ Búd * ’s Pest közötti állandó híd felépítését tár- 
gynzó 1832/cdiki XXVIik törv.c/.ikkelyünknek alkotó alapokai ; a’ nemzeti 
köz kívánat szülte e’ czikkely sikeresiiését tárgyazó biztosítékot, jelesül pe
dig annak következménye, hogy az állandó küldöttségnek a’ vállalkozókkal! 
egyezkedésre tökéletes felhatalmazással megbízatása mellett is, azon törvény
nek általa minden részbeni foganatosítása végett, fels. Fejdelmünknck a’ kir. 
legfelsőbb felügyeiés gyakorlata az 179l),ki 12ik 1. czikk értelmében nyilván 
féntartatott. Midőn illy törv. rendeletét foganatosító ’s az 5. §. tartalma szerint 
teljesen felhatalmazott Küldöttség a’ magokat előtte jelentőkkel egyezkedésbe 
bocsát kozott ’s a’ híd állandóságára nézve biztosságot Ígérő terveket fonlolatra 
vette,  teljesen meg vagyunk győzőivé nrról , hogy ugyanazon alkalommal 
a’ Duna árja .dial azok létesítésének akadályozását eszközölhető tervekre is fi
gyelemmel lév én, kitűzött hatóságának teljes mértékben megfelelni hazaíiui sz. 
köíelességének ismérte, ’s ugyanazért azt , hogy Hazánk hitelének gyarapí
tásával a’ legszorosabb kapcsolatban álló olly törvénynek, mellynek a’ 4dik 
íja értelme szerint, törvényhozó testületünk minden pontra nézve való sike- 
resitését azon szigorúsággal rendelte, hogy az állandó küldöttség a’ jövő 
országgyűlésnek, már az általa minden végzettekről és tettei felől jelentését 
tegye, bármelly kevés időre is leendő felfüggesztését következményire nézve 
is ,  tanácsosnak nem tartván, Nagytok Klmtek e’ részbeni nézeteiket elfo
gadnunk nem lehetett, sőt hogy hazánk megyéit, ön kívánságokra’s egyenes 
hozzájárulásaikkal alkotott ezen törvényezikkelynek azon pontossággal, mellyel 
legfelsőbb helybenhagyással megszentesitett törvényünknek sikeresitését esz
közölnünk kell ,  minéíelőbbi foganatosítása végett O cs. kir. Felségét meg
kérni, ’s a’ környiilinények úgy hozván magokkal, a’ közelebbi országgyűlé
sen követeik által szorgalmazni méltó/.tassanak, mai napon atyaíiságos bizo
dalommal megkértük legyen, Nagyságtokat, Kintieket értesíteni köteles
ségünknek isméri ük.

B u d a p e s t i  napl ó.  Az „Orvosi tár“ martz. 3 liki száma igen ér
dekes czikket közöl az iránt: mikép lehetne magyar orvosi egyesületet 
alkotni ? Czilchert Bobért tanártól, mellyben azon valóban alapos okbul, 
miszerint hazánk orvosinak legnagyobb része olly állapotban van,melly 
nem engedi hosszasb ideig szokott állomásaikról távollétüket, valamelly 
központi gyüléshelyen jelenlét végett a’haza távolabb részében , az ajánl- 
tatik, hogy minden egyes megye orvosi álljanak össze külön tud. testület
be , ’s gyűljenek is össze körülmények szerint kitűzendő napokon valamelly 
alkalmas helységben, leginkább, hol kórház is létezik , tapasztalatik, 
véleményik s nézetik egymással közlése végett. Az illy gyűlések munkál
kodási sükere kívánt közleményi tárgyul szolgálhatna az „Orvosi tár“ lap
jainak, ’s ezekbiil sok hasznot meríthetne az egész hazai orvos - közönség, 
mi a’ nép egészségi állapotjára is rendkívül kedvezó'leg hatna. Czilchert tr 
Nyitra megyében már létesíte illy hasznos egyesületet. — Múlt hó 2Sikán 
este egy pesti izraelita lakjában egy 18 évű leány 3 fiatal testvérivel ’s a’ 
szobaleány ésszakácsnéval együtt — ez utóbbi vigyázatlanságból egy fa
szénnel fűtött tábori vas kemenezét éjjelre a’ szobában feledvén, reggelre 
majd áldozati lettek az ártalmas széngó'znek, ’s a’szakácsné csakugyan 
meg is halt, a többiek pedig szorgalmas orvosi segély következtiben élet
ben maradtak. — A’ pesti vakok intézetében a’ segélydíjakat, mellyek 
minden egyes növendékre 144 pgő forintból állnak , következő jóltevó'k 
fizetik: Nádorunk ő cs. kir. íbgsége, föns. hitvese Maria-Dorothea íhgnő, 
a’ budai jótékony asszonyegyesület, a’pesti hasonló egyesület, Eszter- 
házy Miklós gr., Tliurn grnő, Zichy Károly gr., Prandau b., a’m. kir. udv. 
kamra, Ordódy Andor, Eördögh Ágoston, mint Bachó Antal gyámja, Spa- 
novich lm. anyja, Festetics Ant.—Hüsvét-hétfőn a’ Gellért hegyi népünnepre 
igen kedvező volt az idő, mi annyi embert csalt oda* hogy számukat, meglehe
tős valószínűséggel, 20 ezerre tehetni; estefelé azonban igen meghüsülta’ 
lég ,’s ez másnap sokat ágyba dönte az ott mulatoztak közül. Kedden (apr. 
2ikán) délutáni egy éra tájban havazni kezde, ’s a’ hó még 3ikán isegész 
estig esett, minek bokáig érő sár lett következménye. Az idő folyvást hű
vös ’s 5kén is folyvást szállongott a’ hó , az egész dunamelléki hegylán- 
czolat fejérszint ölte.— Nemzeti színpadunkat nagyhéti szünet után hus- 
vétvasárnap , martz. Síikén nyiták meg bérszünettel, Mentei* híres hang- 
művész versenyével; játéka legzajosb méltányra ragadá a’ közönséget. 
Schodelné is hallatá magát ez este , ki újabb 12 hónapra van fölfogadva 
az igazgatóság által hatezer pgő forint fizetésért, férje pedig mint főopera 
rendező ingyen teend szolgálatot.P.T.Lendvaynéés Egressyszavallatateljes 
inéltánnyal érdemlék a’ zajos tapsokat. April elsején a’ pesti színpadon 
először adaték „Preciosa“ismert melodráma ; 2íkán ismét először a’pesti 
színpadon „Szerelem gyermeke“ színj. Kotzebuetól; 3ikán ,,Báléj“ dal
mű, nézők kevesen; 4ikén bérszünettel Menter búcsuhangversenye. F. 
hó fiikán adandja első hangversenyét a’városi nagy tánezteremben Schaef
fer Dimitry sz. pétervári 14 esztendős hegedűs , ki már több itteni magas 
körben legnagyobb tetszés közt hallatá magát. Pesten liir szerint conser- 
vatorium fog rövid idő múlva aláírás utján létesülni a’minap közlöttink kö- 
vetkeztében.

Ny i l a t k o z á s  n k e c s k e mé t i  f i gye l mez t e t é s r e .  Azon köz« 
érdek tekintetéből, mellyel a’ haza a’ nevelőintézetek, mint emelkedhetése 
egyedüli eszközei, iránt \ iseltetik , a’ nagykőrösi h. v. iskola első félévi köz- 
vizsgálatinak eredményét, mint iskola-felügyelő a’ hirlapokba iktatni kérem, 
mit a’ Ház.’s Kül. Tud. 19’s a’ Jelenkor 20 számaikban fölvenni szívesek



valánnk. Ezen fölirásomban lyceum czímmel éltein, minthogy iskolánkb 
már 16S9 és 1723 körül a’ nagyobb ekklésiákba mentek recforok, ’s ez i<b 
ben mar a’ zsidó és görög nyelvek, mint a' dogmatica theologiának kulcsai, tani 
tattak. Az idő viszontagságai ugyan ezt megváltoztaták, azonban a’ philosophii 
tudományok tanítása folytatott, 1833han a’ phiiosophiai ’s az első évi jogtudumi 
nyolcszélesebben kezdtek taníttatni. És ez azon kegyelmes jó\áhagyás által i 
megerősítieték, miszerint ez ellen, legfelsőbb helyről, minden évben kétszer te 
előterjesztésünkre, semmi észrevételt nem tapasztalunk. Mint illyen inté 
zetet valék tehát bátor lyceumnak nevezni, mert hiszem gyinnasiumnak, mi s 
grammaticai és humanitási iskolákat teszi, — nem nevezhettem! collegium 
nak sem, mert ez a’ h. v. tartók értelmük szerint, olly intézet, mellyben a 
philosophiai, törvényi és theologiai tudományok taníttatnak; er y  közép czime 
választék tehát: a’ lyceumot, mert ezt a’ legfelsőbb hely is hihetőleg ill’ 
értelemben veszi, ezért vannak szombathelyi és szegedi l y c e u m o k ,  ’" 
nem academiák! E’ czím ellen e’ lapokban ligyelmezfetés történt a’ h. v. kecs 
keméti l y c e u m ,  mint ollyan részéről, melly a’ dunamcliéki h. v. egyház 
kerületben egyetlen lyceum, legfelsőbb és egyházkerületi engedelemmel, 
itt a’ mi iskolánknak Lyceum névvel élése visszaélésnek, alaptalannak, tit 
kos rugóénak, és mysliíicationak mondatik. Már fentebb érintém, hogy mi 
a’ felsőbb tudományoknak, — hajdan collegiumiaknak is!!! tanításában százai 
óta vagyunk 's igy az 1792 törvényczikk előtt, — az érintett f.t. egyházke
rület. pedig, az 1836diki kerületi gyűlésen is megegyezett ezen nevezetben, 
Ezek szerint mi nem látjuk át iskolánknak lyceum neve miért visszaélés és 
alaptalan? titkos rugóról semmit nem tudunk, myslilicálni pedig soha nem 
szerettünk. Egyébiránt mi semmit inkább nem sajnálunk, mint azt, hogy illy 
nyilatkozást tennünk kell, főleg most. midőn a’ f. t. egyházkerület a’ két isko
laintézet között támadt egyenetlenséget jó móddal elintézni legfőbb czéljaul 
tüzé ki. Fájlaljuk, mondom ; még pedig mélyen fájlaljuk, hogy ezt tennünk 
kell! de miután már másodszor is föl vagyunk hiva, nehogy legszentebb sa
játunk, iskolánk, iránt érdekteleneknek ’s hanyagoknak láttassunk, ha mély 
fájdalommalis, ezt kénytelenek vagyunk tenni, líakos Ambrus m.k.

M a g y a r o d  ás K o r p o n á n .  Sz. k. Korpona városában két elemi isko
lán kívül, magasb ösztönzés következeiben, még egy 3dik norm, osztály is 
állíttatott ’s az 1836ban ünnepélyesen egy szorgalmas, érdemteljes tanitó, Tég- 
láry Gáspár ur kormányzatára bízatott. Ezen derék paedagog bölcsen átlátva, 
hogy az elemi oktatás azon forrás, meliyből a’ magyar nyelv közdivata leg
biztosabban buzgand elő , és ha erős akarat’s háborittatlan türödelem. a’ nel- 
külözhetlen eiőisméretek kedv és szeretettel párosulva, minden iskolában emel
tyűikül munkálnak, úgy remélihető, hogy kevés elenyészendő nemzedék után, 
még a’ magyar nyelvtől idegenkedő tótok is , Ázsia most hamvaiból líjonn in 
feltámadt phönixének , melly már is hihetetlenül szárnyalt fel, magok között 
polgári jogot adandnak. Tégláry úr, nem régiben, föltett elveihez híven , a’ 
nyilvanyos iskolai épületben összesereglett közönség előtt, kik közt a’ tisztelt 
prépost és közönségesen szeretett lelkész, egy az itteni iskolára nézve igen 
sokérdeműférlid’s több városi és megyei tisztviselő is , jelen valának, eléggé 
tanusitá: jó akarat mellett mi könnyű a’ tótokat is a’ magyar beszédre fogé
konyakká és alkalmasakká tenni! Feltűnő készséggel tudtak ezen kis tanulók 
minden hozzájuk intézett kérdésre a’ földleírás - természet- és számi adomány
ból, magyar nyelvtanból, nemzeti nyelven köz megelégüíésre ’s csodálatos 
szabatossággal felelni. Végzetül a’ növendékek válogatott verseket szavaltak 
Kisfaludy, Kazinczy, Vörösmarty, B a j z a  ’stb. müveikből ’s jó kiejtésük és 
szavalások miatt sok dicséretet nyertek. Hasonló örvendetes hajnaiodását a’ 
nemzeti egységnek vevék észre mások is más német és lót  közönségekben , 
csak az sajnálatos, hogy illy szép hazafiul (igyekezetek olly ritkán jutnak 
köztudomásra. P. T. ’s ! .

(Liszt zongorász Komában.) Komái mart. I Oki levelek szerint L isz t 
nagy liirü hazánkfia, kihez hasonlót zongora-játszásban keveset tud jtlen- 
leg eló'mutatni a' művészeti világ, már néhány hét óta tartózkodik Komá
ban, ’s hetenkint egyszer örvendezteti meg barátit ’s tisztelőit mester já 
tékával saját szállásán. Ki ez élvezetben nem részesiilhete, rendkívüli öröm
mel siete mart. 9dikén Galitzin lignő palotájába a’ nagy művészt hallani, 
ki hangversenytadaott. A’ nslignő nyájas szívességgel engedé á te ’czélra 
egyik termét, mivel böjtben tilalmas nyilványos hangversenyeket adni 
Romában. A’ külföldiek diszkoszoruja teljes számmal jelent meg e’ hang
versenyen ’s néhány római főn rat is lehete látni. Művész hazánkfia egyedül 
játszott minden kiséret nélkül. A’ leghalkabb szende hangokba!, mellyel? 
szellemi sugalom gyanánt hatnak a’ fülbe, legzajosb fogásokra tért át a' 
művész, ’s leggyorsabb játéka közben isolly rendkívüli tisztaságot fejts 
ki, mellyek elérése eddig lehetle írnek látszék. Zongorája mellett ülve lâ - 
sankint lelkesülni látszik Liszt, ’s e’ lelkesülés egészen feledteti vele kör
nyezetét. Midőn leggyorsabb mozgásban vannak is kezei, egész teste foly
vást mozdulatlan marad, ’s csak szemeinek tekintete gyanittatja , rniljy 
rendkívüli munkálkodás tartja elfoglalva lángelméjét. Egyébiránt Liszt 
egész magaviseletében finom műveltségű világfi , ki fesztelenül mozog 
minden körben , habár legfényesebb is az, ’s egészen ment azon Heged
től, melly némelly művészeknél magukon ’s hangszerükön kívül az egész 
világot feledteti. Tisztelóji óhajtva várják többszöri hallhatását. —

E p érj e s , mart. 23kán : Az itteni magyar nyelv mivelő társaság, né
melly jobb érzésű tanuló ifjak fáradozási következében, Vandrák oktató 
elnöksége alatt, hamvaiból, e’ napokban újra feltámadt. Mert tudnunk 
kell, hogy az , miután néhány éven keresztül nemcsak fenállott, hanem 
„Jáczint^ czimti zsebkönyvvel is megajáridékozá a’ közönséget, néhány 
lelkesb tagjaitóli megfosztatása után, mindinkább hanyatlott’s utóbb egé
szen is megszűnt létezni. Mindenesetre érdekes dolog az, hogy azon — 
idő'rül időre protestáns iskoláinkban keletkezett nyelvművelő társaságok , 
mellyek zsenge munkáikat, mint forró keblük áldozatit, a’ haza oltárán 
is bemutatni óhajtották : kevés évi élet után vagy ismét egészen elenyész
tek, vagy legalább zsebkönyveik kiadásával felhagyni kénytelenültek. 
Ez történt Debreczenben, Sárospatakon és Eperjesen; igy szűnt meg a’ 
L a n t ,  a1 P a r t h e n o n  és a’ J ác zi n t kiadatása. A’ nevezett társa
ságok czélja: nyelv-es önművelés, szent és tiszta ezél; ’s vele felhagyni 
vagy ellene szegülni csak sajnálatra méltó, lelketlen gyávaság, vagy 
kárhozatos b a za f i t lan s á g. Egyébiránt remél lj ük, hogy az itt uj élet
re serkent nyelvművelő társaság, az előbbinek példáját követőlcg, idő
ről időre érdekes és czélirányos örömünnepekkel lependi meg a’ nem
zeti nyelvet kedvelő ’s a’ t á r s a s á g o t  rokon részvétellel kisérő ille

ni magyar közönséget, ’s ez által egyszersmind a’ nem magyarokra is$ 
bár közvetve, ébresztőleg hatand. — Időjárásunk igen kellemetlen; né
hány szép, napfényes és lágymeleg napokat ismét hideg, szeles, havas 
napok válténak fel, mellyek még folyvást tartanak j bérczeink pedig még 
mindegyre fehérben gyászolnak.

A’ k o m á rom m e g y e i  j a v i  t ó - d o l o g  ház  l é t e s í t h e t  é- 
s é r e  g y ű l t  a j á n l a t o k  f o l y t a t á s a :  M. b. Vay Miklós, kir. táb
la bárója 59 f t, m. Szögyényi László, kam. és személynöki itélőmester 50 
ft, n. Gosztonyi Miklós, országbírói itélőmester 59 ft, n. Jeszenszky Já
nos, kir. táblabiró 50 ft, n. Végh Ignácz, nádori itélőmester 50 ft, n. 
Dókus László, személynöki iiélőinester másodszori adománya 24 ft, n. 
Sombory Imre, kir. tábla birája 50 ft, nm. Laitsák Ferencz, nagyváradi 
püspök 50 ft, főt. nagyváradi káptalan 100 ft; m. B e 1 á n s z k y József, 
beszterczebányai püspök 20 ft, m. Bőle András szombathelyi püsp. 60 ft, 
főt. szombathelyi káptalan 40 ft, m. Kukovics József, diakovári püsp.
50 ft, főt. Villan Ferdinand zirczi apát 200 ft, főt. Bresztyenszky Béla, 
tihanyi apát 25 ft, nt. Simoncsics János, pest-leopoldvárosi pleb. 26 ft.
2 l|2 kr , G. V. 10 ft, gr. Pálffy Ferencz 20 í‘t,  gr. Pálífy Leopold Fer
dinand 40 ft, t. Hirschl orvostanár 10 ft, gr. Nádasdy Ferencz, erdély- 
országi alkincstárnok 20 ft, t. Almásy-Berzeviczy Zófia 60 ft,'gr. Ulés- 
házy özvegye 20 ft, m. Stubenberg grófnő 50 ft, gr. Károlyi György 
100 ft, b. Bánffy — 20 fit, nm. Cziráky Antal, gr. országbirája 30ft, 
m. Lányi Imre ungi főispán és 7vir 50 ft, m. Szegedy Ferencz , verőczei fő
ispán 50 ft, m. Matkovics István 7vir 50 ft, m. Péchy Imre 7vir 50 ft,
m. Bornemisza Adám 7vir5ft, nm. Lánczy József főispán és 7vir25ft,m. 
Gosztonyi Pál 7vir 50 ft, t. Gyurkovics Jenő (Eugen) táblai ügyvéd 4 ft.
10 kr, m. Ürményi János cs. kir. tábornok 25 f t , m. Uzovics János fő- 
ispáni helyettes 25 ft. n. Naymayer Ferencz, kincstári tanácsos 12 ft,
n. Luby Imre, kincstári tan. 25 ft, n. Mattyasovszky János kincstári tan.
16 ft, b. Geramb János, kincstári titoknok 20 ft, m. Aczél Antal, főis
pán'] helyettes 25 ft, t. líibáry Béla 50 ft, gr. Zichy Miklós 62 ft. 30kr, 
Szapáry Ferencz gr. 50, nm. Eszterházy József gr. 125, gr. Schönborn 
Fülöp beregi főispán 50 ft. (Folytatása következik) közli K ü 1 k e y Hen
rik mint hivatalosan megbízott. (Jelenkorunk 21 dik számában n.Noszlo- 
py Ignácz, kir. tbirónak 24 fttal hibásan állott adományát 34re kérjük 
igazittafni.)

K á d o n (Nógrád-megye) f. apr. 4én bocsári Mocsáry Dániel tbiróné, 
szül. borosjenői Muzslay Francziska, bélgyuladásban 16 órai szenvedés 
után örök létre költözött. Áldás hamvaira!

KÜI.ÖNKKLK: Szi n na zemplénymegyei mvárosban legf. szabadi- 
ték következtében következő négy országos vásár fog tartatni: Károly 
napján, jan. 30ikán; József n., martz. 20ikán ; János n. jun. 23ikán; 
Rozália n.jSept. 4ikén. — Temesvárott martz.23ikán délutáni Imaórakor 
oleinte gyöngébb ’s utóbb mindinkább növekedő erejű mennydörgés volt 
sűrű villám - csapások közölt. Jég- és zaporeső után egyébkint kár nél
kül múlt el ez égiháboru. Az e’ napot megelőzte’s követte éjjel teteme
sül fagyott; utóbb azonban kellemes tavaszi idő váltá föl a’ zordonkodást. 
A’ józsefnapi vásár igen ellenséges körülmények közt ment véghez Te
mesvárott is. A’ kellemetlen nyirkos idő majd egészen járhatlanokká teve 
az utakat, ’s ezenkül az aradi vásár is ugyanazon napra esett, minek kö
vetkeztében igen néptelen volt a’ helybeli, ’s különösen nagy hiányát lehe
te tapasztalni az erdélyi kézmügyári ezíkkeknek. Egyedül a’ baromvásár 
volt tűrhető ’s különösen igen élénkül keltek a’ lovak és szarvasmarhák. 
A’termesztvények középára következő arányban mutatkozék: jármos ökör 
párja 270f., igás lóé 300 f . , gőbölyé 330f., tehéné 170f., juhé 19 f., 
300 fontos disznóé 68 — 70 f., magyar gyapjú mázsája 65 f , németé 150 
f., spanyolé 190 f., kenderé 24 f , lené 32 f., gubacs mérője 9 f ., ökörbőr 
párja 45 f.,lóbőré 14 fi,juhé 4f. 30 kr., egy itcze méz 32 kr, 1 font méz 
24 kr., sárga viasz mázsája 200 f.. leveles dohányé 17 f., tömlő-fagygyué 
45 — 47 f., rudasé 34—35 f., szalonnáé 27 f., 100 darab nyúlbőr<75 — 80 
fi, mind váltóban. — A’ győri nagyhéti vásárra igen kedvező volt az idő
járat; számos adó ’s vevő vala jelen a’ vásártéren ’s lovak és szarvas
marhák keresve keltek. A’ vásári középár ez volt: gőböly párja 350 — 
450 f., jármos ököré 280 — 440 f., tehéné 120— 150 fi, 1 borjú 15 — 25 
fi., ökörbőr párja 55 — 60.f, tehéné 40 — 45 fi, borjúé 6 — 7 fi, bárányé 
2 fi 30 kr., lóé 18 — 20 fi, vitnyédi dohány mázsája 60 — 70 fi,malom- 
sókié 50 fi., k e n d e r é  30 fi., továbbá a’ szalonnáé 30 fi, gubacs 
köble 12 f. 30 kr. — 14 fi. — kr.,mind váltóban. — A’m. kir. tud. Egye
tem könyvtára mellett megürült két könyvtár-őrhelynek betöltése végett, 
mellyek egyikével a’ diplomatika , genealógia, és heraldika , másikával 
az archaeologia és numismatica rendkívüli tanitószékeik ’s mindenikével 
külön 600 pengő ft. esz. fizetés vannak öszszekapcsolva , a’ fennevezett 
kir. egyetemnél jun. 27ik és 28ik napjain nyilványos eoncursus olly for
mán fog tartatni, hogy az azokat elnyerni óhajtók, egyszersmind ma
gyar nyelvben! tökéletes jártasságukat bebizonyítani köteleztetnek. — Ku n. 
sz. Mi k l ós  mar t .  27. Azok vigasztaltatásukra, kik Jelenkorunk 24k. 
számában hiresztelt Liliom János féle ( újra Szegzárdról is megszökött) 
haramia-csoport újabb rablásból tarthattak, jelentjük, hogy a’ most dúlt 
gonoszak egyik legfőbbikét Liliom Jancsit, harmad magával, egy sza
bad-szállási tanyán, a’ fogásra vállalkozott emberek, egyiket ugyan hal
va, kertejét pedig u. m. Liliomot ’s egyik czimboráját élve mart. 25ki dél
utáni 3 órától 7ig tartott harcz után szerencsésen meglógták. E’ viadal tör
ténete ez: Liliom Földvár körül átjővén a’Dunán , hol kocsin hol gyalog 
harmad magával utóbb egy szabadszállási tanyára érkezek, itt ők ettek és 
boroztak’s odább álltak Szabadszállás városa’ Balázsi pusztájára; hol egy 
kiiünőbb majorba érvén , folyvásti embernyúzás’s ijeszgetés alatt mindent 
kéjökre tettek. Azalatt azon becsületes tanyás, kinél először megfordul-



íak , hirt adott Szabadszállásra ; ’s onnan a" pásztázó hadnagyok, széllyellé- 
tök miatt, többnyire birtokos lakosok es csőszök puskával fegyverkezve 
kocsikon ménének a’ gonoszok sarkába ’s egy juhász utasítása után csak 
hamar a’ már épen odább készülőkre bukkantak. A’gonoszok az üldöző erő 
szemlélésére szobába vonultak , ’s onnan lődöztek az érkeztekre golyók
kal, a’ fogók pedig csak seréttel, mind két részről ezéltalanul: mig egyik 
lator azon vakmerőségre vefemült, hogy egy kétcsövű, ’s két egyszerű 
puskával fegyverkezve pitvarba kiment, ’s onnan egész irányzattal négy 
lövést tett, de szerencsére csekély foganattal; ’s ez alatt őt is egy puskás 
úgy találta, hogy mindjárt lerogyott ugyan , de mégis a’szobába vánszo
roghatott , ’s még haldoklási vonaglásiban is a’ szobából ismét kilőtt. A’ 
sötétség közeledvén, nehogy a’gonoszok az éj fátyola alatt menekve odább 
állhassanak: tanácsosnak tárták az ezalatt oda érkezettKis-Kunkerületi 
egyik mezei biztos javaslatára a’házat felgyújtani. Miután mára’ tető egé
szen leégett, jött ki az egyik fegyvertelenül, jelentve a’ magamegadást 
’s kérve az életének kedvezést. Mig azonban ennek kötözésével foglalko- 
dának , a’ szobában maradt egyre makacs Liliom újra a’ kötözőkre lőtt, s 
golyója az egyik kötöző ember tenyerét átfúrta. De midőn már a’ hara- 
pozó tűz az ajtókat is lángba boritá, jelenté az ablakból Liliom is maga 
megadását. ’S a’ gyilkos fegyvereket kihányatván vele az ablakon, magát 
a’ megkötözött kezűt is ott nem annyira húzták mint bujtatták ki. A’hal
dokló meglőttnek végszava is „maga megadás és könyörgés44 volt; ki azon
ban a’ ráhurkolt kötélnél fogva , az ablakon keresztüli huzatás alatt kia
dó lelkét. A’két életben maradt lator, Szabadszálláson kikötve várja most 
a’ Jász-Kún kerületek rögtön Ítélő törvényszékétől halálos büntetését. — 
B r a s s ó  mart. I9ikén. Vidékünket még mindig vastag hólepel fedi, mi 
annál sajnosb, mivel közelebb elolvadásához sem nagy reményünk, mi
dőn több versben mint f. hónap 17kéna’hideg most is tíz foknyi, mi áltál
jában az őszi vetéseknek hasznos nem lehet.

A iái e r i k  a,
(Egyezkedés az Ejszakamerika ’s britt gyarmat közti határvillongás 

ügyében.) Ujyorki lapokban mart. ljeig terjedő hírek szerint a’ Ma i n e  ’s 
Ujbraunschweig közti határvillongás az egész egyesületben rendkívüli 
izgást szült, a’ végképi szakadást azonban a’ két status között, úgy lát
szik, egy emlékirat gátoló meg, mellyet Forsyth éjszakamerikai külügy- 
minister ’s Fox britt követ irának alá. Ezen emlékirat erejénél fogvást 
abban egyezének meg: miszerint a’Maine ’s Uj braunschweig kormányi által 
a’ pörös határra küldött csapatok kölcsönösen visszavonatnak ; ha pedig 
jövőre azon szükség keletkeznék, miszerint a’ törvényszegőket egyik vagy 
másik részről szét űzni, vagy a’ nyilványos vagyont védeni kellene, ak
kor ez a’ mainei ’s ujbranschweigi kormányok kölcsönös rendszabályai 
által eszközöltessék. Van Buren elnök ez ügyben febr. 26kárul hosszú 
tudósítást intéze az egyesült statusok congressusához, melly, mellőzve 
a’ Nagybrittannia iránti ellenséges hangját, a’ határkérdés uj komoly ol
dalát emeli ki. Eddig ugyanis azon nézet uralkodék, miszerint a’ pörös 
birtok törvényhatósága ideiglen Nagybrittanniát illeti; e’ pont azonban most 
az egyesült statusok résziről kérdésbe vonatik. Amerikában, valamint Ang
liában is, azon vélemény túlnyomó, miszerint az angol követ’s washingtoni 
kormány közti előleges egyezkedés ellenére a' béke e’két status között mind
addig veszélyeztetve van , mig a’ határvillongás határzott kiegyenlítése 
nem valósul. Az éjszakamerikai congressusban az elnöki tudósitas vitatá
sakor több követ résziről harczi hangok hallatának; Maine kormányzója 
pedig e’ status törvényhozóságához egy másik heves tudósítást intéze, melly 
a’ kívánt segélypénzt egyhangúlag megajánló ’s a’ status összes polgár
katonasága, 10 ezer főnyi sereg, fegyverre van szólítva. —

A n g l i a .
(Parliamenti ülések. A’ ministerség kisebbségben marad a’ felsőház 

előtt.) Az alsóházi ülésben mart. 20kán több kérelem fordult elő a’ gab- 
natörvény ellen ’s mellett, O’ Connell pedig aláírásokat nyujta be, mik ál
tal Irland részese kíván lenni a’ törvényhozási jótéteményeknek, mellye- 
ket Anglia élvez, vagy végkép megválni óhajt Angliától. 21dikén a’ fel
sőházban indítványt tőn Roden gr. Irland állapotja megvizsgáltatása iránt, 
mivel ott folyvást számos rakonczátlankodás veszélyezteti a’ közbáíorsá- 
got ’s háborítja a’ csöndet. Az e’ tárgy iránt keletkezett vita nem volt igen 
érdekes, mivel jobbadán kemény személyességektől hemzsege. Kodén tu
laj dón kép biztosság-kinevezést kívánt Irland erkölcsi állapotja megvizs
gálására 1835 óta mostariig. Melbourne, Normanby és Plunkett az indít
vány ellen szólották , Brougham pedig támogató azt. Keggeli 4 óra táj
ban szavazásra kerülvén a’dolog, az indítványt 63 szóval 5S ellen elfo
gadó a’ ház. Másnap az alsóházban igy nyilatkozók Russell: „Bizonyos 
kérdések elhalasztatását akarom indítványozni, ’s különösen óhajtóm az 
irlandi testületjavitó törvényt vitatandó választmány ölésit april lődikére 
halasztatni, egyszersmind jelentvén a’ háznak, hogy husvét után indítványt 
teendnek Irland állapotja megvizsgáltatására az utóbbi évek óta. ( Hall
juk !) A’ másik háznak tetszett biztosságot nevezni ki hasonló czélra. En 
nem akarom itt vitatni e’ kérdés fonákságát, de illendőnek nem tart
hatom azt, mert Irland azt fogja vélhetni, hogy az irlandi végrehajtó ha
talmat külön parliamenti választmányra szándék ruházni, mi a’korona ke- 
gyelmezési jogát látszik kétségbe vonni. Nem akarok a’ peerek e’ tette 
törvényszerűsége iránt nyilatkozni, de annyit mégis ki kell mondanom, 
miszerint Irland kormányzatát mint lordhelytartó senki nem vállolhatja el, 
mielőtt határzottan tudná: föntartani vagy megsemmisíteni kívánja é az 
alsóház azon elveket , mellyek szerint Irlandot 1835 óta kormányo- 
zák. (Hangos halljuk! halljuk! a’ ministeri oldalról ) Melbourne 1. több
szöri nyilatkozati értelmében, különösen pedig ő lordsága azon mondása 
következtében, miszerint ő csak addig maradand meg hivatalában, mig 
bizalmát birja az alsóháznak (halljuk!) szükségesnek tartom, a’ nélkül,
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hogy valamelly, a' házon kívül álló, embernek terhére esném, elhatároz
tatni (itt zajos tetszéshangok nyomókéi a’minister szavait).... elhatároz
tatni , hogy vájjon hű akar é az alsóház maradni Irland eddigi kormány
zata alapelveihez, vagy nem? Tudom, hogy több ok gátla némelly tör
vényhozási rendszabályok életbe léptetését. Nyíltan megvallom , misze
rint mi ministerek több korszerű kérdésnek nem tudtunk győzelmet kivíni az 
alsóházban. l)e az egyik ház bizalma ’s gyámolitása ’s a’ másik eltűrése mel
lett még is sükerült úgy kormányoznunk Irlandot, hogy a’ britt biroda
lom e’ része boldogságát biztosiíni véltük. (Élénk tetszés a’ szabadel- 
müek résziről.) Ezen okok következtében tartom elmulhatlannl szükséges
nek kérdezni a’ házat: szándékozik é Fortescue ns barátomat fölhatalmazni 
az Irlandban eddig követett kormányzati rendszer további megtartására? 
A’ ns lord követni í’ogja előde nyomdokií, ha e’ ház megengedi; ha pe
dig e’ ház roszalná azon rendszert, ’s más elvekkel kivárnia ezt fölcse
réltetni, úgy nem leend egyéb hátra, mintsem a’ nyilványos ügyek ve
zérletét más kezekbe adnunk.“ (Nagy hatás ) Manchesterben még eddig nem 
történt ugyan csöndzavar, de szükséges elővigyázatul katonaságot szállítta
tott oda a’ kormány ’s Congreve-féle röppentyüket(rakéta); mert az ingerült
ség napról napra magosb fokra hág a' dolgozók között. A’ badminister 
a’ már kívánt 3,000,421 font sterlingnyi hadi költséget még 42,383 font
tal kívánja szaporíttatni. —

F r a n c z l a o r i z á f .
(Az uj ministerség még összeállása előtt felbomlott.) Rendkivüli al

kalommal érkezett mart. 22iki párisi hírek szerint a’ balközépi minister
ség, mellyhez legújabban Villemain helyett Cunin-Gridaine nevezteték 
ki, mint mondják, tudta’s megegyezte nélkül, mielőtt még összeállóit 
volna, tökéletesen eloszlott. A’ Constitutional igy nyilatkozik e’ várat
lan történetről: „Legmélyebb sajonnal jelentjük azon ministerség töké
letes fölbomoltát, melly Francziaország jelen körülményire nézve legüd- 
vösb lett volna. E’ dolog röviden igy történt: Azon tisztes férfiak, ki
ket a’tábornagy (Sault) magához idéze, némi vélemény-különség daczára is 
csakugyan megegyeztek abban, hogy minél gyorsabban szükség határoz
ni ; több tag azonban távul vala Páristól, ’s azok megérkezése szükség
kép hosszasb időt kívánt. Humann és Dufaure megjötfe után újra vitatás 
alá jőve minden kérdés, mi természetesen hosszabbító a’ fordulat elha
tározását. Utóbb Cunin-Gridaine fölvételét lehetlennek vélték, mivel előbbi 
elvei igen kiáltó ellentétben állottak a’ ministerek nézetivei, ’s ez okbul 
a’ többség ismét Villemain mellett nyilatkozók. E’ szerint minden szemé
lyes ügy el vala döntve,’s az elvekre nézve is megegyezett a’ király egé
szen Soult kormányzati tervében , ’s a’ kinevezéseken már csak az alóirás 
hiányzók. Ekkor azonban jónak találók Soult terve minden egyes czikkeit 
részletesen vitatni, hogy vájjon egyik vagy másik tag nem adott é egyik 
vagy másik pontnak ellenkező magyarázatot. Itt mindjárt viszály támadott, 
’s első botránykő a’ spanyol kérdés lön, mellyre nézve Thiers közbejá- 
rulást kívánt, ’s miután azt nem nyerheté meg,a’ministerségbii! kilépett, 
Ígérvén egyébiránt, hogy azért még is a’ ministerség mellett szavazand. 
Ezután a’ kamraelnökség iránt hasonlónak meg egymással a’ leendő mi
nisserek , ’s miután e’ részben sem egyenlithefék ki különböző vélemé
nyüket , elosztanak, sajnálatokat fejezvén ki Lajos FiiJöpnek, hogy 
nem ajánlhatják neki szolgálatokat, ki viszont sajnálkozva bocsátó el 
őket. Már most az a’kérdés: „az udvar engedjen é vagy az Ország?“ — 

(Valódi okai az uj ministerség fölbomlásának.) Csak igen kevesen 
vannak, kik a’ föloszlott uj ministerség ineghasonlása valódi okait tudják. 
A’ párisi lapok óvakodó hallgatást gyakorlanak e’részben. A’ ministerség- 
alakitást jelenleg főkép az gátolja, hogy a’ pártszakadások mostani álla
potában minden többség lehetlennek látszik, a’ doctrinairek ’s tiers-parti 
részire. A’ kijelölt ministerek utolsó összegyűltekor világosan megmu
tató Humann, miszerint az azon napon kihirdettetni fogott ministerség csak 
egy szónyi többséggel birt volna. Thiers, ki mellékutak hiányában nem 
igen szokott lenni, ezúttal mégis csakugyan segély nélkül maradt ’s kény
szerítve látó magát, lerakni fegyvereit Humann mathematikai bizonyitványi 
ellenében. Ez valódi oka a’ Soult-Thiersféle ministerség össze nem áll- 
ha'ásának. Francziaország ’s a’ kamra e’ pillanatban két majd egészen 
egyenlő pártra van szakadva. Az egyik azt akarja föntartani, mi már 
fönáll, a’ másik pedig négy külön osztályra szakad, ’s ezek: a’ legiti
misták, kik Vdik Henriket és a’ fehér zászlót akarják; republicanusok, 
kik propagandaharcz ’s rettegtetés által vélik megszabadíthatni Franczia- 
országot; doctrinairek, kik polgári aristokratiát szeretnének alapítani, hogy 
a’ demokratia ’s korona ellenében használhassák azt; végre az állítólagos 
uralkodási baloldal, melly királyságot király nélkül akar,  azaz, ez maga 
sem tudja, hogy mit akar. Szerencsétlenségre ez utóbbi párt napról napra 
szaporodik,’s gyönge értelmű embereket épen eszméji határzatlanságával 
csábit e l; a’ középszerűségeket buzdítja, ’s a’ pórság büszkeséginek hí
zóig, mivel a’nyilványos ügyekre nézve semmi nehézséget nem tud mél
tányolni. Ha ezen párt, melly a’ közvéleményben igen hatalmas, bármilly 
tehet el len is kormányzati ismeretekre nézve , folyvást nagyobb kiterje
dést nyerend,ugy végre romlásba fogja Francziaországot taszítani. Egyéb
iránt Thiers még most sem esett kétségbe szándéklott ministersége össze
állítása iránt; ő személyesen sokkal nagyobb mértékben van e’ tárgyra 
nézve érdekelve, hogysem olly könnyüleg engedné kezeiből kiragadtatni a’ 
kormányt. Ministerré lenni vagy nem lenni: Thiers urra nézve élet-halál 
közt határzó kérdés. — A’ jour. des Débats mart. 24ki számából világo
san kitűnik , miszerint minden oldalról legnagyobb aggállyal várják a’ 
legközelebbi események kifejlését. Azon ponton, mellyre az országos ügy ek 
jutának,már ezen lap is Thiers-féle ministerséget ajánl, korlátlan szabad
sággal , mint egyetlen segédeszközt annyi zavarból kiszabadulhatásra, ’s 
a’ Revue de Paris majd hasonló értelemben szól, noha ez ezelőtt néhány
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nappal meg egészen ellenkező véleménynek hódolt. A’ volt mlnisterek 
kö/.ül egyik sem akarja aláírni a’ kamrak újabb elhaiasztatását, ’s Mólé 
gr. még mint kir. biztos sem akaró megnyitni a’ kamraülést, minek 
következteül a’ követkamraban Montalivet, a’ pairkanu ában pedig Ear- 
the teendi azt, ’s a’király maga mart. 25kén Fontainebleauba utazik. Ha 
a’ kamra csakugyan iIly elhagyott állapotban maradand ministerség ’s a’ 
király felelős képviselősége nélkül, megsérülve jogaiban illy lealacsonyit- 
tatás által, úgy ez bizonyosan nem azon ut, mellyen gyöngíteni vagy föl
oszlatni lehetne a’ szövetkezést. A’ Débats azon nyilatkozata, melly sze
rint lehetlennek véli a’ kamraimegnyitást martz. 26dikán csupán biz
tosak által, ministerség nélkül, azt hiteié el a’ közönség nagyobb részé
vel, hogy e’ boldogtalan rendszabály még nincsen tökéletesen elhatározva. 
Az udvar legfölvilágultabb mérsékelt elvű pártolóji is mindenkép azon tö
rekszenek, hogy Montalivet úrtól elhalasztó rendelet-aláirást csikarhas
sanak ki, Thiers urat pedig újabb alkudozásra bírhassák, mert e’ férfit most 
ellenségei is nélkülözheílennek tartják, miután bizonyossá lett, hogy a’szö
vetkezés semmi esetre nem fogja elveit megváltoztatni. A’ National azt 
hiszi: hogy 26káu némelly komolyabbszerii zavarok történetidnek a’ fő
városban, ’s néhány nap óta csakugyan félelmes hírek kezdnek e’ tekin
tetben szállongani. A' kereskedési osztály szenvedése leit hatlan; három nap 
alatt 15 kereskedőház hirdete tőnket, ’s darabidő óta már nemelly apróbb 
nyugdij sem fizettetek ki, részint, mivel a’ választási költségek lenekig ki 
ürilék az országos pénztárakat, részint pedig, mert a’ lelépett ministerek 
már nem dolgoznak semmit; meginagyantzhatlan ellentétet képez ehez 
azon körülmény, miszerint a’ tőzsércsarnokon épennem csökken a’papiros 
pénzböcse, sőt némileg inkább emelkedik. — Vannak ollyanok is, kik azt 
vélik, hogy a’ kamrát összeillése után azonnal egészen 184Odiki január 
lsőjeig elhalaszfandja a’ kormány, mert azon időig meg van ajánlva a’ 
költségvetés, 9 hónap alatt pedig nagy változások történhetnek; mások 
ellenben úgy okoskodnak, hogy ezúttal komoly elhatározásra kerülend a’ 
dolog, ’s hogy a’ korona és kamra mindenhatósága közül egyik győzni 
fog, a’ másik pedig megbukni. Az egész képviseleti kormányrendszer tű
hegy en áll, ’s egyetlen erőszakos rázással örökre megsemmisülhet.

(Politikai nézetek a’ ministerségi fordulatról.) Martz. 22ikén a’ ki
rályhoz ment Soul t  tábornagy ’s visszaadá az uj ministerség-alakitásra 
nyert fölhatalmazást; mit azonban Lajos Fülöp nem fogadott el, minek 
következtében még ugyanazon nap valamennyi volt ministeri jelölttel ér- 
tekezék a’ tábornagy. Némellyek Thiers urrali meghasonlását emlegetek, 
mit mások határzottan tagadnak, mondván, hogy Thiers és Soult egymás 
nélkül nem fognak részt venni a’ minisíerségben. A’ Temps véleménye sze
rint az egész fönforgó nehézség e’ kérdés megfejtésiben alapszik: mikép 
lehetne olly ministereket találni, kik épen azt tegyék, mit az előbbiek 
tevének V E’ változás valóban igen érdekes lenne, mert ugyan mit mon
dana az olvasó, ha mindennap ezt látná reggel a’hírlapokban: ,,A’ minister
ség végre közel van az összeálláshozeste pedig ezt: „Az uj ministerség 
egészen semmivé lón bizonyos légi. helyről származott nehézség miatt.“ 
Egy doctrinair lap, melly különösen gyakran csipdezi a’ szobatanácsot, 
következő elmés mondást beszél Dupinrül. Lajos Fülöp igy nyilatkozók: 
„Pártoltatni akarom rendszeremet;“ mire Dnpin iüy válaszolt: „Tanács- 
lom Önnek, dicsérje rendszerét; vagy nem lát ja Ön , mikép bomladozik 
az minden oldalon V“ Egyébiránt az egész ministerség-változási dráma be
teghez hasonlít, kit tanácskozó orvosak környeznek. Thiers tr igy szól 
a’ beteghez: „Itt az orvosság; be akarod é venni? Ha mindjárt be nem 
veszed, tehát magadra hagyunk ’s legyen a’ betegségből bármi, nekünk 
mindegy.“ Erre azt válaszolja a’ beteg: „Beveszem; csak néhány órá
nyi időt engedjetek.“ Thiers: „Jól van, tehát holnap reggel.“ Ezután el
távoznak az orvosak, ’s titkos ölest tartanak, arról tanácskozók, mikép 
lehetne a’ beteget labdacsok (píllulák) elnyelésire bírni. Az egyik meg akarja 
czukrozni a’ keserű labdacsokat, másik pedig aranyoztatásukat tanácsolja. 
De a’ beteg ezalatt föláll ’s igy nyilatkozik: „Nem vagyok én olly igen 
beteg, mintáz orvosak mondják ; vannak még segélyforrásim. Híjuk csak 
félre a’ tábornagyot! Egy szót Humana úrhoz! Kézszoritást ennek’s an
nak; de Thiers, nem ; Passy, néni, nem! C’ est llolard tnoinssafemme)“ 
A’ beteg okos, finom, elmés férfi; majd igen okos ésigenfinom. Az or
vosak legmagasb eszméket táplálnak csalhatatlansngukról, úgy annyira , 
hogy a’ béke Napóleonja a’ lapvilág Napóleonjával, a’kis T h i e r s  és a’ 
kétségbeeső szenvedő rövid idő múlva mindenben össze lógnak ütközni, 
mivel természetük nem egyezik meg kölcsönösen egymással. Francziaor- 
szágban jelenleg csak pénz a’titkos jelszó rnindenpárteselszövenyben;Thiers 
két év előtt erősen Ilivé , miszerint gy őzelmet szerezhet az avatkozási rend
szernek Spanyolországban, ’s azért spanyol papirosokkal kezde nyerész
kedni; a’ király kimondott világos akaratja mindazáltal tönkre juttatóé’ 
rendszert, mi Thiers megbukását vonó maga után. Az ekkor szenvedett 
tetemes veszteségei, nagy hajlomása pazérlásra művészeti tárgyakban és 
sajátszerü házi rendetlensége annyira lenyomák Thiers pénzállapotját, 
hogy hat hónap óta utolsó segelyforrásihoz nyult ’s most már sokat szen
ved hitelezőitől, Roger gr. \s Matliieu de la liedorte, igen középszerű, 
igen dicsvágyó és igen gazdag férfi tk , három év óta követik Thiers po
litikai Szerencsen! ját, ’s utóbbi időben mindenkor nyitva állott számára er
szényük. E’ szolgálatokért hálául jövedelmes követséget ígért ez uraknak 
Thiers, azon előleges remény fejében, hogy a’külügyi tárczanekjijutand 
tulajdonul. Soult pedig fiának ’s vejének ígért követséget, e’ szerint te
hát a’ mostani követek nagyobb része el fogta volna veszteni hivatalát, 
melly sorsban több megyeispán is osztakozandó vala. Mind ez azonban 
még koránsem lenne elég, mert minden minister becsempezni törekednék 
tererntményit valamelly jövedelmes hivatalocskára, ’s igy a’ kii/ály min

den befolyástól meg lenne fosztva, mh könnyen tökéletes elutasítás kö
vethetne. E’ politikai cselszövénynél nagy obb csalfaságot’s több ármányt 
fejte ki Thiers, mint valaha Mazarin, Dubois, vagy Talleyrand. E’ kis 
ember fényes nappal is orránál hurczolá az egész világot. A’ leghiszéke
nyebb ’s legravaszabb férfiakat egyenlőn ámitá el; de egyszersmind olly 
zavarba ’s keserültségbe helyze az elméket, mellyek idővel keserű gyü
mölcsöket fognak teremhetni. A’ ministerség-alakitás e’ pillanatban föl 
van ugyan függesztve; de a’ belga követkamra bckehatárzata tetemesül 
emelé a’királyi előjogok védelmezőji bátorságát, mig a’kamrakormány
zat pártolóinak kedvét valamennyire csökkenté. Jól értesültek bizonyosan 
vélik mondhatni, miszerint a’ kamra nem fog újra ellialasztatni, hanem 
a’ kitűzött határnapon ünnepélyes megnyitás nélkül ülend össze , mert Mole 
gr., mint kir. biztos sem akará magára vállalni a’ megnyitást. A’kam
ra előleg meghatalmazási igazolásával ’s elnökválosztással leend foglala- 
tos. A’ kereskedőség növekedő aggállyal nézi e’ sokáig tartó ingatag ál
lapotot, melly olly nagy mértékben káros befolyású minden nagyobbszerü 
kereskedési váliolatra. A’ kifej lést egész Francziaország türhetlenül várja.

(A’ kamrák apr. 4eig elhalasztva.) A’ Moniteur mart. 25ki száma 
Montalivet, mint belminister, által aláirt kir. rendeletét közöl, mellynél 
fogva a’mart.26ára összehívott kamrák csak apr. 4én nyitandják megülé- 
siket. Ezzel a’ tökéletes eloszlatást kikerülé a’ korona. A’ párisi különszinü 
lapok igy nyilatkoznak e’ tárgyról : (Moniteur Párisién) „Mivel a’minister
ségi alkudozások tegnap (mart. 24én) még nem igen haladtak előre, s’ mart. 
2 fiára tökéletes összeállást nem is lehete reményleni, tehát a’ volt minis
tereket hivá meg gyűlésre a’ király, eszközökről tanácskozás végett az 
iránt: mikép lehetne időt nyerni kamranyitás élőt ministerség-alakitásra? 
E’ parancs következtében titkos tanácsülésre gy űltek össze a’ volt ministe
rek Mólé grófnál,’s e’tanácskozás síikére lön a’ kamrák elhalasztása april 
4eig“ ( J o u r n a l  d e s  Déba t s . )  „ S o u l t  tábornagy minden pró
bája siiker nélkül maradt. Mart. 23kán Dupin, Humann, Passy, Sauzet, 
Dufaure ’sDuperré urakat akará ministerségbe szorítani, melly ben Thiers 
nem fogott volna részesülni. Kit akart tulajdonkép külministerré tenni a’ 
vitéz tábornagy, az mindeddig nem juta köztudomásra. Néhány pillanatig 
sokan létesülhetni vélek ez uj ministerséget. Minden legnagyobb egyes- 
ségben látszott lenni. Hárman mindazáltal néhány órány i gondolkozásidőt 
kérlek nz uj ministerjelöltek közül, ’s 24kén minden alkudozás tökéle
tesen félbenszakadt. Okunk van hinni, hogy ez újabb fölbomlás csupán 
Thiers befolyásának tulajdonítandó. Délután a’ királyhoz ment Soult, ’s 
jelenté neki, miszerint sajnálattal kell lemondania azon megbízatásról, 
mellyel őt a’ király fölruházá. Ezután Broglie hg ’s Dupin mentek a’ ki
rályhoz. Még eddig nem tudhattuk meg: mi volt tulajdonkép sükere ta
nácskozásuknak.“ (Constitutionnel) „Mart. 23ánuj ministerség -alakítás 
volt készülőben; főfeladat Thiers kihagyatása lett volna, kit követséggel 
vala szándék vigasztalni. Hasonló ajánlatot tevének Guizot urnák is, mi
ből az látszik kiviláglani, mintha száműzni akarták volna a’ szövetkezés 
két főnökét, melly a’ választási harczban diadalt aratott. Thiers ’s Guizot 
azonban tamácsosnak tárták e megtisztelő száműzetést szépen megköszönni 
’s el nem fogadni. Az uj ministeri jelöltek nevei közt Broglie hg ’s Ducha- 
tel is olvashatók voltak; de az egész alkudozás semmivé lön, mert Dupin 
egyenesen ellenzé azt, Passy ’s Dufaure pedig nem akartak olly föltéttel 
t irczát vállalni. Délutáni 2 órakor levelet irt Soult tábornagy a’ királyhoz, 
fölmentetni kérvén magát a’ ministerségalakitás alól, mivel óráról órára 
súlyosb nehézségekre akadt.“  (Journal General.) „Mart. 24kén délutáni 
4 órakor meghívást kapott Broglie hg a‘ királyhoz, ’s rövid ideig tanács
kozott a’ fejdelemmel.“ (La Presse.) „Broglie hg, ki mart. 24ken újra 
hivaték a’ királyhoz, szilárdul megmaradt előbbi nyilatkozata mellett, melly 
szerint ministerségbe lépni teljességgel nem akar. Humann ’s Dupin urak 
ugyanazon értelemben nyilatkozónak.“ (Siécle.) „Mart. 25én visszaadá 
Soult tábornagy fölhatalmazását a’ királynak, melly az eddigi történetek
ből ítélvén, nem igen nagyszerű lehete. Délután 3 órakor Broglie hg ment 
a’ királyhoz; ő azonban csak azt tanácsoló Lajos Fűlöpnek: hivassa Thiers 
urat, ’s bízza magát egészen annak ügyességire.“ (Courrier Francais.) 
„Dupin ’s Humann, mint mondják, nyíltan kimondák, hogy ministerségbe 
lépni nem fognak ’s Broglie hg is ki délutáni 5 órakor ment a’kir. palotába, 
azon nyilatkozata mellett maradt, miszerint ezentúl vissza akar vonulni a’ 
politikai pályáról.“ (Temps.) „Passy, Sauzet ’s Dufaure Írásban nyilványi- 
ták Soult tábornagynak, hogy már nincsen szándékuk újabb ministerség- 
alakitásban részesülni. Ezután Soult lemonda a király előtt eziránti meg
bízatásáról. Broglie hg csupán tanácsadásra szoritkozék Lajos Fülöp 
előtt.“ —

K e  1 g  i u  ni.
Rendkívüli alkalommal érkezett brüsseli hitek szerint a’ tanácsház 

mart. 26kán31 szóval 14 ellen elfogadó azon törvényjavaslatot, melly a’ 
királyt a' szerződés aláírására hatalmazza fel; két tanáesliázi tag nem 
szavazott. — r

N é m e t o r s z á g .
Poroszországban a’ vallási ügy mindinkább bonyolulni kezd ; már a’ 

kulmi püspök ellen is törvényes vizsgálatot rendelének, mivel a’ vegyes 
házasságok ügyében a’ katli. vallás rendelsnényit követé ’s azoknak szi
gorú megtartására megyéje lelkészeit körlevél által buzdító. — A’ bajor 
kir. tud. akadémia mart. 2ökán öllé meg alapitatása (nyolezva nádik) év
napját szokott nyilványos ölésiben , melly ben a’belügyministeren s orosz 
követen kívül számos előkelő statustisztviselő vön részt. —
í)llliavizállá§ : Pest;, apr. dóikén 10' 10" 0"' — ődikén lo' 9" 9'" 

Cdikán 10' 7" fi'"
fl,o tío . Buda, april 3kán: 2, 87, fiO, 50, 72.

Szerkeszti llelmeczy. — Nyomtatja Trattner-Harolyl. url uteza Ol*.
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FOGLALAT: Magyarország és Erdély (Cziráky gr. az országbírói hivataltól fölmentve; kinevezések és előléptetések; jósnézetek idei gyapjú- 
kereskedésünkről; csődület a’ kézsmárki tanitószékre ; ni. n. Akadémia; gőzhajó-indulási rendszabályok; különféle: esztergomi hírek; pozsonyi 
időjárat; :s ;rl . ) Amerika (Chili 's Fern közti háború; a’ congresses katonai készületekre hatalmazza föl az elnököt az angol határvillongás 
miatt; !s a ‘ l.) Spanyolország (a’ ministerek ingadoznak; harezt éri hírek; ’s a’ t.) Anglia (A ’ M. Chronicle véleménye Villiers megbukott in- 
ditványa iránt; Brougham ’s Melbourne nyilatkozata a' gabnatörvényriil; parliamenti ülések; elegy; s a t.) I ranc/.iaország (Thierses Guizot 
nem egyesülhettek, Thiérs sem tud ministerséget alakítani; politikai nyilatkozatok a' ministerségi fordulatról; Jsa t.) Gabonaár.

i W a g y a r o r i z á g ^ é s l l r d é l y .
() c s .’s ap. kir. fölsége Cz i r áky  Antal gr. országunk bírójához 

következő legf. iratot intéze: „Kedves Cziráky gróf! Elhatározva találom 
magamat, Önt saját kérelme következtében országbírói hivatalától fölmen
teni, ’s teljes bizalmam tanúsításául az Ön, személyem’s az ország iránti 
hűségében ’s ragaszkodásában, status- és conferentiai ministeremül ki
nevezni, egyszersmind föntartván magamnak az Ön kitűnő dologismére- 
teit e’ tulajdonságban használhatni.“ Egyszersmind méltóztatott ő cs. ’s 
ap. kir. fölsége Czi ráky Antal gr. helyébe M a j 1 á t h György val. belső 
titkos és statustanácsost eddigi kitűnő szolgálati ’s hivatalisinéreti és hű 
ragaszkodása méltánylataul országbíróvá nevezni.

B o r o v i a k  Antal, Nagytábor és Millyana horvátországi kir. fisk. 
uradalmak kir. kamrai tiszttartója, f. észt. mart. lOén meglmlálozott. —

L ő c s e  mart. 30: Azon szepesmegyei küldöttség, melly József 
napján Délik József szepesi püspököt meg szokta tisztelni, ez i d é n  
l e g e l ő s z ö r  ma g y a r  a j kon  szólamloft meg, Moncskó István Sze- 
pesmegye egyik főjegyzőjének szónoklata mellett. Az erre következett 
lakomán az áldomások is mind magyar njelven harsogtak.

B a r s  mart. 20. A’ köznép testi, lelki és szellemi kifejlődését, ’s 
így közvetlenül ennek, közvetve pedig a’ haza boldogságát eszközlendő 
népnevelési ügy annyira egyetemivé kezd már lenni, hogy ennek párto
lása, és sikeresitése nemcsak a’ keletkezett intézetek, de több törvény- 
hatóságnak is a’ közboldogság elérhetésére egyik teendő fő feladatokká 
lön; sőt vannak buzgó ’s nemes lelkek, kik külön áldozatokkal is siet
nek e’ szent ügyet gyámolitani. Ezek közül hálával említendő Kalocsa 
Antal úr, Hont megye közkedvességü táblabirája, ki mint a’ barsi reform, 
esperesség szeretve tisztelt közbirája, egyéb iidves czélra tett ajánlatin 
ki vili, ez egyházi megye legjelesb iskolafajtájának iparösztönűl, mig él, 
éren kint fizetendő 30 v. f. jutalomdijt ajánlott ’s ezen ígéretét a’ megye 
jegyzőkönyvébe kötelezvényül beiktatni is kérte. Éljenek sokáig az illy, 
közügyét szerető honfiak! ’s a’ tisztelt ur vegye kedvesen a’ haza előtt 
is nyilványifntt szives köszönetiinket!

Miután Zsarnay Imre a’ kézsmárki ágostai vall. lyceumban honi törvény' 
és politikai tudományok eddigi professora ezen székéből más vállolat követ
keztében, önkénti kilépte által csakugyan e’ nyilványos tanitószék megürült; 
ezennel hivatalos bizodalommal, ’s illő tisztelettel felszólittatnak mind azon 
tudós ’s érdemes férfiak, kik a’ kérdésben levő tanitószék elvállolására mago
kat alkalmasoknak érzik, hogy e’ részbeni czélirányos bizonyítványokkal el
látott jelentéseiket, a’ kézsmárki iskolai főiigyelőséghez e’ f. év máj. végéig 
bérmenten beküldeni ne terheltessenek.

A ’ sz. Hajdú-kerület f. e. mart. 20kán Böszörményben tartatott tisztujK 
tószékén kerületi köz hivatalokra elválasztattak: alkapitány: Karap Sándor; 
főjegyző: Fogthüy János ; aljegyző: VelosinovSzky Dániel; főadószedő: Kiir- 
thy János; főügyvéd: Borbély Balint; tbirák lső Biró Sándor, 2ik Somossy 
Mihály,  3ik Oláh Sándor, 4ik Farkas István; aladószedő: Nagy Imre; al- 
iigyvéd: Kovács Sámuel: számvevő; Mócz András: levéltárnok: Gál Sánd.; 
polgári biztos: Fábián János; csendbiztos: Magyar Ignác/,; kiadó: Nábrády 
Benedek; főorvos: Kazinczy Sámuel; seborvos: Kovács Pál; várnagy: Len
gyel Tivador; Írnokok: ifj. Petkó Mihály, Sipos Lajos, Csiha Károly.

Szegény gyermekek számára sz.kir. Pest városban felállítandó kórház 
elősegélésire alakult Egyesület, f. h. 14kén a’ n. casinóban délelőtti 11 
órakor tartandó nagygyűlésén a’részes urak és asszonyságok megjelenésre 
kéretnek. Pesten 1839iki apr. 9én. Eckstein Adolf egyesületi titoknok.

(Jós nézetek idei gyapjukereskedésiinkről.) Mikép fog ez idén mu
tatkozni gyapjukereskedésiink ? Ez olly kérdés, melly a’ tárgy fontossá
ga miatt valóban közérdekű. A mostani politikai feszengés köztudomás sze
rint leginkább Belgiumot izgatja. Ez ország közönségesen egyik fő vá
sárosa szokott lenni a’ magyar és németországi gyapjúnak, melléhez még 
a’ lengyelhoni is járul. Belgiumban a’ mostani rövid politikai forrongási 
viszály miatt történt több kereskedési tönk megreifenté a’ gyártulajdono
sakat , minek következtében munkáikodásikat szőkébb körre szorították,

' t ’s kevésb mennyiségben vásárolják a’ nyers anyagot. Ez természetesen 
némi akadozást vont a’ gyapjukereskedésre is, melly már eddigis több ol
dalról érezhetővé lön. Azon gyapjútőzsérek raktárai, kik tavaly jé re
mény fejében tömérdek gyapjút vásárlotiak össze, még meglehetősen tö 
müttek, ’s azok, kik idegen pénzzel nyerészkednek, könnyen juthatnak 
némi zavarba e’ krisis sokáig tartása esetén. Ha ez megrenditné őket ’s 
fizetésiket fölfüggesztené, úgy könnyen a’ múltakhoz hasonló fordulat 
következhetnék. Ettől azonban ezúttal nem tarthatni, mert nagy mérték
ben nemcsak valószínű, de már bizonyos is, hogy a’ közügyek rövid idő 
múlva egészen más alakot öltendnek, ’s most egészen más körülmények 
forognak főn, mint 1825ben, mivel ez úttal nem korlátlan nyerészkedé
si düh okozó a’ zavart, mint akkor, ’s altaljában a’ mostani fönakadás 
csak részletes, és így a’ fordulat sem lehet olly általányos hatású, mikép 
1825ben volt. Angliában leggyönyörűbben virágzanak a’ kézmügyárak , 
’s Francziaországban félbenszakaszfást csupán a’ mostani ingerültség okoz
hatott, melly alkalmasint nem leend tartós, mint a' belgimnisem volt az. 
Németországban pedig évrül évre fényesb sükerre magasainak a’ kézmü
gyárak. így tehát félhető kellemetlen fordulat csupán azon gyppjukeres-

kedést illethetné, mellynek középpontja M. m. Franfurtpiacza, ’s melly 
jobbadán csak középfmom gyapjút foglal magában. Ámbár érintve van e’ 
részben némileg a’ boroszlai gyapjuvásár is, mivel ott szinte történnek 
vásárlások Belgium számára; de azért a’ posztógyártás mégsem szenved
het olly csökkenést Belgiumban, kivált a’ most már minden órán visszaál- 
landó csend biztos reménye mellett, melly érezhető hatású lenne gyap- 
juáruinkra nézve. Mivel mar most szinte kétségtelen, hogy még jövő me- 
dárdnapi vásár előtt megszünend a’ kérdéses ingerült állapot Belgium
ban ’s Francziaországban, ’s mind a’ két ország kereskedése sietni fog 
az elmulasztottat kipótolni , tehát épen nem félhetni kedvetlen következ
ményektől; sőt ellenkezőleg még azt is reménylhetni, hogy az idei gyap
júéra’ legfinomabb fajra nézve, még a’ tavalyit is túl fogja haladni. De 
még más oldalról is vizsgálhatni e’tárgyat. Föltevén, miszerint Belgium
ban nem fog olly hamar helyre állani a’ köz rend ’s több oltani gyap- 
jukereskedő kénytelenül rendes fizetésit megszüntetni, e’ körülmény pe
dig lenyomandja a’ gyapjúért, —-mi lesz ennek legközelebbi következ
ménye ? Csupán az, hogy a’ gyapjutermesztők, kiket az eddigi mago* 
ár fólsegite, visszatartják gyapjokat , ’s az ár nem fog tetemesül csök
kenhetni. Ennek igazolására egy tettdolog is elég. Magyarország, melly 
most már nagyfontosságu súlyt vet az európai gyapjukereskedés mérlegé
be, nem bir már első, azaz termesztő, kézben gyapjumaradvényt, holott 
néhány év előtt egy egész év termésével fölérő mennyiséggel volt ellátva. 
Birkás gazdáink nagyobb része olly helyzetben van most, hogy bizonyos 
meghatárzott áron nem fognak túladni gyapjujokon. Éhez járul még az is, 
hogy az ausztriai örökös tartományokbeli gyapjuszövetgyártók a’ magyar 
gyapjú nagyobb részét föl szokták dolgozni, ’s bizonyos vevőknek tekint
hetők azok számára, kik jobb fordulatot bevárni nem tudnak, vagy nem 
akarnak. Ebből azt kell következtetni, hogy tetemesb árcsökkenés ese
tén hazánk egészen kilépend a’ nagy kereskedés ez ágából, mi termé
szetesen azonnal áremelkedést szülend. Németországban , ’s különösen 
Sziléziában és Szászhonban, hol már néhány év óta tetőponton áll a’gyap 
jukereskedés, szükségkép hanyatlás fog bekövetkezni, főleg, ha a’ gnh 
naár olly magas fokon maradand, mellyre az utóbbi időkben emelkedék 
Mind ebből méltán azt állíthatni, hogy legroszabb esetben is csak igen 
csekély árcsökkenéstől tarthatni, ’s hogy a’ végökre hanyatló politikai 
súrlódások megszűnte után az idei gyapjuár még a’ tavalyit is föliilum- 
landja. —

Hodosi és kizdiai b. Sina György ur nemes szabad királyi Szeged vá
ros tanácsa által következő tartalmú polgárilevéllel tiszteltetett meg f. évi 
febr. 25kén: Miszab. kir. Szeged városa főbírája, polgármestere ’s tanácsa 
adjuk túlitokra jelen levelünk rendéiben mindeneknek, hogy miután dicsősé
gesen országló kegyelmes koronás Királyunk szolgálatát, a’ közjót ,  ’s vá
rosunk további szabad maradhaiását és javát tárgyazó ügyek’s állapotoknak 
fölvételük , folytatásuk ’s elintézésük védett mai alulirt napon ’s évben egybe 
gyülekezvén tanácsülést tartottunk: akkor kellő méltánylási elismerés mel
lett megfontolván, ’s tekintetbe vevén hodosi és kizdiai szabad zászlós Sina 
György úr ő méltóságának, görög kir. Megváltó ’s török császári Xischani 
Iftihar jeles rendek vitézének, görög kir. általányos ügyvivőnek, egy ósztriai 
szabaditékos pénzváltó intézet igazgatójának , több tek. ns megye táblabirá- 
jának, a’ görög nem egyesült szertartási oskolai alapítványokat kezelő biz
tosság tiszteleti tagjának, a’ fels. királyi szék, ’s azzal rokon összeforrái- 
bani hazánk javokra és hasznokra intézett minden alkalomkori honfias szol
gálatit, köz hasznú vállalatok, ’s intézetek kivitelükben ’s létesítésükben ki
tüntetettjeles készségét és csiiggedhetlen munkásságát — nem régiben a’ Duna 
folyó veszélyes kidagadásáva! kiszámíthatatlanul károsított testvér Buda, éi 
Pest fővárosok Ínségbe süllyesztett lakosinak segélyükre az emberiség ol
tárára bőkezúleg emelt áldozatit, a’ honi kereskedés nagyobb virágzásrasegé- 
lésében kiismértetett lelkességét — a’ már már hanyatlott dohánytenyésztésnek 
sok ezer termesztő javára a’ kellő segély kiszolgáltatásával általa líj életro 
hozását ’s végre városunk keblében számosb szegény családnak , élelmük é« 
szükségeseik fedezésükre egy újabb kereshetési forrásnak általa történt fel
nyitását — fentisztelt szabad zászlós ur ő méltóságát városunkbani polgári czim- 
mcl megtisztelni, felruházni, ’s megajándékozni, úgy szinte többi polgárink 
díszes sorába írni ’s beiktatni örömmel készkedfünk, adván, engedvén, ’s aján
dékozván fentisztelt szabad zászlós ur ő msgának mindazon-igazakat, jogo
kat,  mellyel; kel városunk többi szabados polgárai a’ honi törvények és sza
badságleveleink tartalmaiknál fogva élnek, diszlenek ’s birnak, a’ köz igaz
ság úgy hozván magával. Költ 'Szegeden 1839 évi böjtéin hó 25dik napján 
tartott tanácsülésből. — Megolvasta, és kiadtaMiskolczy István m.k. tek. ns 
Csanád megye tbirája, ’s a’ tisztelt ns város aljegyzője (P. II.)

A’ ni. tud.  t á r s a s á g  f. e. mart. 25én tartott ülésében, belső dolgok 
elintézésén kiviil: I. ns Heves megyének, alispánja utján, köszönet íratni 
rendeltetett azon hazafiúi buzgóságért, mellyel a’ társaság több rendbeli mun
káinak megszerzése, ’s azoknak ezentúli folyamataira előfizetés által az aca
demia ügyének előmozdításához járulni kívánt. II. Egy mafhematicai ’s két 
történettudományi munkának bírálók rendeltettek. III. A' VlIIdik naggyiilés 
által kitűzött jutalomkérdésekre beérkezett pályafeleleteknek vizsgálatára bí
rálok neveztettek k i, miről, valamint a’ drámai pályamunkákról is , külön 
hivatalos jelentés szól. IV. A’ társaság könyvtára következő ajándékokkal 
szaporodott : a) Jablonczay Imrétől : Goevara Antal: Fejedelmek serkentő 
órája, ford. Prágai András szerencsi prédikátor. Bártfa, 1628. b) Kecsk' - 
méthy Cs. Dánieltől: Purpura Pannonica. Kassa, 1745. Asscrtor libertatis 
ungaricae Andreas secundus. Kassa, 1752. c) A ’ Gazdasági Egyesülettől: 
Gazdasági Tudósítások, 1839. első füzet, Pest, 1839. V. A’ kézirattárt Blank-



^cll a' brill museum ,-.a journal of the siege of Hilda. A' I). 1686, written 
bv an english of engineers44 c/imfi kc/.ii atanak másolatai al5 s "\ I. A’ jietu- 
gyiijteményt Jablonczay Imre, Báthory István lengyel királynak egy ezüst 
pénzével öregbítették.

KÜLÖNFÉLE: Veszprémi hírek szerint az oltani lakosság mélyen fáj
lalja volt püspöke elvesztését, ki rövid idő múlva Eszlergomba fog köl
tözni. () ligsége a’ veszprémi püspöki jószágokat legjobb karba helyzé ’s 
javitott mezei gazdasága minden alattvalójira áldásos siikerü vala. Minden 
czélszerü változtatás itt olly gondos elővigyázattal történt, hogy mások jo
gai vagy igényei csorbát sehol nem szenvedének. — A’ szigetvári ( So
mogy megyében tavaly Czindery L. első alispán mint földesur iparbuzgal
ma áltál keletkezett) czukorgyár egy év alatt 5 ezer mázsa répát fogyasz
tod ep — Körmenden mart. 15én ’s 24kén tűzvész puszilta, ’s összesen 
*17 hazat hamvaszta el; több ember ’s igen számos barom áldozatja lett 
a’ lángoknak. — Vizhoffer József apát ’s budai várbeli lelkész i. hó 3kán 
élte 59dik évében elhunyt, miután 19 évig viselé e* hivatalt. — Pozsonyi 
levelek szerint ott is szokatlanul hideg volt az idő a’húsvéti ünnepek alatt. 
April 2kán havazni kezde, ’s csakhamar egy lábnyi magosságra szaporult 
a’ hó. A’ szőlősgazdáknak sok kárt tett ez idő, mert a’ szőlők nagyobb 
része már ki van nyitva. Mart. 24dikén esti 10 óra tájban tűz tamadt 
a’ pozsonyi vártéren, melly csakhamar 3 házat emészte föl. A’nagyviz- 
hiány mellett csupán a’ minden oldalról összetódult nép segélyinek köszön
hetni tovább nem harapozhattát. Mart. végén kit*, rendeletet hirdete ki a’ 
pozsonyvároM tanács, meljyben szabadság adatik a’ vártéren lakó zsidók
nak ezentúl a’ város még néhány külön megnevezett utczájiban is lakha
tásra, de azon korlátozással, hogy ott boltot nyitniok nem szabad. Mart. 
2Skán Pozsonyban, a’ megyei teremben, gyűlést tarta Sina b. győri vas
úti választmánya. E’küldöttség tagjai valának: Mosony ’s Pozsony megye 
megbízottjai, Pozsony város és az illető földesuraságok küldöttjei, és Si
na b. meghatalmazottja. Több a’vasútvonal irányát ’s kisajátításokat illető 
tárgyon kívül, legnyomosbak voltak Pozsony megye ’s város azon kér
dési: föl van é a’ tervbe vétetve a’ pozsonyi állandó hid, ’s a’ városban 
fog é végződni a’ pályavonal? E’ kérdésekre Sina b. képviselője azt vá
laszoló, hogy elhalárzólag nem felelhet, mivel arra nincsen felhatalmazva. 
E’ nyilatkozat jegyzőkönyvbe iktattatok, mellynek egy példánya szokott 
utón a’ m. kir. helytartótanácshoz küldetek. — Varasdon még 1828ban 
általányos jóltevőegyesületet alapra Erdődy György gr., varasdmegyei 
örökös főispán, szegények gyámolitása végett, minden valláskülönség nél
kül. Az intézet részesei évenkint 2 f. 24 krt fizetnek pgöben , ’s ez , és 
14300 for. tőke aránylag valóban igen sok jótélben részesíti a’ szükölkö- 
dőket, az elhagyatott betegeknek pedig enyhet ’s ápolást nyújt. Tiz év 
alatt összesen 16,655 f. 38 V« krt költe szegény-gyámolitás ’s betegápo
lásra ez intézet. Fürst Antal megyei sebész számos érdemet gyüjfe ma
gának a" betegek orvoslása körül. — A’ cs. kir. gazdasági egyesület tava
szi közgyűlését april 15kén ’s 16kán tartamija Pécsben, délelőtti 9 óra
kor a’ volt birodalmi kanczellária termében. — Eeszterczebányán martz. 
lTdike óta majd egészen 30kaig folyvást havazott ’s a’ hideg 12’/a fok
nyira hágott, mi tetemesül csökkenté a’ földészek jó termés iránti remé
nyüket. A’ légmérsék egy napon 9 foknyira is változék, mi rendkívül ká
ros befolyású az egészségre. Számos egyéb vidékinkriil is csupa havat,
’s hideget írnak levelezőink, mi csakugyan teljesen igazolja az idén azon 
tapasztalás*! közmondást: hogy nem eszi meg farkas a’ telet. — S o p r o n y 
megye mart. elején tartott közgyűléséből térj észté föl a’ nm. m. kir. hely
tartótanácshoz a’ b. Si na  által épitniszándéklott ’s e’ megyén keresztül
vezető vasut-vonaltervnek a’ hely színén megvizsgálására kiküldve volt 
választmány jelentését, mellynek következtében, mivel a’ vállalkozó ur 
jelen volt megbízotti minden előgördült nehézséget, részint kárpótlás, ré
szint hidak, töltések, sőt egy tunnel (alag-ut) megajánlott készítése által 
is , elhárítottak : a’ megye semmi kifogásra okot nem talál. — Liliom Jancsi 
és Laczko Pál haramiák, Szabadszálláson mart. 30án, a’ ns kis kun ke
rület részéről, Szluha Imre k. tan.’s nádori főkapitány elnöksége alatt tar
tott rögtönitélő törvényszék által halaira ítéltetvén , kötéllel végeztettek ki. 
— K o l o z s v á r  mellett Monostor faluban, egy néhai katona, Felekán 
nevű oláh, Illyés Antal egyházfit mart. 20kán hideg vérrel gyilkoló meg, 
a’ nélkül hogy e’ gonosztettet valami veszekedés előzte volna meg. E’nap 
délután a’ falukorcsmában mind kelten több oláhval pálinkázván, az említett 
egyházfi pálinkától elázva az ivóház melletti pitvarba leíékütt; a’gyilkos 
három különböző versben kiment az ivószobából, ’s hidegvérrel agyba 
főbe verte az aluszékony ittast, mig végre egy szolgáló a’ haldokló nyö- 
szörgésire oda sietett ’s a’ gyilkost tetten kapá. A’ leány lármájára a’fo
gadós fogollyá teve a’ gyilkost. A’ meggyikoltatottnak hét oldalcsontja 
’s koponyája összetörve találtatott. A’ gyilkos tettét minden tétova nélkül 
megvallotta, semmivel menteni magát nem tudja’s csak azt mondja, hogy 
a’ gonosz lélek vitte rá. Mindenki bámult e’ tetten, mig a’helybeli szolga- 
biró előadó, hogy a’ gyilkosnak testvére a’ meggyilkoltatott egyházfi pa
nasza következtében ezelőtt több évvel 25 pálczát kapott, mit a’gyilkos 
nem felejthetvén, több év múlva véresül boszúlia meg azt. Manet alta men
te repostum. (E. H.)

A m e r i k a .
TJjorleansi febr. 11 ki hirek szerint a’ jour. des Pébats azon kivánata, 

miszerint a’ nagy tengeri hatalmak közbejárulás utján vetnének véget a’ 
Mexico respublicában uralkodó fejetlenség*! zavaroknak, valósulni kezd. 
A’ louisianai lapok szerint: „közlemények, mellyek biztos forrásbul szár
maznak, tudósiinak, hogy Pakcnham britt követ a’ mexicoi kormánytól 
ünnepélyesen Yucatan tartomány átengedtetését kívánja a’ brill követelések 
fejében, miket Mexico ugy sem teljesíthetne.“ E’ hír azonban még is 
további valósulásra vár, bár némelly angol lapok közlötfék is. Ujorleans-

-  (

ban több polgár egyesült, kiknek követelésük van a’ mexicoi kormány 
ellen; ezek ugyanis szilárd kérelmet nyújtónak be az egyesült statusok 
congressusához, mellyben a’ kormányt hanyagságról vádolják , mert a’ 
polgárok megsértett jogait nem védi annyira, mint Francziaorszag. Az 
egyesült statusok népe határtalan türelemmel bir ugyan ; de a’ kérelme
zők csak emlékeztetni akarják a’ congressust, miszerint a’ türelemnek 
múlnia kell akkor, midőn az már többé nem erény. A’ mexicoi hatóságok 
ugyanis szerződések’s miveit nemzetek törvényei ellenére, az egyesült sta
tusok polgárit nemcsak megrablák, hanem méltatlanul ’s vad nemzethez 
illőleg is bántak velők. A’kérelmezők ünnepélyesen ellenniondanak azon 
alkudozásoknak, mellyek az egyesült statusok és Mexico kormánya között 
kiegyenlítési szerződés végett köttettek, miket azonban Mexico nem irt 
alá; a’ kérelmezők kérik a’ congressust, gyors és hathatós eszköz foga
natosítására a’ mexicoi kormány résziről polgártársaik vagyon, ban és sze
mélyeiken elkövetett méltatlanságok miatti elégtétel ’s kárpótlás-követe
lésül. A’ congressus ezzel mutatja meg a’ világnak, miszerint a’ respubli 
cák tudják polgáraik vagyonát rablások, személyeiket pedig méltatlansá
gok ellen védeni. E’ kérelemlevél közretétele Ujorleansban igen nagy 
hatást gerjeszte.— Mexicoi hírek következőben Eustatnenle parancsot bo- 
csáta ki, miszerint a’ veracruzi és santa-ana-de-tainaulipasi kikötők (ez 
utóbbi a'lázadók kezében van) idegen kereskedők előtt záratvák — Pet- 
terson pénzverés-igazgató tudósítása következőben az egyesült statusok
ban 1838bana’ vert aranypénz 1,809,595, az ezüstpénz pedig 2,333,243 
dollár értéknyi volt ’s igy 4,142,838 dollárral kevesebb összesen mint 
1837ben. —

(Chili ’s Peru közti háború.) A’ perui dolgokrul a’ Globe követke
zőleg i r : ,,A’ chiliiek résziről, kik a’ Bolíviával szövetséges respublicak 
birodalmaiba utazónak, a’ harez rablói szint ölte. Ugy látszik, rablas és 
rombolás egyedüli czélja és soha nem közeledni a’ peru-boliviai seriek
hez, ’s mivel a’ révpartokon hajókkal bírnak, könnyen eszközölhetnek 
berontásokat, mert a' peruiak lassan ’s nyomorral küzdve haladnak előre 
a’ szárazon. Limában a’ chiliiek iszonyú dolgokat követének e l; de mi
helyt hírül vevék , hogy a’ bolíviaiak a’ város közelében vannak, hajóik
ra szálltak és kedvező széllel Huaehoig vitorláztak, hol ismét horgonyt 
vetének; ’s igy egy nap alatt köztük ’s az ellenség között 70 — 80 angol 
mérföldnyi köz fekiitt. Belfort Wilson , angol ügyvivő, kormánya paran
csa következtében, lluachoba követé őket, közbenjárását ajánlandó. A’ had- 
szallitványt kisérő eliilii ügyvivő d. Mariano Egano tr, ez ajánlást büsz
kén visszaveté. —

Buenosayresi hirek jan. 6aig terjednek, szerintük Manuel Moreno tr 
Londonba küldeték, hogy Anglia résziről fegyveres (?) közbenjárást esz
közöljön ki ; fel van hatalmazva hálául az angol kormán) nak igen fontos 
engedvények ajánlatára Malvinas szigeten ’s argenli respublicában. Az 
ország el van árasztva papiros pénzzel, mi a’ rezet kizáró a’ köröngésből 
’s eza’ kisebb iparüzőket meglehetős zavarba dönté, segélyeszközül Hozás 
elnök súlyos büntetés alatt megtiltó a’ rézpénzkivitelt. A’ franczia ostrom
zár még folyvást fönáll. —

(A’ congressus az elnököt katonai készületekre hatalmazza fel, hogy 
a’ pörös határbirtokban az erőt erővel nyomja vissza.) Liverpool gőzös 
ujyorki mart. 9eig terjedő lapokat hoza; szerintük az egyesült statusok
ban legnagyobb politikai tárgy jelenleg az éjszakkeleti határkérdés, melly 
mindenki figyelmét magára vonja. A’ két congressusház külügyi választ
mánya beadó tudósítását, mellyet, miután a’ kérdésről fenhéjazólag hosz- 
szasan beszél, azzal rekeszt be, miszerint rendkivüli követnek Angliába 
küldetését látja jónak ’s a’követség czélja az 50 évig függőben levő ha
tárkérdés kiegyenlítése. E’javaslaíhoz törvényczikk vala mellékelve , melly 
által az elnök tetemes hadi erő (50 ezer önkéntes) kiállítására ’s az e’ 
miatt szükséges pénzmennyiség fölvételére hatalmaztatik föl. Ezen tör
vényjavaslat a’ követházban némi módosítást szenvede , azegészt azon
ban 201 szóval 6 ellen elfogadók; a’tanácsház pedig ellenzés nélkül sa
játjává tévé, ’s Van Buren mart. 3kán aláírta. Egy másik törvényczikk a’ 
londoni rendkivüli követségre 8 ezer dollár költséget ajánl meg. Némely- 
lyek Calhount, mások pedig Webstert mondják a* kinevezendő rendkivüli 
követnek. Scott tábornokot, kit a’ határvonal védletére nevezének ki, 
Bostonban örömrivalgással fogadók. A’ Maine statusbeli tudósítások igen 
harczilag hangzanak; a’ canadai hirek semmi nevezetest nem nyújtanak; 
a’ tartományok csendesek.

Riojaneiroi jan 23ki hirek szerint a’ ministerség összesen lemonda 
hivatalárul; mások szerint azonban a’ lemondást jan. elején benyújtók ugyan 
a’ ministerek, de ismét visszavonták. A’ pénzkelet Riojeneiroban igen 
csökkent, mert a’ ministerek 1200 contot bocsátottak ki a* megajánlott 
3780 eontobul.

S p a n y o l o r s z á g ' .
(A’ számüzöttek elhagyják a’véghatárokat.) Bayonne , mart. 19én : 

„Majd valamennyi carlosi száműzött elhagyó már a’ spanyol véghatáro
kat, csak Echeverria lelkész maradt meg a’ spanyol földön, ’s folyvást 
buzog a’ trónkövetelő, Maroto , és leginkább d. Sebastian ellen, ki állítá
sa szerint fő előmozdítója volt az utóbbi cselszövényeknek, mellyek által fő- 
vezérséghez volt ismét reménye juthatni, mire azonban tökélyesen alkalmat
lan. OMarotonak minélelőbbi megbukást jósolgat, különösen azon tekintet
ből is , mivel májusig bizonyára kiapadandnak pénzforrásai. Minden kö
zönséges adó már egész 1840 végéig előre föl van szedve, ’s májusban 
a’ juntákhoz leend kénytelen folyamodni Maroto , ezek pedig ellenséges 
indulattal viseltetnek iránta, ’s a’megbukott párt mellett buzognak. Cabrera 
még nem nyilatkozók az estellai eseményekről, ’s e’ pillanatban Segura 
erősítésével foglalatos Aragóniában, mellynek birtoka urává feszi őt a’ 
Paroca ’s Montalban, Calamocha és Sierra de Albuméin közti térnek *s
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hegylánczolatnák. Arias Texciro,d. Miguel Garciaes Neira ügyvéd Sar- 
reból Bayonneba érkezőik után azonnal Őrihez fele 1‘olytaták utjókat, hon
nan Toulouseba szándékoznak. — Maroto fő hadiszállása mart. 15en meg 
Esteiiában volt. Fegyveresi a’ közel helységeket tárták elfoglalva. Három 
zászlóalj Lumbier felé indult meg parancsa következtében. A’ trónkövetelő 
mart. lbkan Totósában volt. E’ varosban tartandó nagytanácsról kering
nek hírek e’ pillanatban , mellyen Mando is jelen fogna lenni. E tanács
ban uj politikai irányt szándék vezérelvül kitűzni a’ jövendő kormányzati 
’s hadi munkálkodásokra nézve.

(A’ ministerek ingadoznak. Ilarcztéri hírek.) Az első hadi törvény
szék folyamodást intéze a’ kormányzó királynéhoz , Olozaga és Sancho 
hivataltól megfosztatása ellen; de a ’ hadminister makacsul nyilatkozók ki
bocsátott parancsa mellett. Altalányos a’ hiedelem, hogy az említett 
törvényszék nem foge’parancsnak engedelmeskedni. A’hadininister több föl- 
lengősdit kínált m ára’ megürült hivatalokkal, de eddig egyet sem talált 
ennek elfogadására készet. Cordova csakugyan kénytelen volt Vallado- 
iidba utazni, ’s ottan törvényszék elibe állani. Valamennyi párt föl van in
gerülve a’ ministerség ellen , ’s ha Espartero, mint dictator nem jelenik 
meg Madridban , úgy a’ ministerek minélelőbb lelépni kénytelenek. Egyéb 
segélyeszköz teljességgel nincs számukra. A’ föllengősdiek alkotmány- 
megsemmitésrül, katonai féktelenkedésriil ’s politikai semmiségrül vádol
ják a’ kormányt, ’s hazaárulónak bélyegzik azt, mivel a’ szabadéinál in- 
tézvények rovására egyezkedésbe szándékozik bocsátkozni a' carlospár- 
(lakkal. Még llodilis vonakodék, mint főkapitány, Cataloniába menni, mi
vel nem kaphata kívánsága szerinti meghatalmazásokat a’ ministerektiil. 
Ez utóbbiak már egymás közt is mcghasonlának , 's az igazság-minister, 
mint hirlik, beadó lemondását. Az angol ügyviselő is panaszkodik a’ mi- 
nTsterség tehetetlensége miatt, ’s leginkább boszanködik Olozaga hivatal
ból ehnozdittatásaért, mivel személyes barátja volt ez utóbbinak. A’ minis- 
terelnök néhány változtatást tőn az amerikai diplomatái karban, miszinte 
ellenkezik a’ közvéleménnyel.— Van Halén folyvást Murviedroban vesz
tegel tetemes haderővel , holott az ellenség csak mintegy 4 ezer harczos- 
sal áll vele szemközt. Cabrera majd egész haderejével háborgattatás nél
kül födözi Aragóniában Segura erősítésit, melly fontos állomás által ura 
lesz a’ darocai ’s carinenai vidéknek és a’ Saragossa-Madrid közti ország
úinak. Azon vidék kisebb erősségei szükségkép hatalmábajutandnak, mi
helyt Segura erősítésit bevégzendi. Mart. Sikán Calamochában volt Cabre
ra ’s minden oldalról összegyüjté katonaságát. Ayerbe tábornok, gyönge 
lévén süker reményivel megtámodhatni őt,Pairra tábornokot kóré segélyért 
ki az éjszaki hadsereg egy osztályával Calatayudban állott j de ennek szi
gorúan tiltva volt állomásáról távozni. Maroto mindenkit eltávolított a’ 
trónkövetelő közeléből, ki nem volt ínye szerint, ’s még mindezzel sem 
elégszik meg, hanem tetemes haderővel szándékozik a’ trónkövetelő fő
hadiszállásán megjelenni, ’s újabb kivánatok teljesítésivel faggatni őt. 
Annyi egyébiránt bizonyos , miszerint a’ francziaországi uj ministerség 
Összeállása előtt sem a’ királynénál, sem a’ trónkövetelő fő hadiszállásán 
legkisebb nevezetes politikai változás nem történik. A’ tett nélküli hosz- 
szas veszteglés elégületlenné teszi a’ népet, ’s Van Halen buzgalma is 
mindinkább csökken , látván , hogy a’ ministerségtül sokszori siirgetési da
caira sem várhat gyámolitást. Némelly magányos levelek szerint azon
ban most csakugyan megtámadni szándékozik Cabrerát Van Halen. Csu
pán valamelly szerenesésb hadivállolat adhat némi újabb lelkesülést az el
méknek.— Martz. ISikán következő parancs keringé a’ trónkövetelő tá
borában : ,,A’ király, tekintvén a’ jogtudósak tanácskozásit azon pör iránt, 
melly Zariategui ’s Elio ellen a’ castiliai események miatt indittaték , sza
badon bocsáttatni rendelé e’ két tábornokot, azon meghagyással, hogy 
fogságuk legkisebb csorbát sem ejte böcsületjökön. Ártatlanságuk három 
napig egymásután hirdettessék ki a’ hadsereg előtt.“ Miniiá’ két tábornok 
hivatalt nyert. —

A n g l i a .
(A’ M. Chronicle véleménye Villiers megbukott indítványa iránt. 

Elegy.) Az említett ministeri lap igy nyilatkozik egyik legújabb számában 
\  illiers gabhatörvény elleni indítványa megbuktáról: Minden a’kormánnyal 
közelebb vagy távolabb viszonyban álló alsóházi tag Villiers indítványa mel
lett szavazott, kivevén Gordon ellenőrhivatali titoknokot; a’ toryk ellen
ben, három tagot kivevén, mind az indítvány ellen nyilatkoztak. A'felső
házban sajnálattal tapasztaltuk, hogy egy kir. hg (Cambridge) FifzWil- 
liain lord indítványa ellen szavazott. E’ hgnekillő left volna, ha már nem 
akart az indítvány mellett nyilatkozni , minden szavazástól visszaíartóz- 
korlni, mert ő a’ népnek köszöni jövedelmét. Azt azonban épen nem saj
náljuk, hogy egyetlen püspök sem támogató az indítványt, mert ez két- 
ségbe-hozhatlanul tanúsítja annak szükséges létét ’s üdvös hasznát, mi
ben kétkednünk kell vala, ha a’ püspökök mellette nyilatkoztak volna. 
A’ londoni püspök 14 ezer font sterlinget húz évenkint a’ népiül,’s mégis 
ellenzi, hogy olcsóbban élhessen a’ szegénység. Az indítvány elleni több
ség közt látjuk Lansdowne marcj. tilkostanácsi elnök nevét is, ki korábbi 
időkben olly kérdéseknél, minő például a’ kereskedés fölszabadittatásaChi- 
nával, meHyet tulajdon zsebére vinni nem volt káros befolyású, mindenkor 
nagy harezhőse volt a’ kereskedési szabadság elveinek.“ — Lucca bg 
mart. 21 kén hagyá-el Londont, ’s tartományába szándékozik visszautazni. 
Parisban csak igen rövid ideig fog mulatni. — A’ francziaországi minis- 
terségi fordulat nem igen élénk figyelmet gerjeszt Londonban , mert az 
nngol népet fontos!) ’s közelebb fekvő kérdések tartják most elfoglalva. 
Az indiai fájdalmak gyötrik most a’ kormányt, ’s egész figyelmének dol
got a(p — A’ gabnaár valamennyire csökkent, ’s Manchesterben olly nagy 

. áru-rendelések történtek az ottani gyártulajdonosaknál, hogy ismét job

ban képesek fizetni dolgozóikat, mi azonnal tetemesül Iecsöndesité az el- 
ineingeriiltséget. —

(Parliament! viták. Nyilatkozatok az éjszakamerikai határvillongás
ról.) A’ martz. 26iki parliament! ülésben néhány kérelmet nyujta be Bu
ckingham hg Irlandból, Fortescue 1. alkirállyá neveztetése ellen. Ezu
tán következő nyilatkozattal kelt ÍÖ1 Brougham : ,$Mivel a’ ministerek nem 
ellenzék a’ canadai foglyokat tárgyazó irományok előterjesztésit, tehát 
nem akarok azok iránt uj vitatást indítani; de figyelmeztetem ő föls. kor
mányát , hogy emberiség és igazság jobb bánásmódot követelnek azon 
szerencsétlenek iránt. Többen ezek közül jó neveltetésüek ’s tiszteletes kö
rökben forogtak korább időkben; s mégis , mint hallom, csalók s tol
vajok közé zárók őket , bajokat lenyirtak , ’s rabezondrába kény ték sza
badsághoz szokott tagjaikat, általányosan pedig úgy bánnak velők, mint 
legal jasb emberekkel. Ez bizonyára múlt vad századok maradványa, mely- 
lyen fölül emelkedettnek kellene lenni Angliának. Meg vagyok arról is 
győződve, hogy csak egyszerű emlékeztetés szükséges itt e’ visszaélés meg
szüntetésére.“ Itt aztán az amerikai egyesült szabad tartományokkal! viszo
nyokra tért át a’ szónok, ’s reményét fejezé ki, hogy a’ kormány főn- 
tartamija Amerikával a’baráti viszonyokat. ,,Nem fogok olly utat ajánla-1 
ni a’ kormánynak, igy szóla folytatólag , melly a’nemzetiség méltóságá
val ellenkeznék, ’s ollytanácsot bizonyosan lordságtok sem fognának he
lyesleni ; más oldalról ellenben hadi dicsőségünk szárazon’s tengeren olly 
tiszteletes állást vitt ki magának, hogy az angol nemzet hősi bátorsága 
mellett, böcsiiletiinkcsonkulása nélkül, nyújthatunk némi engedvényeket* 
a’ béke megböcsülhetlen áldási megtartására. Véleményem szerint, ezen 
elv következtében tartozik Anglia most cselekedni azon viszonyokra néze 
ve , mellyek közte ’s Ejszakamerika közt forgatlak főn. Ha most enged- 
vényre hajlóknak nyilatkozunk , úgy még azzal is vigasztalhatjuk magun
kat, hogy ezúttal csakugyan kézzel fogható részünkön az igaztalanság j 
’s igy az engedés csak dicsőségünkre várhatik.“ Nonnanby : ,,A’ szám
űzetésre Ítélt canadai foglyok, mint minden ottani elitéltek , a’szokott ha
jókon szálliitaftak rendeltetésük helyére; egyébiránt közelebb adatokat 
fogok magamnak nyujtatni e’ tárgyról, melly tulajdonkép nem is tartozik 
szorosan tisztkörömbe. Mi a’ ns lord többi nyilatkozatit illeti, azokra nines 
mit válaszolnom.“ Brougham 1.: „Araló é, hogy Móricz szigeten egy szó- 
nyi többséggel vétók félre a’ rabszolgák fölszabadittatása iránti indítványt?** 
Nonnanby : ,,E’ tekintetben semmi hivatalos adatokkal nem birok.“ Ezu
tán april Ilikéig halasztó el ölésit a’ felsőház. — A’ mart. 2 Tiki alsó
házi ülésben Stratford Canning az amerikai határkérdést hozászőnyegrei 
Palmerston nem akart ünnepek előtt körülményesb vitatásába bocsátkozni 
e’ tárgynak; megjegyzé azonban, hogy legjobb kimenetét véli reményl- 
hetni a’ fen forgó viszálynak. E’ rövid közbenszólalkozás után april Skáig 
elhalasztó Bussell indítványára gyűlésit az alsóház — A’ királyné Wind- 
sorba szándékozók utazni, de a’ m i n i s t e r s é g fenyegető helyzete , mint 
mondják, maradásra birá őt; ámbár az egész veszély nem igen fontos le
het, mert még a’ Times is többséget jósol a’ ministerségnek. O’Connell 
martz. 25dikén Dublinba érkezék, hol nagy örömmel fogadók őt párt
hívei. — E’ pillanatbaó majd valamennyi angol lap nagyobb részét az 
amerikai határvillongás ügye tart ja elfoglalva , mellyből a’ tory sajtó elke- 
rülhetlen háborút jósolgat az egyesült szabad tartományokkal, egyszers
mind nem mulasztván el, minden roszat lobbogatni szemére a’ whig minis
terségnek , részint a’ tengeri és szárazföldi hadi erő elhanyatlása, részint 
pedig a’ tulajdonképi kérdés miatt. Ezutóbbi tekintetben igen bölcsen igy 
válaszol a’ M. Chronicle: „Mivé! a’ whigekötév alatt nem teljesiték mind 
azt, mit a’ toryk 50 év alatt tenni elmulasztónak , azért most felelősekké 
kivonja őket tenni a’ tory sajtó minden bekövetkezett balság miatti Gon
dolhatni é ennél nagyobb következetlenséget ?“ A'M. Post igy nyilatkozik 
e’ tárgyról: ,,Az éjszakamerikai congressus által elfogadott törvény eZ 
igénytelen czimet viseli ugyan : „Törvény, melly az egyesült tartományok 
elnökét utólagos meghatalmazásokkal ruházza ÍÖl bizonyos esetekre, az 
egyesült tartományok védelmezése tekintetéből idegen berohanások ellen 
’s egyéb czélokra ;“ mi csakugyan nem egyéb , mint az elnök fölhatal- 
maztatása háború-viselésre Anglia ellen, ha ezutóbbi ország megmarad 
azon igény követelése mellett, miszerint kizáró felsőbbséget kíván gya- 
korlani a’ vitás földrészen , ’s e’ kívánatét fegyverrel találná támogatni. 
Az egész kérdés következő egyszerű szavakban öszpotitosul most: j,visel
jünk e háborút az egyesült szabad tartományokkal , vagy lemondjunk 
jogainkról?“ A’ministeri lapok azonban épen semmit nem találnak a’sza
bad tartományok határzatában, mi illy komor szándékot árulna e l ; ’s azt 
hiszik, hogy a’ Washingtonbul érkezendő követ mindent ismét a’ régi álla
potba hozand. — A‘közelgő ministeri harcz nem támaszt olly élénk figyel-1 
met a’ közönségben ,mint várni lehete. A’ közönség megunta már a’darab 
idő óta uralkodó személyeskedést a’ parliamentben , ’s csupán erőteljes 
kormányt kíván, bár kik személyesítsék is azt. De még azok sem tudják 
tulajdonkép : vájjon félniük kell é , kik párthoz szitok szoktak lenni. A 
szabadelmük annyira mcghasonlának egymás közt, hogy világosan látják* 
miszerint nem sokára komoly szakadás fog történni az alsóbb osztályok 
közt, ’s hogy csupán a’ toryk tökéletes diadala egysítheti egészen a’ sza- 
badelműkeí. Köztudomású ezenkül az is, miszerint a’ ministerek egy része , 
különösen Bussell és Melbourne, már megírnák a’ hosszas villongást ’s csak 
kedvező alkalmat várnak böcsiilettel lelépésre. E’ két férfi tehát épen nem 
fogja követni a’ M. Chronicle tanácsát, ’s nem igérend újabb parliament-1 
javitást a’ szabadelműk összecsődítésire, iuitmár csak azért sem tehetné
nek,  mivel következetlenség lenne a’ veszély pillanatában olly eszközök- 
hez nyulni, miktől a’ biztosság állapotában folyvást idegenkedtek. A’ 
toryk szinte nem jól érzik magukat, ha meggondolják, hogy a’ győzelem 
részükre fog nyilatkozhatni. Azok közülök , kik nem képesek átlátni, hogy
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pá ríj okbeli ministerseg szörnyű viszályoknak lenne kitetetve , azt igen jól 
tudják , miszerint Wellington vagy Peel épen nem kívánják ezúttal a’győ
zelmet, ’s különösen Wellington csupán azon okbul engedett, mivel tar" 
főtt, hogy különben az egész párt egymás közt is meghasonlanék. Ha a’ 
whigek elvesztik a’ kormány t Irland miatt, úgy népszerűek fognak ma
radni a’ közvélemény előtt, ’s összetartanának, mi mulhatlanulrendkívül 
erős ellenzést alakiíand a’ íoryk ellen. Ettől rettegnek az okosb tory fő
nökök. —

(Brougham és Melbourne nyilatkozata a’ gabnatörvényrül.) A’ mart- 
25iki felsőházi ülésben igy nyilatkozék Brougham: „Kérelmeket nyújtok 
he bizonyos szerencsétlen emberek résziről, kik a haza több részeiben 
őrültekházába vannak zárva, vagy kiket legalább oda kellene záratni, 
inert a’ ns lord (Melbourne) nem rég nyilványitott elvei következtében 
mindazok őrültek intézetibe valók, kik a’gabnatörvény megszüntetésit kí
vánják. A great, torringtoni ’s egyéb őrültek e’ kérelmet nyujtátják te
hát be általam , a’ gabnatörvény azonnali megszüntetéséért. E’ másik ké
j-elemben más emberek csupán a’fönáiló törvény megvizsgáltatását kíván
ják; ezek tehát még nem értek egészen meg az őrültek hazába menetre. 
(Kaczaj.) Az ország külön részeiben legalább 3 millió illy őrültél. Ln , 
mig szabadsággal bírok, mindenkor buzgó pártolójuk leszek e’ szegény 
őrülteknek.“ (Kaczaj.) E’ gúnyhangon még többet is monda Brougham 
a’ ministerség nem csekély boszuságára, ’s a ház elejétől végig igen vi- 
dorul viselé magát. Melbourne e’ szókkal válaszolt hatalmas ellenségé
nek : „Azon észrevételem, melly miatt olly rendkívül fárasztja elméssé- 
gét a’ ns és tudós lord, csupán azokra vonatkozott, kiknemcsak a gab- 
navám, hanem egyszersmind az egész tilalmazó vagy korlátozó kereske
dési rendszer megszüntetését kívánók.“ Brougham 1. néhány csípős észre
vételt szórt még a’ ministerség ellen, ’s az egész zaj következmény nél
kül maradt. —

I P r a n c z l a o r s z á g ' ’
(Thiers és Guizot nem egyesülhettek. Elegy.) Paris, mart. 27ken: 

„A’ tegnap Imiéit egyezkedés Thiers és Guizot közt ismét fölbomlott, még 
pedig Thiers makacssága miatt, ki ezúttal nem akará azon engedélyeket 
nyújtani a’doctrinaireknek, miket korábban Humann ’s Dupin urra olly nagy 
készséggel akart ruházni, ’s teljességgel ministerségi kérdéssé kivánta tenni 
a’ kamraelnökséget. Ezt a’ néhány nap óta rendkívül megváltozott köz
véleménynek kell tulajdonítani, mellytől távozni Thiers teljességgel nem 
akar. Az ország ugyanis, látván , mennyit szenved az ipar ’s kereskedés 
a’vég nélküli halogatás által, már most nagyobb biztosítékot kíván. Thiers 
nyíltabban akar Üdilon-Barrotra támaszkodni. Rouenban Laíitte ’s Arago 
olly ünnepélyesen fogadtaték a’ néptől, hogy önként mindenkinek Lafayette 
]829iki dicsőittetése jut eszébe, mellynek viszhangja egész Fraucziaor- 
szágbanujraéledezni kezd. Thiers most következő föltétek alatt akar minis-' 
térségét alakítani: 1) a’ ministen tanács nem a’ tuileriákban tartatik ezen
túl, hanem mindenkor a’ ministerelnök lakján ; 2) a’ külminister minden ki
hallgatáson jelen leend, me Ilyet a’ király külföldi követnek adni fog; 3) 
minden telegrafi ‘s egyéb sürgöny először a’ ministeri tanács elibe jutáiul;
4) a’ külminister öt követet válthat föl mások által; 5) a’ ministerség 30 
uj megyeispánt nevezhet ki. E’ födtétek nagyfontosságuak, ’s nem igen 
lehetnek Ínyére Lajos Fülüpnek; ki azonban végre minden áron is kény
telen leend ministerséget összeállítani. E’ pillanatban a’ tőzsércsarnokon 
következő ministerségi névjegyzék kering: Duperré, elnök ’s tengerész- 
minister; Maison, had-; Argout,pénz-; Thiers, kül-; Passy, bel-; Dupin, 
jog-; Dufaure, kereskedés-, Yillemain , nyilványos oktatási minister.—• 
Némellyek állítása szerint álgyukat szállíttatott La jos Eülöp a’fővárosi ka
tonai laktanyákba, mi oda latszik mutatni, hogy nem igen vél bízhatni a’ 
nép szeretetében. —

(Thiers sem tud ministerséget alakítói.) Mart. 28kán magáhozhivatá 
Thiers urat Lajos Fülöp, ’s teljesen íölbatalmazá őt ministerségalakitásra, 
tetszés szerinti férfiakból. Thiers azonban kénytelennek látá magát a’ király 
előtt nyilványítani, miszerint ő e’ pillanatban már nem képes teljesíteni e’ 
föladatot, mellynek valósítása 12 nap előtt könnyű lett volna. Tanácsúi 
egyébiránt a’ királynak, fogadja el a’ balközépi ministerséget, mellynek 
mind'ii tagja kész tározót vállalni, kivevén Humann urat, ki könnyen ki 
pótolható. Lajos Fülöp örömmel fogadó. Thiers e’ nyilatkozatát,’s azonnal 
hivatá Soult tábornagyot, ki délutáni 3 órakor megjelent ugyan a’ tuile
riákban ; de, mint mondják, vonakodott teljesitni a’ király kivánatát. E’ 
vonakodás következtében számos baloldali ’s balközépi követ járnia Soult 
tábornagyhoz megkérni őt ministerségalakitásra, melly valahara megszün
tetni legyen képes a’naponkint fenyegetőbb alakban torzaszkodó fejetlen
ség szellemét. Vannak , kik már is zendiilési tervekről kezditek szólni , 
sőt némellyek egyenesen a' király lemondását is rebesgetik, melly utóbbi 
állítás azonban, nem egyéb üres kávéházi fecsegésnél; e’pillanatban nagy 
változások magvai hintettek ugyan el, de ezek kikelni majd csak később 
fognak. —

(Folytonos bizonytalanság az uj ministerség iránt.) Mart. 29ki pai isi 
levelek következőleg nyilatkoznak a’ministeri fordulatról ’s politika hely
zetérül: „Ma reggel majd egészen három óráig tanácskozott Soult tábor
nagy a’ királlyal. Hir szerint olly ministerség-összeállitást ajánlott a’tá
bornagy, mellyben az ő elnöksége alatt Broglie, Duclmtel, Humann, Cu • 
nin-Gridaine, Passy, Sauzet ’s Dufaure egyesiilendnének; Guizot pedig 
kamraelnökké fogna választatni. Illy nevek összevegyítése világosan hom
lokán viseli a’ 1 elletienség bélyegét. Valószínű é, hogy Soult, ki tegnap 
a’ király, követek, sőt egész haza kérelmére vonakodott czélnak megfe
lelő ministerséget alakítani, most olly kormány elnökségére kínálkozzék, 
melly csupa álpártoltakbul fogna állani? Ezt róla épen nem tehetni föl.

Mondák azt is, miszerint Dupin nem akart e’ minisferségben részesülni. Ezt 
könnyen elhihetni, de azt nem, bogy valaki illy ajánlatot tett volna neki, 
mert a tábornagy előre is tudó, hogy Dupin olly kívánatnak soha nem 
fogna engedni. E’ pillanatban éjfél van már,’s ministerségünk még foly
vást nincsen. Elhatárzottnak csupán azt mondhatni, hogy Thiers minister- 
ségbe semmi esetre nem jutand. 6  most kénytelen lesz a’ baloldali ellen
zés karjai közé vetni magát. A’ tőzsércsarnokon még eddig magos a pénz
kelet, mi oda látszik mutatni, hogy komoly veszély t ül a’ hosszas ministeri 
fordulat daczára sem félhetni. Egyébiránt az ügyek tulajdonképi helyzeté
iül nem igen nyújthatni biztos tudósítást, mert ez minden perezben előre 
nem látott, sőt nem is gyanítható változásokon megy keresztül, ’s azok 
közt, kiket ministerségbe léphetőknek kell tartanunk, olly nagy a’ sza
kadás, a’ kölcsönös bizalmatlanság pedig olly keserű, hogy mindaddig 
semmi hírnek nem adhatni hitelt, mig végre majd a’Moniteur fogja köz
leni azuj ministerségi névjegyzéket. E’ hosszas fordulatnak mindenesetre 
az leend mulhatlan következménye, hogy a’ számtalan kamrai párt két 
nagy felekezetre fog oszlani, mikép hajdan volt, és csupán jobb ’s bal 
oldalt képezend. Örvendhetünk é ennek, vagy nem? azt a’ közeljövendő 
lógja tanítani; annyi azonban bizonyos, miszerint az ügyek jelen hely
zete már elviselhetlen. Minden szenved e’ pillanatban; a’ tőképenzesek 
tünket hirdetnek, a’ szegények kiszedik pénzüket a’ takarékpénztárakból,
’s dolgot nem tud kapni a’ munkás néposztály, holott ezelőtt az éve’sza
kában mindenki dolgozók hiánya miatt szokott panaszkodni. A’ vásárlások 
gyérültek, ’s a’kereskedő nem meri raktárát a’ különben szokott mennyi
séggel ellátni, mi természetesen azon káros hatást szüli, hogy a’ gyár
tulajdonos sem dolgoztathat annyit, mennyit egyébkint szokott. Franczia- 
országban közönségesen minden ministeri fordulat káros következményű 
szokott lenni; de a’ mostanihoz hasonlóra nehéz emlékezni, ’s ez csupán 
a’ volt ministerség tehetlenséginek tulajdonítandó. Sokat beszéltek lapok
ban ’s politikai körökben Mole ministersége járatlanságáról politikai tár
gyakban ; de arra kevesen figyeltek , miszerint Mólé olly férfiaktól vala 
környezve, kik mákszemnyit sem érleltek a’ haza kormányzatához. A’ 
lelépett ministerség szokatlan munkásság közepette leié Francziaorszá- 
got, mellynek minden törekvése az anyagi haladás kifejlésire volt intézve, 
s politikai értekezések helyett mindenütt csak gyárokrul, vasutakról, bá

nyákról s t.eíl. lehete okoskodásokat hallani. Különösen Havreban annyi 
változás volt tervezve, hogy bámulva tekinté azokat a’ külföld, ’s a’ hely
benhagyást hónapokrul hónapokra halasztó a’ párisi kormány. A’ kor
mányzat elhanyaglása> legíőbb vétke Mólé ministerségének.“ —

(Uj adat Ain-Maadi ügyében. Elegy.) Orani levelek újra határzot- 
tan tagadják Abdelkader annyiszor hirdetett’s ismét visszavont győzelmét 
Ain-Maadi előtt, s igy adják elő az emir e’ vnllolatának sükerét: ^Ain- 
Maadi már legnagyobb Ínségben és szorultságban volt’s több nap óta éle
lemben ’s hadiszerben nagy szükséget szenvedett az őrség, midőn Tidzsini 
ravasz cselhez fordult a’ hínárból kiszabadulás végett. Abdelkaderhez ugyan 
is igen alázatos levelet intéze, mellyben igy nyilaikozék : ,, Te vagy a’ 
próféta választottja; kész vagyok meghajlani hatalmad előtt. Ha azonban 
csakugyan a’Tidzsiniek széke elfoglalására vagy is szánva , azért ne bün
tesd Ain-Maadi ártatlan lakosit urok vétkéért. Vonulj négy napi járásnyi
ra vissza, hogy félelem nélkül hagyhassuk el tűzhelyünket. Kezesül fia
mat küldöm táborodba. Vissza fogod őt nekem adni, midőn Ain-Maadit 
elfoglalandod.“ Az emir örömmel fogadé el ez ajánlatot, és visszavonult 
sergestül. Ezalatt azonban mindenfelé gyors lovagokat külde frigyesi- 
hez Tidzsini, kik négy nap alatt minden szükségessel bőven ellátók a’ 
várost. A’ lakosság éjjel nappal dolgozott az erősségek kijavításán , ’s 
midőn Abdelkader a’ kitűzött határnap után visszatért, már ismét erős volt 
Ain-Maadi ’s őrsége 1200 harczossal szaporítva. Az emir egyébiránt e’ 
titokban tartott készületekről nem tuda semmit, ’s Tidzsini fölszólitásá- 
ra testvérét ’s titoknokát Ain-Maadiba küldé a’ város elfoglalására, mert 
Tidzsini azt üzené neki, hogy az egész lakosság kiköltözék már, ’s ő is 
követendi szolgáival népét a’ város átadatása után. Abdelkader tőrbe ke- 
i ült; Tidzsini elfogató testvérét. Az emir első dühében meg akará ölet- 
ni Tidzsini fiat; de mivel tudó , hogy ez esetben tulajdon testvérét ha
sonló sors fogná érni, tehát életben hagyó ő t, és visszavonult. Tidzsini 
következő levelet külde utána: „Mint dühös bika jövél ide , ’smostmint 
gyönge tehén futsz.“ — Abadie, kit afrikai utazásiról régóta ismer a’tud. 
világ, néhány hét előtt Parisba érkezék két abyssziniai ifjúval. Az egyik 
még csak 9 éves, Abadie mint rabgyermeket vásárló őt, ’s most tulaj
don gyermeki közt nevelteti, utóbb pedig visszafogja küldeni Abyssziniá-
ba. A’ másik 18 esztendős és előkelő abyssziniai család tagja. Arczvo- 
nalmi igen kellemesek ’s értelmességre mutatók, színe igen fekete, ter
mete erőteljes, az ethiopiai ’s aráb nyelvet tökéletesen beszéli, ’s már 
francziául is ért. Abadie Jomard társalgási termeiben többször megjelent 
már vele keleti öltözetben. Egy 3ik abyssziniait Romában hagy ott Abadie. 
— Soufflard börtönében rézpénzt vete vizelletébe ’s az arra gy űlt méreg
gel ölé meg magát. Mig e* gonosztevő szörnyű fájdalmak közt nmlt ki, 
a’ halott-kocsi két szerencsétlen leány t vitt örök nyughelyükre. E’ sze
gény elhagyott hajadonak legjobb reményekkel jövének Parisba, ’s né
hány napi ottlét után látták, hogy éhenbalásnal egy ebet nem várhatnak* 
minek következtében széngőzzel ölék meg magukat. Mindegyik haj fodrok 
hagyott kedvese számára; kiket azonban nem ismer senki, valamint a’ 
szegény leányok nevei sincsenek tudva. — Zsibvásáron a’ híres Spinola 
spanyol tábornok kardját 12(j 1 frankon adók el árverés utján. —
G a b o n a á r :  Pest, április Dilikén : Tiszt alíuzn 168, — , — ; — Kéfszél 
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1 OGLALAT : Magyarország és Erdély (országgyűlés Pozsonyban jűri. 2kán, kir. szeniélynök-rievezésjluidápesti napló • időjárat,- gőzhajó/ás,’s a’t durTagŐ7.ft-: 
sínk indulási szabálya ; bajai jótékony intézet; különféle ’sa’f.) Anterika (hírek a’ határviHongásról: ’s a’ t.) Portinráfia. Spanyolország (Cabrera 
meghasonlott Marotoval; Cordova Portugáliába menekviilt; csata Ayerbe ’s Cabrera közt; ’sa’ t . ) Anglia (Ibissel nyilatkozatna’ választásjog kher- 
jesztése iránt; O’ Connell izgatása Irlandban; angol lapvélemény a’ franczia ministerségi fordulatról; ’s h’ t.) Franc/.iaorszSág (a’ király követséggel 
kihálja Thiers arat ’s ídeigl. ministerséget alkot. Odiion-Barrnt véleménye a’ ministerségi fordulatról; nyilatkozatok az. idéigb ministtrségntl; 
Lajos Fiilöp nem nyitja nieg személyesen a’ kamrákat; ’s a’ t.) Hollandia. Bel îurrt. Németország. Hörög- és Olaszország. Péhzkeíet. Gabonaár.

A’ Pestre érkező’s onnan távozó gőzhajók jeladásira nézve köv. rend-
H f a g y a r o r s z á g é s E r d é l y .

0  Cs. ’s ap* kir. F elsége a’ magyar országgyűlést sz. kir, 
Pozsony városában összelőni ’s megnyitása’ n ipjaul f. e. junius’ 
2kát meghatározni méltóztatol.t, a* midőn hihetőleg azt felséges 
Személyében megnyitni kegyeskedendik.

O cs. ’sáp. kir. fels. Somsieh Pongrácz kir. szeméíyhök status- és 
conferent.-tanáesossá lett kinevezfetése által megürült szeniélyuöki helyre 
Szerencsy Istvánt, a’ fin. m. kir. udv. kanCzelláriáuál előadó kir. tanácsost 
méltoztatott kegyelmesen kinevezni. H-k.

B u d a p e s t i  napl ó .  Miután e* hó eleje egészen martzius nyom
dokit követé, ’s havazás esőzést, ez pedig viszont amazt váltogatá föl $ 
f. hó Ibikén végre kiderült az ég , ’s Ilikén délután újra havazni kezde $ 
de néhány perez után a’ rögtön támadott felszél széllyelüzé mégis a’ felhőket 
’s estefelé egészen tiszta volt az ég, ’s a’ lég olly csípős , hogy állandó 
tavaszi időhez lehet reményünk, mi annál kívánatos!), mivel a’ szőlőmű
velésben már is elkéstek valamennyire a’ budai hegyek birtokosi. — Du
nánk áradása a’nehézségekkel küzdeni kényszerűit gőzhajózást ismét köny- 
nyité, ’s a’ gőzösek már most elakadás nélkül folytatják rendes pályázá
sukat a’ kitűzött vonalok közt. Múlt héten két terhelt hajót vontatott föl 
felé „Erős14; az egyik sörtésekkel volt megrakva , a’ másikban pedig gab- 
nát szállitának. A’ megnyitott hídon épen 1 lU óra tájban délután halada ke
resztül tetemes terhestül az „Erős“ , és igen számos ember tolonga a’par
tokon, észrevételit közölve egymással a’ gőzhajózásról * mik közül azon 
egy talán figyelemre méltó, hogy vájjon nem vontathatna é az illy gőzös 
még sokkal nagyobb terhet, ha az aladságba vett hajók nem lennének olly* 
nagy mértékben kitétetve a’ gőzös kerekeitől származó nagy hullámzat 
erejének , melly azon fölül tán a’ hajók tartósságára nézve Is ártalmas hatá
sú? — Fővárosinkban valamennyire kevesbülni kezd a’ tisztabuza utáni 
kérdezősködés, mióta köztudomásra jutotta’ gabnatörvény elleni indítvány 
megbukása az angol parliamentben. — Nemzeti színpadunkon f. hó okén 
„Galotli Emilia14 szomorujáték adaték Lessing után Kazinczy Ferenczál* 
tál fordítva; fiikán „Bűvös vadász44; 7ikénf „Enzersdoríi postalegény44; 
8ikán először „Istenítélet44 szomorujáték 4 felvonásban , irta Kunoss j 9én 
„Kean44; .1 Óikén „Ismeretlennő44, dalmű; 1 likén „Garrik Bristolban.44 Ku- 
noss Endre „Nászvendégek44 czimü eredeti színjátékot adott be a’ megyei 
játékszíni választmánynak, ’s Lengeytől (Neytő'I) „Hilderik44 czimü ere
deti történeti dráma jutand színpadunkra. Jövő héten Jakab István „ Csel44 
czimü eredeti dalmüve fog adatni színpadunkon, muzsikáját szerzé Bar- 
tay Endre ; mind a’ két szerző neve’s eddigi munkálkodása azon remény
nyel kecsegtetheti a’ közönséget, hogy élvezetteljes estére tarthat számot. 
Hír szerint aláírás utján szándék kinyomatni Bartay müvét. —

S z o m b a t h e l y ,  mart. 30kán: Gegő Elek sz. Ferencz szerzeti áldo- 
zópap szombathelyi magyar egyházi kedves szónokunk mart. lOikére Nagy
kanizsára több érdemes Zala és Somogy megyei uraságtól a’ végett hivatott 
meg, hogy ottan a’ sz. József tiszteletére szentelt pleb. templomban egyházi be
szédet tartson; ki-is ott számos mind a’ két ns megyéből összesereglett nép 
előtt igen helyes és jól kidolgozott egyházi beszédet mondott, mellynek tár
gya a’ vallásos nevelés volt. E’jeles beszédről egy ottani hazánkfia, ki már 
több mind húsz évig tanít, ezen helyesés fontos ítéletet hozá: ,, Gegő Elek 
beszéde várakozásunknak teljesen megfelelt; igy érez felőle minden józanul 
gondolkodó, noha valának többen, kik azt szorosan megbírálták. Beszédjé
nek tárgya fenséges volt, t. i. a’ \ állásos nevelés ’s ezt, igen pontosan előadta 
ab adversis, az első részben főleg a’ vallástalanokat jól megvagdalta. En, ki 
az ékesszólásmesterség szabályit több év óta a’ gyönge szivekbe csepegtetem, 
Gegőrül azt mondhatom, hogy mind gondolati, mind testi mozgalmi azokhoz 
vannak illesztve, a’ mi pedig egy szónokban megkivántaiik, a’nyelvet töké
letesen bírja.44 M. J.

Ba j á r u l :  1797dik év vala a’ sínylődő emberiségre nézve városi évköny
vi nkben azon boldog időszak, mellyben Hö g y é s z y  Krisztina, néhai Ve r 
mes Lászl ó özvegye, 3000 pgő forintot tőkésíte, hogy ablml telhetőleg a’ 
város legügyefogyottabbi eledellel ’s lakhellyel láttassanak el. A’ városi ta
nács lelkes gondoskodása az érintett tőkéhez több jövedelmet juttatván, ISOOban 
egy csinos , 6 szobábul álló, házat alakított a’ Kálvária és Rókus kápolna kö
zépeit napnyugotra néző országúton. Gyámobttaték az részint termékekkel 
részint készpénzi segélyekkel Baja minden jót forrón pártolni kész és tudó 
lelkes lakosai által, kik közt adomány-mennyiségre nézve legkitűnőbb vala 
Szanádi és Aldásy Ignácz tbiró, kit, valaha Baja város mint tanácsnokát és 
biráját tiszteié. Ä’ város évenkint nagyobbulván’s ez által a’ lakosok is 
szaporodván, inajdinajd szükségesnek láttatott egy kór- vagy is inkább egy 
gyógyház felállíttatása; de a’ jobblelküek kivánata csak igen sokáig kegyes 
ohajtvány volt, inig 1835ben a’ gyámház- igazgatók részint egy kórház-ala- 
pitás megkezdésére, részint a’ talán szunnyadó eszme fölébresztésére farsangi 
napokban egy díszes tánczmulatságot szerkesztének, melly alkalommal elhunyt 
kegyes Ferencz királyunk ’s országszerte szeretett Nádorunk arczképei nem
zeti színekkel ragyogó fényben valának kivilágítva. E’ c/élszerü vállalat kö
zös pártoltatást nyervén, jövedelmezőbb mennyiségű következményt is szült. 
Csak hamar erre Miszura István, néhai városi tanácsnok, bíró ’s arany ér
dempénzes férfiú, két ezer forintot alapif a. Az idén szinte alakittaték némelly 
jóltevők által egy csinos ezüst, függeléké jegyzőkönyv, mellyben, érzékenyül 
az intézet czéljától értesítő magyar, német és rácz felszólításokkal ellátva, 
minden rendű jótevőnek neve készpénzi-, termékbeli, vagy bűtorbul álló aján
dékával foglaltatik ezen vezér elősorral:

EXoptns apgrl saeVos Lenire PoLores?
SanCta CVpIt pletas, ne alt aVara IllanVs.

s z a b á l y o k a t  állapított mega’ Dunagőzliajó/.ás igazgatósága: Minthogy 
ű’ gőzhajók mindinkább! szaporodásával űz eddig szokásban’volt igen gyakori 
jellődö/.és a’ két szomszéd város lakóéinak szörfölőt ti terhére válhatnék; nlás 
részről azonban bizonyos számú jellövés az Utasok nagy kényelmére szolgák 
részint az elindulási óra pontosb megtart hatása j részint, a’ hajók megérkez
tekor a’ jellövésre oda séreglő terhhordók és kocsik könnyebb találhatása 
tekintetéből: az igazgatóság, e’ két czélelérhetése végett jónak látá, a'kö
zönségnek mindenkorra biztos siiiórmértékül szolgálandó követke/ő rendsza
bályokat állapítani meg, mellyek pontos végrehajtásáért.az illető hajók kapi
tányai felelősek: 1) Minden hajó, melly reggeli S óra előtt indul, ehneneM 
előtt egy órával egy lövést tesz, melly után tüstint a’ hajoharang egy vers
ben csöndíttetik meg, hogy ez által a’ gőzhajón történt lövést egyéb netaláni 
lövéstől megkülönböztetni lehessen ; 25 perez múlva a’bajóharanggal kétszer, 
itiás 25 perez múlva pedig háromszor és uíószor adatik jel.- Az illy hajón, eh 
induláskor, többé semmi lövés nem történik. Ha pedig valamelly hajó reggeli 
8 óra után indul, jeladás rajta, lövés és haraugszó által hasonlag a’ most 
említett mód szerint történik: illy reggeli Sóra után elmenő hajón azonban̂  
a’ hajózás élénkebbítése végett, elinduláskor 3 lövést tehetni. 2) Minden meg
érkező hajó 3 lövést tesz, ez áltál a’ közönséget megérkezésétől értesítő. 3) 
A’ hajózás megnyitásakor, midőn t.i. a’ hajók a’ kikötőből jőnek, és a’ ha
józás zártakor, midőn téli szállásukra mennek, minden hajón Ö lövés tétet-» 
hetik. 4) A’ hajóknak lövésekkel soha nem szabad lisztelkedniök* kivéve n) 
Őfelsége névnapja, nyilványos egyházi járdalatok ’s hasonló köz ünnepélyek 
alkalmakor; b) Sétaút-tételkor, ha ez reggeli 8 óra után történik ; c) Ha a* 
hajó valamelly fenséges személy rajtalétével fiszteltétík meg, ’s végre d) A4 
2dik pontban említett hajózás-megnyitási és zárási alkalomnál. Az elindulás 
ideje mindenkor a’ gőzhajó-hivatalban levő órához leend szabva, melly sze- 
rint minden utas alkalmnzkodhatik; ’s minthogy a’ nagyobb szám kényelmét 
a’ lehető legnagyobb pontosság által érhetni el, a' kapitányok az elindulásra 
kitűzött időt fi»lelet terhe alatt szigorúan kötelesek megtartani; A’ cs. k< szabad, 
első dunagő/.bujózási igazgatóság.

KÜLÖNFÉLE. Prof. Brecht And., medgyesi szül.* ki közelebb N. Eitye- 
den mart. 18, 19, és 21 kén a’ városi casinoban mint hevenyész (impro
visator) és rögtöni költész a’ feladott tárgyakra minden készület nélkül 
tüstint mindennemű versben a1 hallgatók bámulatára ’s teljes niegelégiilé- 
sükre hevenyészett, jelenleg Kolozsvárott a’ városi fánezteremben hallatja 
magát közönségesen. —- Ezelőtt kevés nappal egy polgárnő észrevevért 
hogy kisded harmadfél éves leánya egy teli fazék tejet kezébe vett ’< 
abból inni szándékozik, azt hirtelen kezeiből kíragadá, mire a’ kisded 
lány ijedség következtében azonnal halva rogyott a’ földre intő tanúsá
gul, mi kis vigyázatlanságnak is rettentő következései lehetnek ! E. H. A1 már 
több mintegy hónap óta szakadatlanul esős, havas és borult napok miatt 
Csongrádban is igen hátra estek a’tavaszi vétessél ’s veteményzéssel, mert 
a’ sáros föld szánthatatlan, *s mivel az őszi vetéseket az egerek és más 
férgek nagyon megrongálták, bő termest nem reményi hetriek. A’ szünetlen 
eső és havazás miatt Szeged ntezái annyira feleztük, hogy a’ sár bennük 
szinte feneketlen; a’ szorgalom-kocsit is 12 ökörrel kelle keresztül von
tatni ; az utak mszasága miatt a’szállítás fenakadta m att az élelembeliek 
némileg megdrágultak. A’ Tisza és Maros annyira megáradt, hogy a’ bán
sági alantabb fekvésű sok ezer holdnyi gazdag őszi vetest elöntvén s ront
ván , számos család reményit semmivé tette. —

/% in e r i k a
(Santa Ana késznek nyilatkozék a’ francziákkal békekötésre.) Mexi

co! hirek az éjszakamerikai lapokban febr. ideig terjednek; szerintük a’ 
szövetségi párt e’ respublicában igen nagy előhaladást tőn; Tampico, a’ 
szövetségesek fővárosa, nem vala ostromzár alatt *s a közlekedés e’ város 
’s az ország belje közt nincs gátolva; Laguna ellenben, melly eddig sza
bad volt, a’ franczink által szigorú ostromzár alá vétetett. Veracruz os
tromzára folyvást szigorún tart, a’ város igen el Van hagyatva, bár né
hány idegen visszatért ugyan keblébe, mégis 109 főnél alig lehet több 
falai között. AJ közvélemény nagyon a’ béke mellett nyilatkozik , mit iga 
zolni látszanak azon levelek is, mellyeket Pakenham, britt követ Mexico- 
ban , Douglas britt parancsnoknak irt. Arista tábornok, kit a’ francziák 
Veracruz ostromakor elfogtak, vísszanyeré szabadságát. Santa Ana, ki
nek ideig, elnökségre kineveztetése valósult, febr. 13kán Veracruzból a’ 
székvárosba utazott, mialatt Bustamente elnök Urrea ellen Tampico felé 
indult, hol nem sokára határzó csata történik. Santa Ana rögtöni vélemény- 
változtatás következtében, mi politikai pályáján nem első eset, a’franczia- 
országgali béke mellett nyilatkozék. —-

Washington, mart. Skán : Maine status most 3500 főnyi serget tart 
az uj braunschvveigí határokon, — az egyesült statusok elnöke pedig az 
utóbbi congressusi határzat. következtében föl van hatalmazva a’ hajógyá
rakban rothadó hajók kijavíttatására ’s újak építtetésére; az erősségekre 
egy millió tallért költhet, 50 ezer főnyi csapatot szedethet össze ’s kö
zöttük egy lovas vadászezredet, és szükség esetén 10 millió dollárköl- 
csönt köthet. Mindez igen harozilag hangzik ’s igen szerény pótlék For
syth azon szelíd iratához, mellyel a’washingtoni angol követ durva jegy
zékére válaszolt. Valóban demokraták és Avhigek, locofocok és szövet
ségesek versenygve buzganak a’ békeérzelemfiil átmelegült elnököt teljes 
hatalommal ellátni, mert tudják, hogy az elnök nem igen sok hasznát 
veendi ennek. ’S ez legkitűnőbb tanúsága azon nagy bizalomnak, mellyel 
még elleni is Van Buren iránt viseltetnek ’s tettleges megczáfolása a* je-
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len kormányzat elleni rágalmaknak. A kis ügyvedben inkább biznak a’ 
whigek , mint a' nagy tábornagyban. (Van Buren ugyanis középtermetű, 
Jackson ellenben hat lábnyi magas es sovány.) A’ massacliusetsi kormány
zó is, Edward Everett, a’ német tudós, ki Gőttingában lön tanárrá, al
kalmat von Seott tábornokhoz görög stylben rövid beszédet intézni ’s e’ 
mellett biztosítsd őt, miszerint szükség esetén a’tábornok számolhat Mas
sachusetts hatalmas gyárnolitására. ’8 erre valóban szükség is volt, ’s már 
két gőzös indult el ökrökkel ’s hornyukkal rakottan Bangorba (Maine 
statusban) az éjszakamerikai tábor részire (!), mellyek, mit most egész 
bizonyossággal tudnak, nem mint az utolsó háborúkor, az angolok, ha
nem saját földjeik számára vannak szánva. —

P o r t u g á l i a .
• Lissaboni mart. 18aig terjedőhirek szerint Manóéi Antonio de Caval- 

ho pénzügvminister ismét benyújtó elbocsáttatását, a’ királyné azonban 
a’ kereskedőség felírása következtében , mellyet igen számos név föde, 
nem fogadó el. A’ felírást 5 tagú küldöttség nyújtotta át a’ királynénak, 
mellyben Carvalhonak ministerségbüli kilépte az országra nézve károsnak 
festetik. A1 kormányi csapatok ismét győzelmet víttak ki a’ tartományok
ban kalandozó gueriilákon, kik közül többet elfogtak fegyverestül’s főbe 
levének. —

S p a n y o l o r s z á g - .
( Alsó - Aragóniában a’ várt harcz megkezdve.) Bayonne, martzius 

2Sikón: „Tegnap több hivatalos irományt kaptunk Saragossából Ayerbe 
alkotmányos tábornok Segura elleni vállolata ügyében. Cabrera köztudo
más szerint ez állomás megerősitésivel volt foglalatos, ’s fegyver - rak- 
helyt akart ott fölállitni, ’s egyszersmind uralkodó állomást nyerni, hon
nan biztosan gyakorolhatná dulásit ’s a’ Saragossa és Valencia királyság 
közti közlekedésiül a központi hadserget elzárhatná. Martz. 23ikán nyert 
rövid csata következtében Ayerbe elfoglaló a’ carlospártiak erősitvényit; 
a’ kis föllegvár mindazáltal várakozni volt kénytelen , mivel nehéz álgyuji 
még nem érkezének táborába. A’zendülők számos sebesültet’s holtat vesz
tének az említett csatában, ’s az alkotmányos lovasság nagy kárt oko
zott a’ carlosiak gyalogsága soraiban. Minden pillanatban komoly megúju
lását várják a' harcznak, melly az eddigi kedvező süker következtében 
hihetőleg az alkotmányosak kezeibe fogja juttatni a’ carlosi erősséget, 
’s igy aztán megsemmitve leend Cabrera eddigi hosszas fáradozása.“

( Cabrera meghasonlott Marotoval. Cordova tábornok Portugáliába 
illant. Elegy. ) Cabrera már nyíltan kimondó, miszerint nem szándéko
zik többé Maroto parancsira hajtani, hanem ezentúl saját belátása után 
fogja intézni ügyeit. E’ nyilatkozat következtében rövid idő múlva fontos 
eseményekre várnak Aragóniában. Segura előtt hihetőleg komoly összeüt
közés történem! a’ carlosiak és alkotmányosak közt. — Cordova tábornok 
Portugáliába szökött. Sevillából Valladolid felé Estremadurán utazott ke
resztül ’s mart. 12kén Badajozba érkezek, hol éji zenével tiszteié meg 
őt a’ városi lakosság, lókén leveleket kapott Madridból, ’s 16kán séta
lovaglás ürügye alatt eltávozék Badajozbul ’s portugál földre illant, melly 
onnan csak egy órányira fekszik. A’ badajozi parancsnok néhány fegyve
res lovast külde utána, de ezek nem érhetének nyomába, ’s 17én Elvas 
portugál erősség parancsnoka tudató Cordova megérkeztét a’ badajozi ha
tósággal, mihez még azon megjegyzést csatlá, hogy további bánásmód 
iránt az alemtejoi főkormányzó Lissabonbul kéret utasítást. Cordova igen 
jól teve, hogy fontos személyét biztosító, mivel Espartero törvényszéke 
előtt nem igen talált volna irgalomra. Ez esemény következében titkos 
tanácsra gyiilének össze a’ kormánytagok, ’s egyhangúlag Cordova visz- 
szakéretését határozók a’ portugál kormánytól. A’ tábornok azonban al
kalmasint nem fogja Portugália határi közt bevárni e’ határzat végrehaj
tását.—Meer b. visszauivatásáról Cataloniaból már nem igen beszelnek. 
Chacon tábornok, valenciai másodparancsnok, lemonda hivataláról. — A’ 
szentszék és madridi kormány közt fenálló kellemetlen viszályok kiegyen
lítésére biztosság neveztetek. — Van Halen mindenkép törekvék ugyan 
némi élénkséget hozni a’ hadi mozgalmakba , de üdvös szándéka az el
lene tornyosuló .sok akadály miatt nem sükeriilhete. Cabrera ellenben , 
kit a’ szükség szüntelen munkálkodásra kényszerit, azalatt egészen ki- 
rablá Aragónia alvidékeit. LIangostera 14 ezer darab marhát orza el az 
e’ nélkül is legnagyobb Ínségre jutott tartományiul!, meliynek lakosi ko
nyáiknál egyébbel nem hinták. Van Halén egymásután küldözé Madridba 
és Espai terohoz fölszóliiásil, szükséges segélyért a’ leginkább szoronga
tott osztályok számára; de sürgetés! folyvást süker nélkül maradlak. Es
partero mindegyre kódosában vesztegel, ’s folyvást legjobb reményben 
tudja tartani a’ népet.Bayonneban mindazáltal mindinkább közönséges kezd 
lenni azon hir, miszerint a’ hareznt rövid idő múlva fegyverszünet, ezt pe
dig békealku váltandja föl. E’ hit ek még azt is állítják, hogy a’ trón- 
követelő, az utóbbi események következtében meggyőződök kormányra 
alkalmatlanságáról, ’s örömest visszatérne magányos életre, ha jövendő
jét kényelemmel biztosítva látná, ’s e ’ tekintetben Izabella királyné félj - 
hezmenetet ausztriai High ez kívánatos biztosítéknak tekintené. Ez állítá
sok hiedelme olly magosra jutott már, hogy Bayonneból gyorskocsizási 
vonalt kószálnék fölállitni Madriddal folytonos Összeköttetésre. A’ békekö
tés fő gátlójának Cabrerát tekintik , ’s mindenki megbukását óhajtja ha
di szerencse bal következmenyi által. A pénziigy-minisferség havi jelen
tése szerint az alkotmányos kormány jövedelmi állapoija valamennyire 
javult, ’s februárban majd í) millió reálnyi fölösleg maradt az országos 
pénztárokban a kölfsoglerovat után. Mennyire örvendeztető e’ körülmény, 
annyira boszantó a’ királyné háztartási igazgatóságának példátlan fukar- 
kodása, meliynek következtében az még az udv. bútorok nagy részét is 
árverés alá bocsátó, legújabban pedig a’ tud. intézet természeti rifkaság- 
gyüjtöménye kiadatását s ürge te az iskolaigazgai oktal; ezek azonban ké-
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szék valónak inkább hivatalokról lemond mi, mint a’ gondviselésük alá 
bízatott kincsek csonkittatásában megegyezni. A’ nép büszkeségét érzi 
sértve az illy tettek által, és zúgni kezd a’ ministerség ellen. —

A n g l i a .
(A’ manchesteri kereskedeskamra az angol - ausztriai szerződési ül. 

Elegy.) Wood elnöklete alatt néhány nap előtt gyűlést tartván a’ manches^ 
téri kereskedés-kamra, következőket liatárzott az angol-ausztriai ’s tö
rökországi kereskedési szerződés ügyében: a’ királyné e’ két tette olly 
rendszabály, melly az egész haza tetszésit érdemli, mivel tartós barátság 
jeléül szolgál az érintett két hatalommal, ’s olly alapokon nyugszik , mely- 
lyek folyvásti kiterjedést Ígérnek az angol kereskedésnek; — e’ szerző
dések egyszersmind az európai béke megerősítésire számitvák; — a’ ke
reskedési kamra igazgatósága czélszerünek tartja, megelégülését nyílva- 
nyitni e’ szerződések miatt ’s háláját fejezni ki azon kormányférfiaknak, 
kik a’ nevezett országok résziről íölvilágult nézeteik által e’ szerződése
ket létesiték ; — e’ határzatok közöltessenek másolatokban Ausztria és 
Törökország követeivel és a’ kereskedési kamrák elnökeivel. — Lon
doni lapok közük azon követek neveit, kik az alsóházban Vilüers indít
ványa ellen ’s mellett szavaztak, miből azon emlékezetes világük ki a’ 
parliamenfjavitásra nézve, hogy a’ városi követek többsége a’ gabnatör- 
vény ellen szavazott, mig a’ megyei követek közül 184 mellette nyilat- 
kozék ’s csak 27 szavazott Vi l i i  er  s indítványára. — A’ M. Post azon 
hirt közié egyik ujabb számában, miszerint a’ gibraltari őrség két ezrede 
közt véres villongás támadt, mellyben Campbell ezredes életét veszté. A’ 
ministeri Globe alaptalan koholmánynak nyilatkoztatja e’ h írt, azon meg
jegyzéssel , hogy az egész viszály csupán szokás szerinti korcsma-vere
kedésből állott, meliynek részesei szokott katonai fenyíték alatt bűnhőd
tek, minden csöndzavar nélkül. Cambridge György hg himlőbeesett Gib
raltárban, de már tökéletes javulás utján van.— Aden elfoglaltatásakor 
többi közt 35 álgyu került az angolok hatalmába ’s köztük három gyö
nyörű öntetü rézből, mellyek 89 , 35, ’s 68 fontos golyókat lőnek. A’ 
lakosak igen igen elégültek az uralkodó-változtatással, különösen pedig 
a’ zsidók nagy örömmel hódoltak az angoloknak.—Irland állapotja napon
kint nyomasztóbb, mert a’földművelők, a’ folyvást magosbra rugtatott föld
bér miatt, olly nyomorúságra jutának, hogy sokan csak rablás és gyilkolással 
tarthatják meg családikat életben. —

(Lapvélemény a’ franczia ministerségi fordulatról.) Az angol sajtó 
legkomolyabb figyelemre méltatja a’ franczia ministerségi fordulatot. A’ 
M. Chronicle ugyanis igy nyilatkozik e’ fontos kérdésről: ,,A’ párisi tör
ténetek tökéletes értésire ’s méltánylatára tudni szükséges, miszerint a’ mos
tani hetek mindenkor legfontosbak szoktak lenni a’franczia ipar ’s keres- 
kedésüző világra nézve, ’s hogy a’ mostan okozott hitelcsökkenés egész, 
évben fájdalmasan leend érezhető a’ kereskedés minden ágaiban. Az ud
vari lapok egyenesen Thiers urat vádolják az eddigi ministerség-alakitási 
próbák meghiúsulta miatt, mivel állításuk szerint Thiers korlátlan inté
zője kivan lenni a’ nyilványos ügyeknek, ’s az udvart oda akarja jut
tatni, hogy neki hatalmat adjon tetszés szerinti cselekvésre. Thiers nem 
őrjöngő, ’s nem is annyira önző,hogy illyesmit követelni tudna. A’ fran
czia politika és pártok jelen helyzete mellett, midőn t. i. mindenki féltéke
nyül tekint társa hatalmának gyarapítására, valóban tüstint meg fog az 
bukni, ki minden erőt tulajdon kezébe kivan összegyűjteni a’ többiek tö
kéletes elmellőzésivel, mert valamennyi párt azonnal kezet fogand a’ ha
talmaskodó elnyomására. Thiers nem ollydőre, minőnek Őt ellenségei fös- 
teni szeretik, ’s ő bizonyosan őszintén sajnáló, hogy Guizot és Duckatel 
vonakodtak vele a' kitűzött föltétek alatt ministerségbe lépni.“ —

(Russell nyilatkozata a’ választásjog kiterjesztése iránt.) Azon be
szédében, mellyel mart. 21 kén az alsóházban Hume a’választásjog kiter
jesztése iránti indítványát ellenző, következőleg nyilatkozók Russell, igen 
bélyegző világot vetvén a’mostani kormány politikai ezélzatára : „Az igen 
tisztes úr megmutató, miszerint a’ mostani választási rendszer mellett 
Angliában ’s Walesben minden ötödik érett korú férfi gyakorol választás
jogot, ’s az e’ tekintetben fönálló törvényeket úgy kívánja módosíttatni,. 
hogy ezentúl minden 3dik részesülhessen e’joggyakorlásban. Ha kivonata 
teljesülne, úgy rövid idő múlva óhatlanul uj kérelmekkel fogná a'nép 
ostromlani e’ házat, nagyobb kiterjesztéséért a’ választásjognak, ’s ar 
most kizárt négy ember helyett akkor majd a’ még kizáratva levő kettő 
fogna választásjogot követelni. Én azonban egyenesen azt állítom, hogy 
a’ nép épen nem óhajtja a’ választásjog e kiterjesztését, s hogy az ál- 
talányos szavazasjogot tulajdonkop csupán azok sürgetik, kik egész kép
viseleti rendszerünket szeretnék feldúlni, vagy alapjaiban megrendíteni. 
Az igen tisztes ur azon indítványa , miszerint minden család apa bírjon 
ezentúl szavazásjoggal, koránsem fogja kielégitni a’ tömegek kivánatát. 
Itt tehát most csupán arról lehet szó: megmaradjunk é a’ fönalló rend
szer mellett, vagy pedig korlátlan szavazásjogot létesítsünk? Illyesmit 
nem kíván ugyan az igen tisztes ur, mert még nem tartja eléggé fölvi- 
lágultnak a’ dolgozók egész tömegét; de nem az leend é ennek mnlhatlan 
következménye, hogy azok, kik általányos szavazásjogot sürgetnek, 
kérdezni fogják az igen tisztes urat: vájjon honnan tudja, hogy ők még 
nem bírnak elég belátással azon joggyakorlásra, melly végre csakugyan 
szükségkép tulajdonokul jutand, mint azon tisztes ur maga is megengedi ? 
Ugyanazon tisztes ur fölszólítja a’ ministerség azon tagjait, kik a’ pnrlia- 
mentjavitó törvényt indítványba hozók, hogy most az ő kivánatát is tel
jesítsék , ha Önmagukhoz következetesek akarnak maradni. De épen kö- 
vefkezetességi tekintetből nem teheti a’ ministerség nem történtté azt. mit 
ez előtt eszközle, ’s olly rendszert nem küzdhet le, mellyet önmaga ala
pított. Ha a’ tisztes ur megmutatja, miszerint Angliában minden 5ik, Skó
ciában minden 8ik, ’s lrlandlan minden 20ik férfi gjakorol valasztásjo-



(

£ot, úgy véleményem szerint épen azt bizonyítja be, miszerint képvise
leti rendszerünk nem korlátozott, hanem nagy kiterjedésű ’s mélyen ke
resztülható. Megmutató ő még azt is, hogy kevésb számú választókkal 
bíró helységek gyakran ugyanannyi követet választnak a’ parliament szá
mára, mennyit sokkal nagyobb helyek küldenek oda, ’se'miatt egye
netlenség ellen panaszkodik. Ha e’ körülményt rosznak nevezhetni, úgy 
azt egyenesen a’javító törvény szüle, inelly épen nem akart egyenlő föl
osztásokat létesitni. Ezt könnyen lehetett volna ugyan eszközleni az ország 
egyenlő' felosztása által, de a' nemzet ezt nem igen ohajtá, mert a’ mi 
képviseleti rendszerünk nem csupán számokon, hanem egyszersmind bir
tokon ’s belátáson alapszik, ’s véleményem szerint, mi itt koráidéin állít
hatjuk föl vezérelvül az egyesült szabad tartományok azon rendszabályát, 
melly szerint csupán szám szerinti többség határoz mindenben. E’ szem
pontul tehát könnyen védhetni azon néhány néptelenebb választó helység 
fönállását, mivel azok magás tudománya ’s műveltségű férfiak parliamentbe 
jutását nagy mértékben könnyítik, ’s igy tetemesül mozdítják elő a’ haza 
boldogságát ’s általányos nemzeti jóllétet.4*

( O’ Connell izgatása Irlandban.) A’ jelen körülmények közt előre is 
leliete gyanítani, miszerint O’Connell legbuzgóbb izgatásra forditandja Dub- 
linban a’ parliamenti szünidőt. Fő czélja minél több kérelmet gyűjteni a’ 
ministerség mellett azon nagy napra , mellyen az alsóház eldöntendi a’ 
fenálló kormány sorsát. E’ kérelmek számára 300 ezer aláírást szándé
kozik gyűjteni az izgató. Dublini lapok martzius 26káról egy hosszú be
szédét közlik 0 ’ Connellnek, mellyet az előző társulat gyűlésében tarta. Ne- 
vezetesb részei e beszédnek igy hangzanak:,,Soha még illy ingerült kedéllyel 
nem szólék hozzátok, mint most. E’ dolognak oka ez : Irland sorsa mérlegben 
van, ’s a’ pártok harczát Irland földén szándék kiküzdeni. Angolokra nézve 
csupán pártok színharcza lehet ezen elhatárzó kérdés, mivel iránta érzett 
érdekjök csak önzésbül származik; de az irlandiakra nézve e’fontos kér
dés van most kitűzve : lenni vagy nem lenni? (Halljuk!) Igen , a’ fontos 
fordulat bekövetkezett, ’s már most hazátok körül szükség összeseregle- 
tek oh irlandiak!,4Ezután az alsóház ellen panaszkodék a’ szónok , melly ben 
néma’ tulajdonképi nép, hanem csak bizonyos szabaditékozott osztály van 
képviselve , mikép azt mindenki jól tudhatja; reményű azonban a’ szónok, 
hogy Angliába visszatéréséig , a’ kereskedési ’s kézmügyári kerületekben 
egyesületek leendnek alakítva választási jog-biztosítás végett minden ház
birtokos számára , ’s egyszersmind sürgetéséül a’ titkos szavazásnak és 
évenkinti parliamentnek. Ez egyesületeket teljes erejéből tartozik gyátno- 
lítani az előző társaság. „Ezzel azonban (igy folytatá szavait) koransem 
akarom mondani , hogy a’ chartistákat pártolom, sőt velők minden köz
ieke léstül ovakszom,mert ők sok beszédeik, puskáik ’s késeik által min
den böcsületes, lélekisméretes embert elriasztnak maguktól ’s általányos sza- 
vazásjogérti kiáltozásik borzadahni hanggá változtak. Minden erőfejtésre 
készeknek kell lennünk ’sminélelőbb közgyűléseket tartanunk, különben 
elünkbe vágtatnak az orangisták. Ok harsányul kiáltnak : „Hurrah harcz- 
ra!44 kiáltsuk mi viszont: „Hurrah ellenállásra!“ (Nagy tetszés.) A’mi
nisterek jól cselekvének. Miután a’ harcz ki volt jelentve, kitüzéka’na- 
pot is ’s meghatározók a’ harcztért, melly e’kérdésen fordul meg : jól vagy 
roszul kormányoztassék-e Irland? (Halljuk !) E’ kérdés eldöntetéseigmin- 
den egyéb vitás tárgy mellőzve van. A’lordok kimondák, hogy roszul kell 
Irlandot kormányzani, ’s az összeütközés megtörtént; kérdem már most, 
mellyik párthoz fognak ragaszkodni az irlandiak? (Tetszés.) A’ ministe
rek bátran fognak harczolni, ’s a’ győzelem övék lcend. Ha egy közü
lük nem bir elég bátorsággal, ám lepjen vissza a’ nyomora teremtmény 
’s engedje helyét más elszántabb férfinak. Kívánom , hogy vagy kétmillió 
előzőt (praecursort) állítson ki most nekem Irland. Elhatárzom legközeleb
bi közgyűlésünket: menjen az véghez jövő vasárnap mise után, ’s ak
kor minden egyes község kérelemmel járuljon parliament éli be. Ti nem 
fogjátok még egyszer lábbal tipratni hazátokat a’ Percevalok, Conolysek 
és Shawok által. En nem testi erő-használást sürgetek ; de azon esetre , 
mitől isten őrizzen! ha az orangisták jutnának ismét kormányhoz, úgy 
borzasztólag törne ki a népboszu dühe’s félek, hogy még a’ trón sem áll
hatna meg biztosan.44 Figyelemre méltó még O’ Connell következő meg
jegyzése : „Örvendve szemlélem , miüy jól érzik magukat külföldön azir- 
landiak. Azon szükség, melly honosim egy részét évenkint kivándorlásra 
bírja hazánkból, egyszersmind azon üdvös következményt szüli, hogy 
valamint régi időkben irlandi papok a’ keresztyénséget terjesztek, úgy 
ezek most az elhanyaglott haza mellett apostolkodnak. Hol.busz irlandi 
egviitt van, olt először is lelkészről gondoskodnak. Ennek következében 
Anglia több helyén lassankint kathol. lelkészségek alapulnak, ’s innen 
magyarázhatni meg azon föltűnő körülményt, miszerint az angol nép kö
zül számosán térnek vissza az ősi kathol. vallásra. Anglia elnyomd Irlan
dot, ’s most hatalmas eszköz leend isten kezében Irland visszafizetésre.’4 
— A’ devizesi radical népgyülést néhány száz tory széllyelüzé. A’ meg
támadás este történvén, iszonyú volt a’ zavar, ’s a’ bunkók, fütykösök ba
rát és ellenség f e j e i t  egyenlőn kongatták. A’ sebesültek száma sokra 
ment. —-

Spring Rice a’ kincstári kanczellár , több nagy befolyású izraelitá
val tudatta, hogy a’ jelen parliamenti ülések alatt olly törvényjavasla
tot szándékozik előterjeszteni, melly által a’ zsidóságot terhelő polgári egye
netlen állapot elhárittassék. — Móricz sziget fővárosát Port - Luis-t ( la
kosa 25 ezer) múlt évi dec. 14 — 15ke közti éjjel szörnyű tűz pusztitá, 
a’ kárt 500 ezer spanyol piaszterre becsülik. Némelly pontokon a’ nége
rek igen munkásak valónak a’ tűzoltásban ’s több épületet mentettek meg.

F r a n c z i a o r s z á g .
(A’ király követséggel kínálta Thiers urat, mit ez nem fogadott el.) 

Mart. 2 Óikén Thiers a’ király meghívására a’ tuileriákba menvén * azon

ajánlatot kapó, hogy fogadjon el követ-állomást valamelly udvarnál, mi
vel különben teljességgel nem alakíthatni uj ministerséget. Thiers sajnál 
fejezé ki, ’s egyszersmind oda nyilatkozók, miszerint ő követ nem szán
dékozik ez úttal lenni; de egyébiránt a’ ministerség-összeállifast őszintén 
óhajtja, ’s közte és politikai baráti közt nem létezik semmi olly szövetke
zés, melly a’ministerségalakilást bármi tekintetben gátolhatná. A’ tőváros
ban általányosan hinni kezdik, hogy apri! 4keig nem létesülhet tökéletes 
ministerség, hanem Soult, Dupin, Sauzet’s Teste njitandják meg a’ kam
rákat , mint ideigl. ministerek, és biztosak. — Nagypénteken néhány pá
risi színház nyitva volt, ’s a’ közönség nagy számmal látogató azokat. — 
Colson rézmetsző s betűöntő olly betüariyagot talált föl, melly bői készült 
betűk 10 évig használhatók, ’s különösen újság-lapokra nézve igen aján
latosak. —

(A’ National nyilatkozata Thiers megtámndója ellen.) A' jour. des 
Débats hosszas rágalmazó czikket közle Thiers ellen, mellyre igy vála
szol a’National egyik legújabb száma: „Bizonyos idő óta m odenkitehete 
azon észrevételt, miszerint időszakunk bizonyos lérfiai magasb korra jutván 
korábbi szellemi élénkségüket is elveszték. Mi azonban itt csupán a’jour. 
des Débatsról szólunk, melly a’ maga idejében szinte önálló hatalmat 
képeze ’s még szellemi tekintetben is ki tudó magát tüntetni a’ tárgyak gyors 
politikai megítélése által. De most, bocsánatot e’ kifejezésért! őrjöi gni kezd 
a’ jámbor jour. des Débats, ’s olly aljas dühösségnek engedi át magát 
Thiers ellenében, hogy már távúiról is megismerheti benne mindenki a’ 
rokkant aggastyánt. Azon férfit, ki már kétszer volt minister ’s kabineti 
elnök, azon férfit, kit akarva, nem akarva, néhány napig mindenki ma
gasztalni leend kénytelen , a’jour.des Débats dicskórságosnak, gondatlan
nak, tehetetlennek , nevetségesnek , ’s önzőnek merészli bélyegezni, nem 
is említvén egyéb aljas kifakadásokat. Berlin lapja a’maga jó idejében igen 
fogott volna óvakodni illy gyalázó nevezetekkel éléstől olly férfi ellen, 
kit maga az udvar is szükségesnek ta rt, bármikép berzeng is egyébiránt 
ellene. A’ forgatag szellem a’ jour. des Débats intézetében is lábi a kapott. 
Mi igen jól tudjuk, miszerint Thiers határzottan el volt készülve arra, 
hogy a’ titkos költségek sorozatából a’ lapgyáinolitásra szánt mennyiséget 
azonnal kitörlendi, mihelyt ministerségbe jutand. Ha korábbi okosságá
ból még néhány parányt megtakarított a’ jour. des Débats , úgy valóban 
igen roszul cselekszik, midőn iily bánásmód által szava megtartásárakény- 
szeríti Thiers urat.Most el van vetve a’ koczka; a’la Presse vetélytársa ezen
túl csupán udvari ellenzést fog képezhetni kamra és ministerség rovására; 
melly szerepnek mindazáltal nem igen jósolhatni tartósságot, mert a’ titkos 
költségek pénztára zárva leend előtte, a’ háztartási költségeké pedig ritkán 
szoktak megnyílni, ’s altaljában nem gyakran tapasztaltatik kivethető fölös
leggel bírni, s még tulajdonkép sincs annyira biztosítva, hogy valaki meg
nyugvással számolhasson reá. Miután Napóleonnak, XVIllik Lajosnak , szö
vetséges fejdelmeknek, Decazes, Talleyrand , Périer ’s utóbb Thiers urak
nak adtuk el toliunkat, most már csak a’ legsötétebb ’s nljasb szobata
nácsnak szolgálhatunk ; ez valóban igen szomorú berekesztése az egykor 
annyira fényes pályának!44

(A’ király ideigleni ministerséget nevez ki.) A’ Moniteur rendkívüli 
alkalommal érkezett száma april Íjérül végre feloszlató a’ ministerségi 
kérdés iránti hosszas kétkedést, habár csak ideiglen is. Közöl ugyanis 
nyolez kir. parancsot mart. 31 érül, mellyek következtében Gasparin, fran- 
cziaországi pair, Montalivet helyébe ininister-statustiíoknokká neveztetik ki 
a’ belügyi osztályban ; Girod (del’Ain), francziaországi pair, pecsétőrré 
Hart he helyibe ’s minister-status titoknokká az igazsági és vallási osztály
ban; Montebello hg, francziaországi pair, Mólé gr. helyébe külminister- 
r é ; Despans-Cubiéres, vezérőrnagy, Bemard b. helyébe hadministerré; 
Turpinier b., követkamrai tag, Rosamel alhajóvezér helyébe tengerész-’s 
gyarmatininisterré; Parant, követkamrai tag, Salvandy helyébe nyilvá- 
nyos oktatásministerré ; Gautier, francziaországi pair, Lacave-Laplagne 
helyébe pénzügyministerré; ’s Gasparin, idl. belminist., Mariin helyébe nyil- 
ványos munkák, földművelés és kereskedési ministerré, szinte ideiglen. 
E’ remieletek mindegyikében különösen ki van fejezve, hogy az előbbi 
ministerek lemondása el van fogadva. A’ nevezett ministerség ideigl. el
vei következőkben öszpontosulnak, szinte a’ Moniteur érintett száma sze
rint: „A’ több nap óta tartó ministerség-módositási munkálkodások még 
mindeddig nem fejlének kivánt siikerre. Alapos okunk van hinni, mi
szerint ez akadályok nem fognak sokáig létezni. Egyébiránt ez állapot 
további meghagyatósa nem vala tanácsos az ország anyagi ’s erkölcsi ér
dekei komoly koczkáztatasa nélkül. Az ülést meg kell nyitni, ’s a’ 
kamrákat összehívd. Azon ministerek pedig, kik lemondásukat beadók, 
nem folytathatják tovább hivatalnokságukat. Szükséges vala tehát, át
meneti ministerség által az alkotmány követelésinek ’s nyilványos ügyek 
intézésinek megfelelni. Azon férfiak, kik hazafíságukról ismeretesek és 
személyes önmegtagadásuk ’s tisztes munkálkodásik által dicséretesek, 
ellenszegülés nélkül fogadók el a’ király e’ tekintetbeni megbiztát; azon 
világos kikötéssel mindazáltal, hogy hivatalviselésök azon pillanatban meg
szűnik , midőn a’ maradandó ministerség összeálland. A’ felelősséget egyéb
iránt teljes mértékben magára vállolá az ideigl. ministerség, meg lévén győ
ződve, hogy határzaijokat illőn fogja mélfánylani a’ kamra és ország. A’ 
nevezett 8 rendeletén kivül még három mást is közöl a’ Moniteur, mely- 
lyek következtében Barthe volt pecsétőr, Simeon gr.helyébe, ki önként 
monda le hivataláról, elnök lett a’számadási hivatalosztályban ; Laplag- 
ne, volt pénzminister, Cordelle helyébe, ki lemonda, tanácsos ugyana
zon hivatalnál ; ’s Montalivet gr. fő ügyelője a’ kir. háztartásnak Bondy 
gr. helyébe. A jour. des Débats véleménye szerint Soult folytatni fogja 
ministerség-alakitási fáradozását, mihelyt a’ kamra véle ménye határzottan 
ki leend fejlődve. —
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(Odilon-Barrot véleménye a’ ministerségi fordulatból.) A’ Siéde, 
Odilon*Barrot lapja, így nyilatkozik a’ministersegi fordulatról: „Mi beveg- 
zetteknek tekintjük az őszinte ’s nem őszinte próbákat elégtétel-szolgál
tatásul a’ közvéleménynek a’ választások általányos hatása alatt. Most 
eselszövényé a’ diadal; csak ez uralkodik a’ szakadások ’s csiiggedezés 
közepeit. Ám tegye most vissza ez a’ kormányt azon érdemeden kekekbe, 
mellyek annyira lealacsonyilák azt, vagy kínálja osztozásul olly férfiak
nak^ kik fölött nepszerfítlenségökre emlekeztetes által uralkodhatni vei,
’s kikről sokszor elmondó, hogy dicsvággyal bírnak ugyan, de elvekkel 
nem, — mind a’ két esetben nyilványos, miszerint nagy csalatási babmű 
volt az ország. Jól van; bár mikép legyen Is mind ez, a’ haza kiállandja 
ez újabb próbát is, meddig ‘i azt majd a’jövendő tanusitandja. Az ország
nak, mint látszik $ csupán gyalázatos bánásmód tapasztalásra van joga. 
Még egyszer, legyen bármikép ; menjen győztesen előre a’ valódilag vál
tozatlan rendszer a’ választásokba!, mellyek által meggyőzeték ; válasz- 
sza képviselőit onnan,hol azt eszközölheti; adják bizton hatalmába nevö- 
ket olly férfiak, kiknél a’ becsület helyét hírvágy foglalja el, mi azért pa
naszkodni nem fogunk, mert a’ helyzet nyíltan kifejtve álland előttünk,’s 
mi nagyobb biztossággal fogjuk a’ valódi többség határzott ellenségit le- 
kiizdhetni. A’ ministerség-alakitásnál az volt első hiba, hogy az illető' 
fész nem fordult a’ választások által mutatkozott általányos többség leg- 
előbbkeló' főnökéhez, holott még ellenségei is szükségesnek nyilatkoztaták 
őii Ez volt a’ legrövidebb’s csalhatlanabb ut minélelőbb vég czélhozjuthatás 
ra* Midőn Soult tábornagy Thiershez fordult együttmunkálásra megnyere- 
tése miatt, természetesen követelésit is nyilványitá, miket nem minden
kor fogadhatni e l, mert először is Passy kizáratását kívánta, kit a1 ki
rály nem akart ministerségben látni 5 utóbb azonban Thiers legyőzé a’ ki
rály ezen ellenséges indulatát, de csak hamar hasonló nehézség támadt 
Sauzet miatt. Thiers tehát kénytelen volt visszalépni. Eleinte azt nyilvá
nyitá Soult, miszerint a’ doctrinaireket minden esetre kizáratva kívánja 
látni a’ ministerségbül; utóbb azonban nem ellenzé Guizot és Duchatel 
ministerségbe lépését, ’s végre mégis azon űrügy alatt monda le a’ mi- 
nisterség-alakitásról, mivel a’ doctrinairek együtt-múukálkodása szüksé
gét nem tagadható. Dupin Parisba érkezék, ’s ministerré jelöltetése gátló 
a’ doctrinairek kormányzatban részesülését, mire a’tábornagy ismét előbbi 
elveihez kezde ragaszkodni. Humana és Cunin-Gridaine szinte minister
ségbe valónak lépendők, mit a’ közönség olly kedvetlenül fogada, hogy 
az egész terv Azonnal megsemmisült. Végre ministerség születők ugyan 
mégis, de alig terjesztő föltéteit bírálat alá, ’s ismét eloszlani lön kény
telen, különösen a’ spanyol kérdés miatt, ’s mivel Humann soha nem 
merte volna egyezését adni Odilon-Barrot kamraelnökké választatásához. 
Thiers mással javasló kipótoltatni a’ félénk Humann helyét; de társai 
vonakodtak tervében megegyezni, ’s így a’ nem sükerülésnem Thiersnek 
tulajdonítandó. Soult 3 napig bajoskodék ministerség-alakitással Thiers 
nélkül; de illy nevetséges terv újra nem sükerült, ’s ennek ismét nem 
Thiers volt oka. Ezután Broglie hg lépe föl, ’s Thiers olly engesztelő- 
leg viselő magát, hogy Guizot belministerségre jutását sem ellenzé; mi
vel azonban Odilon-Barrot számára nem vala biztosítva a’ kamraelnökséa:, 
tehát visszavonulni lett kénytelen. Ez valódi rajza a’ ministerségi fordu
latnak, ’s ebből világosan kitűnik, hogy a' sükernélkiili tétovázást épen 
nem Thiers okozó.“ —

(Vélemények az ideigl. ministerségrül.) A’ Moniteur ministerség-be- 
vezető szavait ’s az uj ministerséget igy rostálja A’ Gazette: ,,A’ Moni
teur e’ kalauzmegjegyzésiből kiviláglik, miszerint azapril lsején alakult 
ministerség koránsem végzi be a’ fordulatot, hanem csak folytatja ezt va
lamennyire más alakban. Ez okbul az érdekek szenvedése’s köz aggoda
lom még szinte folyvást tart a’ feloldatlan kormánykérdéssel együtt. Ál- 
talányos véleménye a’ kormánypártiaknak, miszerint a’ kamranyitás köny- 
nyitni fogja a’ ministerség-alakitást, mivel valódi áttekinbsit engedendi 
meg az elvek tulajdonképi álláspontjának. Nyilványos tehát, hogy a’sii- 
keretlen nehéz munkát már most a' parlament nyakába akarja tolni. A’ 
pártok, mellyek eddig egyes összejövetekben mozogtak ’s tanakodtak , 
majd közelítve egymáshoz, majd pedig meghasonlotían távozva, ezentúl 
a’ kamrai szószéken állandnak egymással szemközt, hol megtámadva hol 
védve egymást, mikép azt magányos érdekeik kívánják. Az egész kamra 
munkás részt veend e’ páríkülekedésben ; azon komoly és sötét fondorla
tok, mellyek eddig a’ parlamenti nevezetességekre törekvőnek hatni, 
ezentúl a’ kamra egyes részeire árasztandja befolyását, ’s a’ fejetlenség, 
melly eddig az országló hatalomban létezett, ezentúl a’ másikban ütend 
tanyát. Köztudomású a’ fordulat első síikére; a’2ik talán majd a’ kamrá 
kát is lealacsonyitandja a’ közvéleményben. E’ rendszabály első hatása 
gátlására van számítva a’ válosztási meghatalmazások szigorú vizsgálatá
nak, mellytől a’ volt ministerség félt; e’ tekintetben mindazáltal nem 
ért a’ kormány kívánatos czélt, mert a’ kamra 30 — 40 minister! követválosz- 
tást készül megpörleni. Köztudomású lelt már az is , hogy Odilon-Barrot 
nem kiván ezúttal kamraelnök lenni, hanem Dupin fogja újra elnyernie’ 
fontos tisztséget, mivel az utóbbi alkudozások alatt folyvást híve maradt 
a’ parlamenti partnak.“ — Egy párisi magányos levél igy nyilatkozik e’ 
tárgyról: „April Isö napja váratlanul vete véget a’ ministerségi fordulat
nak. Az uj ministerek föltétlenül hívei az udvarnak ’s jobbadán másodrangu 
hivatalviselőkből állnak. A’ Moniteur és Jour, des Débats szükségből ho
zottnak mondják ugyan e’ rendszabályt, ’s nyílt tért hagynak azon ör
vendeztető reménynek, hogy az illésfolyam alatt végre csakugyan parla
menti szellemű ministerség létesülend ; »le a’ szövetkezés az udvar azon 
határ/ott nyilatkozatát véli abban látni, hogy az szilárdul megmaradni szán
dékozik eddig követett politikája mellett. A’ balközép’s baloldal későb

bi elpártolásuktól tart a’ doctrrnaireknek, ’s azt hiszi, hogy legalább egy 
részben egyesülni fognak az ideigleni ministerséggel. Ellenben reményük 
30 — 40 középeséi választás megsemmithetésit, mi a’ pártok egész helyze
tén tetemesül fogna változtatni a’ kamrában. E’ tekintetekből igen fontos 
ülést vélünk várhatni. Az ingatag és biztos jövendő nélküli ministerség 
nem igen nagy pártolásra tart számot azok részűül, kik leginkább csak 
hivatal ’s haszonhozó tárgyak utánáhitnak ; mig ellenben Thiers tekintete 
’s azon meggyőződés , hogy ő nelkülözhetővé tudó magát tenni, hatalmas 
ellensúly gyanánt szolgál mind a’ kamrában, mind a’ közvéleményben. 
Egyébiránt ezen uj kormányzati rendszabály olly váratlanul jőve , hogy 
még eddig semmi újabb csatatervrül nem tanácsiozhaték a’ szövetkezés 
a’ fölidézett újabb ármány legyőzhetésére ; azt azonban mindenki bizonyos
nak tarthatja, hogy illy terv még üléshyitás előtt készülend.“ —

(A’ király nem nyitandja meg személyesen a’ kamrákat.) A’ kamra- 
nyitási előkészületek már bevégeztetvék ,’s mégapn lsején határzattá lön, 
hogy a’ király nem fogja személyeset! megnyitni a’ kamrákat, hanem csu
pán Girod olvasand föl olly tartalmú parancsot, melly szerint az 1839iki ülés 
megnyitottnak ny ilatkozfatik;

H o l l a n d i  a.
A’ moszka trónörökös mart. 3 lén Hágába érkezék’s 14 napig szán 

dékozik ott mulatnű
Eranczia lapok Amsterdambul mart. 22rül következőleg Írnak : „Azon 

kereskedési szerződés aláírása, melly Hollandia és Poroszország között 
jan. 21 kén kötteték, Hollandia résziről semmi akadályra nem talált. De 
Poroszország még nem irta alá, mert a’ német vámegyesület többi sta
tusai, mellyek nézeteit ki kelle Poroszországnak előbb kérni, kifogáso
kat tevének a’ szerződés ellen. Az egyesület némelly délnémet statusai 
többi közt panaszt emelőnek, miszerint a’ Hollandiát illetendő engedélyek 
répaczukorgyáraiknak tetemes károkat okozandnak. Bajorország és Baden 
nhgség e’miatt közbeszólalkoztak; mégnem tudhatni, mit teend Poroszor
szág ; mivel azonban még mart. lSán Berlinben nem történt meg a’szer
ződé* kicserélés, holott az utolsó határidő mart. 21ére van tűzve, hihe
tőleg a’ szerződést a’ porosz kabinet nem irandja alá.“

15 e 1 g i 11 111.
Luxemburg, mart. 16kán : Az ország beljében a’népség egész vál

tozáson ment keresztül; a’ tisztviselők legnagyobb része ugyanis boszanko- 
dasat fejezi ki a’ brüsseli kormány ellen; már több hónap óta érte
sülve voltak a’ ministerek , miszerint az egyezkedés határzottan ’s visz 
szavonhatlanul meg van alapitva,mégis a’lcgutólsó hétig olly lépésekre nóga- 
ták a’ tisztviselőket ’s a’ polgárőrség tiszteit, mellyek őket a’ törvényes 
felsőségnél gyanúsítják ’s most a’ lakosság előtt nevetségesekké vál
tak. A’ lakosság ugyanis keserűn gúnyolja a’ hasztalan népmutogatások 
kezdőjit ’s kineveti azon hazugságot ’s nevetséges szájaskodásokat, mely
ikekkel a’ népre hatni akarónak. A’ csalódások elenyésztek; sokan szé
gyenük a’ szerepet, mellyet némelly cselszövők érdeke végett játsztanak. 
Azon tisztviselők, kik belsőségükkel visszaéltek ez alkalommal, töké
lycsen elveszitek hitelöket. —

G ö r ö g o r » *
Martzius hónap Görögországban sokkal hidegebb volt a’ mtilt évi

nél, ’s mi legnagy obb ritkaság ez ország évkönyviben, mart. elején The- 
ba körny ékin egy férfi mély hófuvatagba zuhant’s megfagy ott. —

l é m e t  o r » z á g:.
A’ frankfurti német lap Bonnbul mart. 25ériil többi közt Írja: „Épen 

most terjeng azon biztos hir, miszerint XVI. Gergely pápa ő szentsége 
Hüsgen kölni káptalanhely etíeshez intézett levelében a’ kölni érsekség ed
dig viselt kormányzatát helybenhagyja, felruházván őt a’ szükséges felha
talmazással. E’ szerint tehát a’ két év óta elmaradt papi  fölszentelések 
az idén h ú s  v é t  után azonnal ismét elkezdetnek’s a’ már érezni kez
dett hiány, a’ gyakorlott lelkészekre nézve , köz megnyugtatásra meg 
fog szüntetni.“ — Jól értesültek szerint a h a n n o v e r a i  követkamrai 
29 tag által aláirt előterjesztvényt martzius 22dikén nyújtók he a német
szövetségi gyűlésnek. — A’ lipcse - drezdai vasút részvényei igen ma
gas áron kelnek ’s beesők mindinkább növekedik az egész útvonal minél- 
előbbi megnyitása közelgésével. — Cleveben (Poroszországban) 24 
25ki éjjel figyelmet érdemlő kicsapongás történt, mellynek inditóokaegy 
Luther tiszteletére készült iromány volt, melly által a’ kath. népséga’ katli. 
vallást megtámadtatni vélte. — Hannoverában a’ választásokat nagyobb 
részint elmellőzik a’ választó testületek ; példával ment előre a hannove
rai egyetem, utána Hildesheim, Hannovera, Mfinden, Celle, Göttinga, Sta 
de, Schiittorf városok. A’ s i k  föld is hasonlag nyilatkozók; igy többi 
közt a’brémai’s verdeni nhgségek választó testületi, mellyek összesen 7 
követet küldenek országgyűlésre, ezen egyszerű nyilatkozattal; „mi az 
alaptörvény mellett akarunk maradni“ mellőzök el a’ választást; hason
lag Osnabrück tartomány három paraszt választó testületé sem választa, 
ezt tevék a’ bentheimi földbirtokosak is.

O l a s z o r s z á g ' .
Malta szigeten már kihirdeték a’sajtószabadságot, szigorú törvények 

alatt ugyan ’s mégis a’szomszéd olasz statusokra veszélyes befolyását jó 
solják , mert hihetőleg a’ szigorú törvények nem fognak szigorúan vég
rehajtatni. —-_________________________________________ _______
P én /J ie le t: Becs , apr. lOkén : 4pCtes statusbólelezvény 101, 3pGtes 

81 % , 1821 ki 100 fitos kölcsön 155, 1834ki 500 ftos köl
csön 6714114. bankrészvény 1508 fr. pgő. — 

G a b o n a á r :  Pest, április 12dikén: Tiszta búza 105,—, 140; — Kétsze
res —, , — : — Rozs 100, 96, — ; — Árpa 84,80, 75; 
— Zab 08, 05 , — ; — Köles —, — , —; — Kukoricza 
109, 95, — ; pesti in. v.earns.
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FOGLALAT: Magyarország: és Erdély (kir. meghivó irat az ország-gyűlésre; megtiszteltetések; névmagyarosítás; a’ szerb alkotmány; különféle: 
zágrábi földrengés, dohánybeváltási árszabás, esztergami arany misék, érd. hírek ; a’ t.) Amerika ( rabszolgakereskcdcs Brazíliában ; jMaranhao- 
bau zendülés; ’« a’t.) Portugáliává’ tanácsházban a’ válaszl'ölirati viták bevégezve; ’na’ t.) Spanyolország (V cortesülések föllüggesatve ; harczké- 
születek : ’s a ’t.) Anglia (a’ lordmayor húsvéti lakomája; nép»:yülések ; ’s a ’ l.) Erancziaország (a’ kamrák megnyitva; nyugtalanító népcsoport o-

kám ájpöíit'síu" W v á íá á S k  *• j“lcu hel>“ “e r r a u » .B aigba«;
Svédország. Hollandia. Németország. Schweiz. Gabonaar. Punavizallas.

s a’ t.) Németország Törökország.

l a g y a r o r i z á g é s E r d é l y .
F. april lókén, a’ követeknek adandó utasítás megállapítása végett még 

martiusban e’napra határozott Pest megyei közgyűlés az Országgyűlést jan. 2ára 
Pozsonyba összehívó köv. tartalmú k. kir. levél kihirdetésével nyittatott meg;

F e r d i n a n d u s  Primus Dei gratia Austriae Imperator, Hungáriáé, et 
jBoherriiae hujus nominis Quintus , Galiciae et Lodomeriae Hex apostolicus ;
Hex Lombardiáé, Yenetiarum etlllyriae, Archidux Austriae. etc. ect. — Hove- 
rendi, Honorabiles, Spectabiles ac Magniiici, Magnifici item, Egregii et No
biles, iideles, Nobis dilecti! Pro e a , quae animo Nostro penitus iníixa est, 
legum observandarum religione, Generalem Conventum sen Dietarn pro Do
minica secunda post PenteCosten, in diem secundum mensis Junii anni curren- 
tis 1839 incidente, in lib. regiamque Civitatem Nostrum Posoniensem indicen- 
dam , promulgandam, eidemque, favente supremo Numine , in propria Nostra 
Persona praeesse decrevimus, quod Nostri a Nobis muneris regii, amplioribus- 
que incrementis provehendae prosperitatis publicae ratio ex ig it, cum Fideli- 
bus Statibus et Ordinibus perchari Hegni Nostri Hungáriáé et Partium ei- 
dem adnexarum intuitu quoque mediorum, ad explendamper art. 7: 1 S3o de 
Tyronibus in sequelam hujus statutis, evoiuto decennio inomisse dimittendis 
interpositam publicum lidem , legionesque hungaricas in eo , qui heroici ea- 
rumdem roboris laudibus, gloriaeque gentis porro respondeat, statu conservan- 
<ias ducentium, tractaturi. Quocirca Yobis hamm Serie ürmiter praecipientes 
'benigne committimus et mandamus, quatentis ad praespeciilcatum diem,  et 
locum certos duos, ut moris est, e medio Vestri delectos et deputatos Nuncios, 
Yiros quippe idoneos et pacis ac publici boni amantes, citra.omnem excu- 
sationem, mittere ac expedire debeatis, qui praedictae Generali Diaetae in
teressé, ac ibidem una cum reliquis Dominis Praelatis , Haronibus , etNobi- 
libus , praefatique Hegni Nostri Hungáriáé, et Partium eidem adnexarum Sta
tibus et Ordinibus benignas Intentiones ac Propositiones Nostras , ad salutem, 
conservationem ac emolumentum Hegni unice direetas , uberjus intelligere, ac 
de iis in medium consulere tractareque noverint. Curandum autem Vobis er it 
diligenter, ut praerepetiti Nuncii Vestri ad praescriptum terminom ibidem 
certo et infallibiliter compareant. secus sub poena, in Generali Hegni De- 
creto expressa, non facturi. Vobis in reliquo gratia Nostra Caesareo- Regia be- 
nigqe propensi manemus. Datum in Imperiali Urbe Nostra Vienna Austriae , 
die 9na Mentis április anno Domini 1839. F e r d i n a n d u s  m. p.

1 F e r d i n a n d  Isten kegyelméből Ausztria császárja , Magyar és Cseh- 
országnak e’ néven Vdik ’s Galiczia es Lodomeriának apostoli királya , Lom
bardia, Velencze ’s Illyria királya, ausztriai főhg ’s a3 t. ’s a t. Tisztel. Be
csül. Tekintetes és Nagyságos, továbbá Nagyságos, Jeles és Nemes , Nekünk 
kedves Hiveink ! A’ törvények megtartása iránt mélyen szivünkbe vésett lélek- 
isméretességnél fogva közgyűlést vagyis Országgyűlést pünköst után 2dik , a’ 
f. 1839 é. júniusa 2kán eső vasárnapra Pozsony sz. k. városunkban tartatni, bir- 
detni ’s abban isten segedelinivel saját személyünkben elnökleni határoztuk e l , 
mit királyi tisztünk ’s a’ tágasb öregbitvényekkel gyarapitandó közboldogság 
ügye kíván, kedves Magyarországunk Js a ’ hozzá kapcsolt Hészek hű KKai ’s 
RRdeivel azon eszközökrül is — mellyek által, az 1830ki 7dik t. czikkben, en
nek következtéül állított ’s egy évtized múlva mulhutlánul elbocsátandó ka- 
tona-ujonczokrul adott nyilványos Ígéretünket teljesíthessük, ’s a’ magyar ez- 
redek vitézi erejök hírének ’s a’ nemzet dicsőségének tovább is megfelelő álla
potban tartására mód nyujtassék — tanácskozandók. Mihezképest tinektek 
ezennel kegyesen meghagyjuk ’serösen parancsoljuk, hogy a’ kitűzött napra és 
helyre, mint szokás, kebletekből választott és megbízott két követet, tudniillik 
alkalmas és békeszerető férfiakat küldjétek , ’s utasítsatok minden mentegetés 
nélkül, kik az érintett köz országgyűlésen jelenlenni ’s ott a’ többi főpap, zász
lós és nemes urakkal ’s említett jyi a gyár országunk ’s hozzá tartozó Hészek KKai 
’s Hiteivel, egyedül az ország boldogságára , fentartásárü és hasznára ezélzó 
szándékúikat ’s előterjesztésinket bői ebben megérteni *s .azokrul tanakodni’s 
intézkedni tartozzanak. Gondoskodjatok pedig szorgalmasan , hogy imént is
mételt követeitek a’ kijelölt határnapon és helyen bizonnyal és csalhatatlanul 
jelenjenek meg, az ország köztörvényében foglalt büntetés alatt különbenniem 
teendők. Egyébiránt hozzátok cs. kir. kegyelmünkkel hajlandók maradunk. 
Költ a’ mi cs. városunkban Hécsbén , 'Ausztriában april 9dikén 1839. F e r 
d i n a n d  s. k.

Ennek következtében a’ követválasztási közgyűlés t. Pestmegyc résziről 
jövő máj. 4ére hafároztatott, most pedig a követeknek vezérszabályul egy e’vég- 
re megbízott küldöttség áltál kidolgozott utasítás pontonként, vizsgáltatok meg 
’s jobbadán a’ küldöttség javaslati fogadtattak el.

O e s . ’s ap. fölsége R e v i e z  k y Karolinának a’ bajor királytól nyert 
sz. Annái alapítvány diszjele elfogadását’s viselését megengedni méltóztatott.

Ugyanő cs. ap. kir. fölsége G e r a  mb Leopold b. altábornagyot dij- 
menten titkos tanácsosi sorába fölvenni méltóztatott.

Ö cs. k. Fölsége jan. 1 7ki határozatánál fogva Rilfelschaid Vil
mos m. k. helytartótanácsi tiszt, fogalmazó gyakornok eddig viselt ve
zeték-nevének G e r e b é n y i  névre változtatását kegyeim, megengedni 
méltóztatott.

0  es. ’s ap. kir. fölsege J o o b Sámuel Szász-Coburg-Gotha Fer- 
üinand hg központi kanczellariája igazgatójának a’ portugál királynétól 
nyert fogantatás-rendjel elfogadását ’s viselhetésit megengedni méltóztatott.

Z i m o n y ,  april 6ikán: „Belgrádi hírek szerint Milos bg, Szerbia fej- 
delme, következő férliak kezébe adá a’ kormányt : a’ szerb hgi tanács el
nöke, testvére Obrenovich Jefrem ; belminister: Protich György, pénzügy- 
minister; Siinich Elek ; bel- ’s fölvilágitási ügyek ininistere : Stephanovich Ist
ván; kabineti elnök ’s külminister: Patronievich Ábrám; első statustitoknok: 
Markovich István. A ’ hgi tanács tagjai ezek : Perischich Vucsich, Nenadovich 
M átyás, Garaschanin Milotin, Theodorovich Lázár, Simigh Sztojan,Hadoi- 
kovich Milotin , Zravkovich Milosov, Grigorevich Vule, Maistorovich Sztan-. 
k o , Jurischich Sztanko, Turakovich Péter, Popovich Illyés, Rajovich Zvetko, 
Porosán György, Stojanovich István és Protich Antonin. — A ’ nagyurnak m. 
é. dec. 22— 24kén költ hatiserifje , mellybea alkotmánnyal ruházta fel Szer

•iát, igy hangzik: „Vezéremnek, Jusuf-Muchlis basának, (hogy dicsőittes- 
ék!) és a* szerb nemzet hgének, Obrenovich iMilosnak, (hogy kimúlása sze- 
encséslegyen! ) Szerbia tartományom lakosinak hűségükért ’s ragaszkodása
iért adott előjogok, szabadságok ’s több császári haliserif tartalma követ
keztében , mellyek tőlem külön időpontokban származtak, szükségesnek lát- 
zott e’ tartománynak bel kormányzatot nyújtani, oily foil éttel, hogy a’ Szer
iek jövendőben pontosan teljesítsék kötelességiket ’s hívek maradjanak ’s a’ 
neghatárzott adómennyiséget mindig késkedés nélkül lizessék le a’ kitűzött 
dőre. 1) Egyhangúlag azon létesített törvénnyel, mellyet a’ szerb népnek 
idők, tiéd ’s családodé a’ hgi méltóság hűséged ’s ragaszkodásod jutalmául ; 
nikép azt már azon császári berath is hirdeté , mellyet korábban kapál. 2) Az 
jrszág belkormányzata hű szorgalmadra van bízva, ’s 4 ezer erszény tenkölt- 
ségidre határozva. 3) Ajánlom neked egyszersmind, hogy : a) különféle tiszt
viselőket, nevezz ki a’ tartomány számára: b) teljesítsd a’ törvény-rendelé
seket ; c) vigyázz az őrségi katonaságra ’s a’ rendőrség, közbátorság ’s or
szágos béke iránti szükséges rendre; d) gondoskodjál az adó rendezet.érül 
s beszedésérül; te) lásd el szükséges utasításokkal a’ tartományi tisztviselő
ket; f) hagyd helyben a’ büntetéseket, vagy módosítsd azokat, vagy nyújts 
kegyelmet. 4) E’ reád bízott hatalomnál fogva teljes joggal birandasz az ország 
jó kormányzatára — mi kötelességedben áll — 3 fériit választani, ’s hivatalba 
helyezni, kik rendeletid alatt a’ központi kormányzatot képezendik, ’s kö
zülök egyik a’ bel-, másik pénz-, 3ik a’ jog-ügyeket vezérlendi. 5) Egyelnék  
’s helytartód vezérlete alatt külön kanczellariát állitandasz fö l, utlevélkiadás
ra , ’s levelezésre Szerbia és a’ külföldi hatalmak közt. 6) Tanács fog alakíttat
ni a’ legidősb ’s legelőbbkelő szerbekbüí; számuk 17 leend egy elnökkel. 7) Ki 
nem született szerb , vagy nem vévé törvényesen magára a’ szerb tulajdonságo
k at, ki még nem 35 éves, vagy nem bir ingatlan vagyonnal, az nem lehet tag
ja e’ tanácsnak. 8) E’ tanács elnökét ’s tagjait te választod, azon fölt éttel, hogy 
azok polgártársik közt mint ügyes , böcsüietes és hazájokért érdemeket gyűj
tött férfiak legyenek ismeretesek ’s méltók ált alányos helybenhagyásra. 9) Ezek, 
általad kezdvén , a’ metropolita kezeibe te.endik le esküjöket, mellyel kötele
zik magukat, hogy a’ nemzet érdekei, hivatalokkal járó kötelességük , lélek- 
isméretük sugalma ’s császári akaratom ellen semmit nem teendőek. 10) E’ ta
nács egyetlen kötelessége leend a’ nemzet javáról gondoskodni, és szolgálatodra 
és segítségedül lenni. 11) tSemmi rendelet nem fogadtatik e l ’s nem jöhet vég
behajtásra , mielőtt azt a’ tanács előleg javalná ’s elfogadná. 12) E’ tanács tag
jainak évdiját általányos megegyezés szerint illőn fogod meghatározni. Hatás
köre következő tárgyakra leend szorítva; a) megitélendi az ország törvényit, 
joggyakorlását’s az adózás-fárgyazó rendelet ek iránti kérdéseket’s külön ponto
kat ; b) meghatározandja valamennyi tartományi tisztviselő évdiját, ’s alkal
maztatásukról is gondoskodni fog, hol a/.t szükség kivánandja ; c) kiszámitand- 
ja az é\ i költségeket, miket az ország kormányzata kíván , ’s gondoskodni fog 
eszközökről, az adó legalkalmasb kivetésérül ’s beszedésérül; d) végre, tör
vényt alkotand, melly a’ katonai’s polgári őrség szolgálat-szabályit és zsold- 
ját határozza meg. Ez őrségek béke- ’s rendfnntartás végett fognak.fölállittatni. 
13) Joga van e’ tanácsnak terveket’s az ország jóllétére ezélzó törvényeket in
dítványozni ’s azokat az elnök ’s titoknok aláírtéval elődbe terjeszteni; de min
dig azon foltéttel , hogy az illy törvény soha ne érintse magas portám hatalmát, 
melly ura e’ tartománynak. 14) E’ tanácsban mindent szótöbbség határoz. 15) 
Joga van a’ tanácsnak évenkint martziusban‘s aprilben a’ 3 ministertül évi mun- 
kálkodásik kivonatát követelni és számadásikat áttekinteni. 16) E’ három ma
gas tisztviselő, bel-, pénz-, ’s jogminister és a’ kanczellaria-igazgató (kabi
neti titoknok), inig szolgálnak , szinte üléssel birandnak e’ tanácsban az eskü 
letétele után. 17) A’ tanács 17 tagját ok nélkül hivataltól nem foszthatni m eg, 
mig magas portám előtt bebizonyítva nincsen , hogy gonosztettet követének el, 
vagya’ hazai törvényeket sérték meg. 18) A’ szerbek közül követ fog kine
veztetni, ki folyton magas portámnál maradand , ’s ügyeit kezelendi a’ szerb 
nemzetnek, császári érzelmim és Szerbia nemzeti szabadsági és rendszabályi 
értelmében. 19) A’ rendőrségi munkálkodásokat (vesztegintézeteket) , hercze- 
gi rendszabályok intézésit a’ helyhatóságokhoz, czélszerii intézetek ’s posták ve
zérletét, az országutak föntartatását, katonaság iránti parancsok végrehajtá
sát a’ belminister kezelendi. 20) A’ pénzügy vitelére megbízott minister vizs
gálni fogja a’ számadásokat; a’ kereskedés virágzására iigyelend; a’ nemzeti 
jövedelmet, mellyet törvények határzandnak m eg, igazgatni fogja; gondja 
leend'a’ pénzügy’s kereskedés iránti törvények föntartására, az országos költ
ségeket számadás szerint lizetendi, mellyet a’ többi tisztviselők elibe terjesz- 
tendnek ; gondoskodni fog, hogy minden k öz’s magányos birtok telekkönyv
be iktattassék , ’s ügyelni az ország és kormány ingatlan vagyonára, az erdő- és 
bánya-művelésre , ’s minden egyéb tárgyra , melly tisztosztályához tartozik. 
21) Az igazsági ügyekre szánt minister , ki egyszersmind ministere a’ nevelés
nek ’s tudományok terjesztésinek, az ítéletek mikép történt végbehajtására 
iigyelend ; elfogadja a’ birák ellen benyújtandó panaszokat; meggyőződik azok 
tulajdonságiról, kik a’joggyakorlásra megbizatvák ; minden három hónapban 
kivonatot terjesztet maga elibe az ezen idő alatt folyt perekről, ’s gondoskodik 
a börtönökről ’s jobb helyzetbe tételükről. 22) Ennek szinte kötelessége leend 
a neperkölcs-müvelés, uj iskolák felállíttatása *s hasznos tudományok tanulása 
iránt buzditólag hatni a’ nemzetre. O viselendi a’ föliigyelést kórházak ’s egyéb 
intézetek fölött ’s levelezésbenálland az egyházi előljárókkal(piispökökkel). 23) 
Idegenek, kik nem született szerbek, vagy nem vevék magukra a’ szerbek nem
zeti tulajdonit, ez említett három hivatal egyikét sem viselhetik. E’ három igaz
gató (m inister) kölcsönös kötelességei teljesítésiben egymástól független 
marad , a’ nélkül hogy egyik a’ másik alá lenne rendelve , ’s mindegyik külön 
kanczellariával birand. 25) Külön osztályuk több egyes tisztosztályra szakad, 
s kormányügyben általok kiadandó minden oklevelet aláírni tartoznak, ’s min

den osztály külön munkálkodása csak az elöljáró aláírása által lesz kötelező. 
Minden parancsot az illető hivatalosztály könyveibe szükség iktatni s lajstro
mozni , mielőtt az végbehajtásra juthatna. 26) A’ három minister minden évi 
martziusban ’s aprilben kivonatot készít külön hivatalosztályában történt mun
kálkodásokról , azokban pedig, mellyek alájokrendeltetvék, kimutatást fognak 
föltétetni, ’s azt aláiratjok ’s pötsétjökkel ellátva helybenhagyás végett a’ tanács 
elibe terjeszteni. 27) Különös akaratom, miszerint Szerbia lakosi, magas por
tám alattvalói személyükre, becsületjükre ’s méltóságukra és vagyonjokra néz-



-  ( 122 ) -
\ e biztosítva legyenek , \  ugyané’ császári akaratom kívánja , hogy törvényes 
vizsgálat nélkül polgári jogait senki ne veszítse el ’s büntetést ne szenvedhessen, 
mi okbul többnenüi itélőszék állittaték föl az országban a’ vétkes megbünteté- 
sire ’s ártatlannak igazság-kiszolgáltatásra , míkép azt az itélőszék bebizonyult- 
nak találandja* 2S) Következőleg egy szerbet s’em ítélhetni pénz- vagy testi 
büntetésre, vagy ez utóbbinak pénzzel megváltására, mielőtt törvényszerű 
vizsgálat ’s ítélet történnék. 29) Gyermek ’s rokonok nem felelősek szüleik 
vétségökért, következőleg büntetést sein szenvedhetnek azokért. 30) Szer
biában 3 itélőszék van határozva igazság-föntartásul. Az első falukban a’hely
ség véneiből alakulnod, ’s kibékitőnek neveztetik. A’ 2ik első fokú birószék 
leend , a’ 17 kerület mindegyikében. 3dik a’ fólebbviteli törvényszék, melly 
a’ tartományi fővárosban tartamija ülésit. 31) Minden falu békítő törvény
széke egy elnökből ’s 2 tagból álland, kiket a’ község fog választani, Ez 
itélőszék nem határozhat olly pörben, melly lUOnái több jiiasternyi érték 
miatt támadott, ’s legfólebb csak 3 napi börtönre, ’s 10 pálczaütésre ítél
het, (Vége következik.)

KÜLÖNFÉLE: Zágrábban több igen kellemetlen ’s eső és havazás 
által kitűnt nap múlva í. hó 3kán délutáni 1 óra 1 7 perez tájban föld
rengést érzettek. Eleinte keletről nyugat leié haladó földalatti moraj volt 
hallható, mit erős függőleges csapás követe olly csatíanással, mintha va- 
lamelly erős fal hasadozott volna össze. A’ s/ökrényekben rezegni kezde 
pohár ’s üveg, ’s a’ vakolat több helyen lehámlott a’ falakról. Az egész 
rengés mintegy 2 másodperczig tana,  ’s nevezetes!) kár nélkül múltéi. 
Utána éjszaki szél következék ’s nagy pölyhü hó kezde hullani. — Mosony- 
Lanmart.jó áron kelt a’gabna; 7kén ugyan is következő arányban állott 
a’ középár: tisztabuzapozs. mérője 90 — 153, kétszeresé 77 — 80, rozsé 
75 — S3, árpáé 50 — 65, zabé 43 — 48, kukoriczáé 66 — 70 váltó ga
rason kelt; 28kán pedig tisztabuzaé 92—134, kétszeresé 80 — 90, rozsé 
78—90, áipáé 62 — 74 , zabé 75 — 90, tengerié 68 — 72 váltó gara
son. — Esztergomban mart. 13ikán isteni tisztelettel ünneplék a’ Duna- 
áradás évnapjának szomorú emlékét; melly alkalomkor Jordánszky Elek 
tinniniai püspök velős tartalmú beszédben nyilatkozók az ájtatös hívek 
előtt. A’ hg primás-iktatásra már megkezdék a’ szükséges előkészületeket 
Esztergomban. Az érseki lakpalotan javítások tétetnek, a’ kanonok-házak 
előtt pedig ebédtermet épitnek fából mintegy 400 vendég számára. A’ 
uyilványos épületek czélszerü világításban fognak ragyogni, ’s több al
kalmi verselő már költeményeket készit magyar és latin nyelven. Az idén 
az esztergami főkáptalan két tagja szándékozik tartani aranymiséjét vagy is 
félszázados papsági ünnepét t. i. ilordánszky Elek és M skolezy Márton. — 
A’ prágai iparszellem-előtnozditó társulat 45 tagja mart. 17kén tartá köz
gyűlését Prágában. E’ társaság jelenleg 374 tagból áll ’s 1838 végével 
25,379 f. 58 kit birt pgőben , könyvek, eszközök ’s t. elf. értékében 
pedig 12,918 f. 15 krt szinte pgőben. Az évi jövedelem 1838ban 12,029 
IVa ment, a’ k liség pedig csak 7699 fra , ’s igy a’ pénztárban lS39re 
maradt 1804 f. pgő, mert 2526 í. pgő csak átmenő mennyiségnek tekin
tendő, mivel csak mint idegen pénz foglaltatik Görögországba küldött árukért 
a ’ pénztárban. Ajándékul 57 inunkat kapott a’ társulat 163 kötetben, 
’s igy már most 5492 kötetre térj' d könyvgyűjteménye. Az egyesület 
75 lapot ’s időszak-iratot tart ’s maga ketiőt ad ki német, egyet pedig 
cseh nyelven. Olvasó szobája mindennap nyitva áll ’s vasárnap és ün
nepeken uyilványos oktatásban részesít mindenkit az iparművészet meze
jén. Három év óla 29 tanítót ’s tanulót utaztatott a’ társaság, ’s az utóbbi 
12 hónapban 9,665 olvasó látogató meg az egyesület olvasó termeit. Az 
egyesületbatíisadicséretes,példányunk lehetne! — Galaezimart. 14ki hirek 
szerint Woidernir helységben, Szilisztriától félórány ira, dögvész jelei mu- 
tatkozának. Eddig három ember halt meg, és számosán betegen feksze
nek. Viddinben megnyugtató az egészségi állapot. — Az országgyűlés iránt 
f. e. april 9kérül költ kir. leirat apr. 11 ken érkezék Pozsonyba, hol azt 
azonnal fölolvasá a’ városi tiszt viselőség szükséges rendelések eszközölhe- 
tése végett a' köv< tszállások ügyében. — Temesvárról f. hó ele jerül ezt 
írják: „Milos szerbiai hg hitvese ’s fiai huzamosb idő <>ta tartózkodnak 
már itt ’s külföldre uiazhatási készületekkel foglalatosak. Eddig a’ tudo
mányok több ágaiban, ’s különösen a’rajzolásban és tánezban is vesznek 
rendes órákat, ’s mint látszik minden tekintetben szép előmenetelt tesz
nek tanulmányik sorában. Először Lipcsébe szándékoznak’s mivel a’fran- 
czia nyelvet jól beszélik, Lipcsében pedig német nyelvre nagy szüksé
gük leend, tehát franczia nyelven tanulják a’ német nyelv szabályit, mél
tányolván azon solia nem tagadható elvet, hogy kinek hazájában élünk, 
annak nyelvén illő szólanunk. Farsangban a’ nemzeti Casino tánczvigal- 
mán is jelen voltak a’ fiatal hgek, ’s áltáljában igen népszerűekké tudók 
magukat tenni. — Nemes János gr. az Oltón két tutajt kütde Szebenhez kö
zel fekvő jószágaiba több ezer szőlőkaróval terhelten, ’s az által több 
napszámot, ember- és baromsanyargatást kiinéie meg. Ez újra reményt 
nyújt, hogy illy példák általbótoríttatva, többen is fognak próbálni nem 
csak Szeben, hanem Oláhország vidékeire is, ’s valaha még az Öltből is 
czélszerü javítások után kereskedési víz fog válni; de bezzeg egy két 
tutajról a’ gőzhajókig erősen nagy az ugrás! Időnk mind sanyarú, ’s in
kább februariusba képzeljük magunkat mint aprilisbe. A’hó vastagon fek
szik a’ mezőkön, mi a’ mezei gazdákra nézve nagy csapás ’s az állattenyész
tőkre is. Utazók beszélik, hogy Szebenen belül Fogarasvidékin még örö
kös a’tél. Nem kedvezőbb híreket hallunk Háromszékről is.—Mart. elején 
Benedekné szül. Markos Anna unitar. vallásu asszonyság a’ sz. János tiszte
letére épített szekerembányai kápolnácskába szűz Mária képét a’ gyer
mek Jézussal mintegy két G lábnyi nagyságban gyöngyökkel kivarrva, 
egy szép levél mellett küldé. A’ nevezett asszonyság sok viszontagság 
közt hosszason hazáján kiviil vándorla, ’s ottan fogadó, h<?gy ha Isten üt 
c’ viszontagságiból kisegítvén hazájába szerencsésen visszavezérli, melly 
templomot legelőbb meglát, abba Isten tiszteletére egy tula jdon keze által 
készítendő darabot fog szentelni, igy készült a’ szent kép ’s juta rendelte
tési helyére E.Up. —Vi z s o l y t  (A bánj ban) közelebb nyomasztó csapások

érték. Három év óta t. i. semmi szürete nem volt; juhait ’s marháit e’ tava
szon még apr. 5kén sem bocsáthatta legelőre a’nagy hó és hideg miatt, 
pedig tavalyi bő s majd két télre számított takarmánya már elfogyott; 
múlt évi farsangon a’ tűz 13 házát elhamvasztotta, f. april. 4dikén pedig 
86tot. A’ lakosság minden erőködési mellett sem vala képes gátot vetni 
a dúló elemnek, melly a’ süvöltő széltől segittetve, mindent fölemész
tett , semmi módot nem hagyván a’ megmenthetéshez. így Keglevich Jón. 
gr. b. t. tan. ur tisztlaka, juhakla’s Keglevich Ferencz grófné tisztlaka, 
juhakla, majorja, cselédházai ’s nagy magtára 8000 p. mérő gabnával 
a’ vész martaléki lettek, ’s most az uradalmi tisztek saját illetőségökvé
gett is más uradalmakra szorultak, holott szűk években a’ szűkölködő 
szegényeket is e’ magtár szokta élettel ellátni. Soknak még marháji ki
szabadítására sem volt ideje. A’ most elhamvadt 86 házhoz számítván a’ 
múlt évi farsangon leégett 13 házat, összesen csak 57 ház ment a’ tűz 
pusztításától, pedig az említett 156 teleknek majd mindegyikén két csa
lád is lakik, ’s igy gondolhatni niilly tetemes itt a’ szerencsétlenek szá
ma ! A’ kath. egyház, ref. iskola, két vendégfogadó és postaház meg
mentettek.— Dé z s  a k n a  város kellemesen látványnak vala e’ napok
ban tanúja, ugyanis múlt hó 30ra viradólagaz újannyitott Ferdinand akna 
feletti hegy lesülyedvén, a’ tömérdek költséggel nyiiott’sjó móddal készí
tett új aknát eltemette; a’ helybeli k. súúsztség elő vigyázata az épüle
teket megmenté ugyan a’ veszélytől, de ez az aknára tett nagy köliségek 
csekély kárpótlása. Irt idő óta két veszett akna indult sülyedni, mi a’ kö
zel lakókat nem kicsi rémülésbe hozta, midőn egy szomszéd gazdának 
elsülyedt csűre előintést ada e’ sanyarú időben házának is elszedésére. 
Dézs környékin a’tel még mindegyre tart’s bár a’ múlt hónap 27én ’s ezt 
megelőzött napjain mutatkozott néhány kellemes!) pap Szamosunkról a’ 
tömérdek jeget minden nagy áradás vagy kártét nélkül elűzte is, de tava
szi szántással legszorgahnasb gazdáink sem kérkedhetnek. A’ gabonaár 
azonban keveset hágott. E. H. —

\  in é r i k  a
Buenosayresi dec. 30aig terjedő lapok Őribe tábornokiul, Montevi

deo hajdani elnökétől, hosszas felszólítást közölnek, mellyben a’semleg- 
inegsértetésrül panaszkodik a’ franczia consul’s hajóvezér által ez állomá
son, honnan őt a’ consul elüzé’s a’ respublica kormányát föl forgató. No
ha Montevideo a’ buenosayresi visz-lyban egészen semlegül viselé magát, 
mit a’ francziák is kénytelenek megvallani, mindé’ inellett mégis fegy
verrel ’s csapatokkal gyáinoliták líiv era lázadási főnököt. Legfigyelemre
méltóbbak azonban néinelly kivonatok a’ franczia consul ’s montevideoi 
kormány közli levelezésből, mellyben a’ hajóvezér ellenséges bánásmódja 
megfeddetik ugyan , de inegvallják azonnal, hogy, bár Montevideo a’fen- 
forgó viszályban semlegül viselé magát,mégis reménylln tő.iniszerinta’ fran- 
czia hajóvezér, mivel Buenosayressel szövetséges vagy legalább barátsá
gos lábon ál l , a’respublica elleneivel egyesülend’s a’ kormányt felforga- 
tandja. —

(Maranhaoban zendülés.) Lissabon, mart. 25én . Epen most kaptuk 
Brazíliából azon hirt, miszerint Maranhao tartományban Villa da Manga 
közelében zendülés üte ki, mellynek főnöke bizonyos Kaimundo Gomez. 
A’ foglyokat megszabadnák a’ tömlöczökbül, a’ tartományi elnök letéte
lét kihirdeték, valamint a’ praefectusi, ’s alpraefectusi és biztossági hi
vatalok eltörlesztését, ’s minden statushivatalt viselő portugálnak 18nap 
alatti kiköltözését rendelék, kivevén azokat, kik brazíliai család bul vet
tek nőt ’s túl vannak 60 éven. A’ zendülést igen csekély számú csapat kezde, 
denőtten nőtt az uj csapaokkal; a’ városbul több. osztályt kőidének a’zen
dülés elnyomására, attól rettegnek azonban, hogy az 1835ki párái ese
mények kerülnek ujlag szőnyegre. A’ zendülés okát a’ tart. elnöknek tu
lajdonítják, ki az ujernezszedésta’ legnagyobb szigorúsággal foganatosító.

P o r t u g á l i a .
Lissabon! hirek mart. 25eig terjednek , szerintük a‘tanácsház be vég

ző vitáját a’ válaszfölirat iránt. A’ hadminister a’ 15 ezer főnyi serget2 7 
ezerre kívánó szaporittatni; az ellenzés hatalmasul ki kelt ellene, mert 
az ország pénzügyi állapotja most csakugyan nem képes megbirni illy szapo 
riltatást; mindé’ mellett is a’ badminister hanem egészen is de részlet
ben okvetetlenül keresztül viendi tervét; az ez iránti vitákkal foglalko- 
dik a’ követkamra. A’ ministerség most erős lábon áll ’s addig nem is le
het változásokhoz remény, mig a’ chartisták a’ kabinetetgyámolilják. A’ 
pénzügyminister 100 ezernyi ft st. hitelt kívánt az 1825ki szerződés kö
vetkeztében a’ braziljai alattvalóknak elégtétel végett. Ezen kívánat erős 
ellenzésre találand, mert több portugál alattvaló hasonló követeléssel bir 
a’ brazíliai kormány ellen. —

S p a n y o l o r s z á g .
(A’ cortesülések fölfüggesztve. Ilarczkészületek.) A’ ministerség 

hosszas tanácskozás után gyors hírnököt külde Parisba ’s a’ cortes-iilé- 
seket fölfüggesztő, ’s e’ rendszabályt azon Ígérettel szépitgeték, miszerint 
ezentúl minden erejüket egészen háboruvitelre ’s pénzszerzésre forditand- 
ják. Igéretjök teljesítése helyett azonban csak újabb jeleit adók tehetet
lenségüknek, úgy hogy megvetés! tárgyul szolgálnak az egész nemzet előtt. 
A’ ministerek egymás közt is meghasonlának, de a’ vasfejü hadminister 
önkényének mindenkor határtalanul engednek. A’ békekötési hirek már 
gyérülnek; annyi mindazáltal csakugyan bizonyos, hogy Maroto illy szán
dékkal birt, és Izabellát a’ trónkövetelő másodszülött fiával akaró össze
házasítani, ’s a’ trónkövetelőt Krisztinával együtt eltávolitni az országból, 
’s azután Esparteroval egyesülten a’ kormányzóságot vinni. Espnrtero 
mindazáltal ennél sokkal fényesb jövendőt biztosíthat magának tökéletes 
győzelem által,’s most csakugyan hatalmasul készül, liánt Írják, ilhnlárzó 
csapásra. —



A n g l i n .
(A’ Courier nyilatkozata Irland kormányzatáról* Elegy,) A’ ministe- 

ri Courier következő fölvilágitást közöl Irland kormányzata ügyében, mely- 
lyet a’ toryk rnind a’ két házban megpönditének : ,,A’ felsőház ismét biz
tosság-nevezést liatárza Irland kormányzata’s erkölcsi állapotja megvizs
gálása végett. Az indítvány lloden grófiul származék, ’s mivel Welling
ton és Brougham támogatók azt, tehát párt-megtámodásnak keile az egész 
dolgot tekintenünk a’ ministerség ellen , noha lloden gr. szavai tulajdon* 
kép csak Normanby marq. kormányzatára látszottak czélzani. Illy körülmé
nyek közt sokkal nagyobb többséget remenyltünk a’ toryk részire, mivel 
mlnyomóságuk úgy is köztudomású a’ felsőhöz bau. lloden gróf beszéde 
csak egyes esetekre vonatkozék, miknek azt kelle megmutatni, mit úgy is 
mindenki tud , hogy Iriandban szomorú állásponton vannak a’ társas vi
szonyok, miért minden kitelhető gáncsot Normanby lordra kívánt ruházni 
a’ ns gróf. A’ vád ez úttal is egészen a’ régi volt, hogy t. i. a’ lordhely 
tartó kissé, tág körben élt megkegyelmezési jogával, ’s több elitéltet még 
büntetés ideje múlta előtt szabadon bocsáttatott, ’sut A’ ns gr. még az előző 
társaság miatt is kikelt Normanby ellen, főleg azon okbul, mivel a’ ne
vezett társulat pártolása tetemesül ártott az orangista-egyesiiletnek, mely- 
lyet ő, mint legbuzgóbb tag, tisztel, ’s mellyhez tartozhattál fő szerencsé
jének tartja, lloden gr. e’ nyilatkozta után epen nem csodálkozhatni többé 
hogy Normanby kormányzatával nincs nmgelégiilve. Miután Normanby 
L világosan meginutatá, miszerint lloden állítási minden tekintetben túlzók, 
annak bebizonyítására tért, hogy az ő kormányzata alatt kevésb gyil
kosság és gonosz tett történt, az elkövetettek nyomozása pedig sokkal 
gyakrabban volt kívánt sükerü, mint korább időkben ’s mind ezt hivata
los rendőrségi iratokkal tanusitá. A’ gonosztevők száma a’ közelebb múlt 
évek alatt következőleg mutatkozék : 1834beu 4257 ; iSoőben 4005; 
ISoöban 3473; 1837ben 2622, ’s 1838ban 2156. Normanby 1. kor
mányzata megítélésekor illő tekintetbe veendő , miszerint szándéka létesí
tésében többnyire olly oldalról tapasztalt gátot, honnan leghathatósb se
gélyt lehete ’s kelle várnia. Szomoritó körülmény az is, hogy a’ lölvilá- 
gult Angliában katholikusok pártolása miatt is vedni kénytelen magát va- 
lamelly tisztviselő ! ’s azonkül még e’ tekintetben is túlzó vala lloden, mert 
számra nézve mindenkor meghaladák a’ tisztségre alkalmazott protestors >k 
csakugyan a’katliolikusokat. Az egész vád minden tekintetben pártoskodás 
és személyeskedés undok bély egét viseli magán. — Canadából nyugtaló hí
rek érkeztek; mind a’ két tartományban csönd és beke uralkodik. — 
Martz. 19kén este egy jól öltözött 40 évű férfit fogtak el garázdálkodás 
miatt az utczán; zsebei tömve valónak kövekkel ’s keblében tört viselt. 
Kérdőre vonatván, azt vallá , hogy ő IVik György fia, neve Guelf’s a ’ 
kövekkel Melbourne fejét akarja bezúzni, mivel villanyos csapasokkal 
gyötri őt. A’ Szerencseden őrült ’s illő helyre vitetek. —-

(A’ kathol. vallás terjedése Angliában.) Több okbul alaposan követ
keztethetni, miszerint Anglia, a’ protestáns vallas leghaialmasb támasza, 
darab idő óta olly tárgy kezd lenni, mellyre legnagyobb figyelemmel te
kint a’ római udvar is. Mindenütt vannak római ügy viselők az ország leg- 
távulabb részeiben is, ’s a’ kathol. kápolnák olly nagy számmal ’s gyor
san emelkednek, mikép azt eddig képzelni sem batorkodék senki, kü
lönösen pedig Lancashire azon hely, honnan mindenfelé terjedez a’ kath. 
vallás. 1824 ótat. i. 96 uj kath. kápolna épült Anglia külön részeiben. Az 
emliteit évben ugyanis 357re ment összes számuk, mostan pedig 453ra 
teszik azt. Lancashire 90, Yorkshire 52 , Staffordshire 29, Middlesex 
20, Northumberland 19, Durham 16, Warwikshire, 18, Hampshire Wight 
szigeten 12, Worcester-’s Leicestershire 11, Somerset- ’s Lincolnshire 
10 illyes kápolnával bir. Valesben összesen csak 11 kathol. sz. egyház 
találtatik. Skótziában 1829 óta 28 kathol. szentegyházzal gazdagul! e’ 
vallás. Zárda 10 van egész Angliában, mellyek közül leginkább kitűnő 
a’ stonyhursii jezuitáké; ezenkül még 17 apácza- és szerzetes gyüleke
zete van Angliának. A’ kathol. számáról következő felvilágitást közöl a’ 
Homan Catholic Magazine: ,, Meg vagyunk győződve, miszerint számunk 
nem sokára k é t mi l l i ó r a  menend Angliában, mit a’ vallásunkra fé
rők folyvást szaporodása is siettetem! Személyes tapasztalatink követkéz
éiben bátran ’s biztosan mondhatjuk, hogy a’ polgári társaság külön osz- 
tályiból naponkint nyerünk ujonezokai.u —

(A’ lordmayor húsvéti lakomája. Népgyülések.) April lsőjén este régi 
szokás szerint pompás lakomát adott a’ lordmayor a’ londoni testületnek. 
A’ vendégek közt más nevezetességeken kívül Cambridge lig, Normanby 
marcp , a’ londoni püspök, Peel li.,Bűntett és a’ törökkövet is jelen vol
tak. A’ lakoma után mondott beszédek közt a’ tesiületjavitó indítvány is 
többször szőnyegre került. Normanby marq. azon nyilatkozattal nyugtató 
mega’polgárokat, hogy őigen tisztel minden községi testiiiet-intézvényt ’s 
minden rendszabályt gátolni fog,inelly a’ londoni city szabaditéki leró írására 
czelozna. Peel nem felelt egészen meg azon.várakozásnak, mellyel iránta 
a’ hivatalviselők eltelve valónak, mert egyenesen kimondó, miszerint ő min
dent elénk buzgalommal szokott előmozdítani, mit a' rendőrségi elvek fön- 
tartatására nézve üdvösnek gondol,’s igen fog örvendeni , ha az e’ tekin
tetben netalán hozandó rendszabály nem fog összeütközni a’ londoni city 
szabaditékival. Burdett a’ ministerség küllőid! politikáját kezdé lehető leg
nagyobb kíméletlenséggel taglalni, mire azonban azt, jegyzé meg a’ lord
mayor, hogy illy tárgyak nem vidám lakomához tartoznak. Az ünnepélyt 
tánczvigalom záró. — April 2ikán reggel Woolvvichból két pattantyús szá
zad vonult keresztül Londonon; parancsuk gyors haladásra czélza. Custon 
Groveból a’ london-birminghami vasúton szállítók tovább e’ katonaságot. 
Utazásuk czélja , hír szerint Manchester. Délután Londonbul tetemes 
rendőrcsapat ugyanazon irányban indult szinte útra. A’ chartisták miad-

azáltal, kik ellen illy rendszabályokhoz nyúlást szükségesnek tart a’kor
mány , mint latszik, inkább szeretnek fenyegetőzni nyilványos szószékről# 
mint harczolni, noha mindig fegyvert emlegetnek izgató főnökeik. Devi- 
zesben legalább tettleg bizonyult be már ez állítás,- mert húsvéthétfőn , 
midőn gyűlésre seregiének össze a’ város előtt $ rövid külekedésután szély- 
lyeliizék őket a’ toryk. Zászlóik ’s egy lobogókkal diszitett kocsi $ inelly 
szószékül fogott volna használtatni, diadaljelül az ellenség kezeibe juJ 
tottak. A’radiealok főnökeit, kik közt Vincent, a’ londoni izgató * rendőri 
felügyelet alatt távoztatok el a’váróstul, miután megigérék, hogy oda többé 
visszatérni nem fognak. Edinburgban ellenben ugyanazon nap győzelmet 
vítlak ki a’ vvhigek fölött a’ radiealok. Az előbbiek vezérválasztmánya 
nyilványos gyűlést hirdete tartatni, kérelemintézésül a’ministerség megma
radása ügyében. A’ nagy gyülésterem néhány pillanat alatt fuladásig töm
ve volt emberekkel, ’s a’szkot főváros valamennyi legelőbbkelő whig baj
noka jelen volt a’ küzdéshelyen. Alig foglaló el az elnökszéket a’ whig lord- 
provost, midőn Fraser, az edinburgi radiealok főnöke Douglas radical 
számára követeié é’megtiszteltetést. A’ lordprovost csakugyan távozni volt 
kénytelen az elnökszékrül ’s egesz whig farkával együtt a’ radiealok ször
nyű gúnykiáltozási közt hagyó el a4 termet. A’ gyűlés ezután nyílvanyitá* 
miszerint épen semmi bizalommal nem képes viseltetni a’ mostani minis
terség iránt, ’s kérelem-intézést liatárza ö felségéhez ministerség-változ 
tatas végett. —

F r a n c z l a o r s z á g -
Toulotii levelek a’hajósereg készületeiről beszélnek , melly 10 sor

haj óbul, 4 fregátbül ’s 5 — 6 kisebb szerű naszádbul állatid Botsaméi Íí& 
jóvezér kormánya alatt a’ levantei tengerekre vitorlázandóbuf. Joiüville kir. 
hg viendi Themis fregát parancsnokságát.

(A’ kamrák megnyitva. Nyugtalanító népcsoportodat a’ kamra-épü
let előtt.) April 3ikán nagyszámú fényes látogatás volt az udvarnál ’s két 
óránál tovább tartott. Jelen volt többi közt Soult és Gérard tábornagy, Bro
glie hg, Bassano hg (Marét)’sa’ t . ) ’s mintegy 250 mindén politikai színve- 
gyületü kamrai követ; a’ szövetkezés főnökei ellenben, ’s köztük Gui
zot, Thiers és Odilon-Barrot nem jelentek meg , noha hivatalosak voltak.- 
A’ lelépett ministerek sem valónak láthatók, mig az ideiül, ministerség. 
tagjai pillanatig sein távozónak a király mellől. April 9ikén délutáni I 1/* 
órakor Pasquier b. kanczellár elnöki» te alatt alig volt jelen 30 pair a’ kam* 
ranyitáson. Midőn Soult tábornagy a’ terembe lepett, minden oldalról elibe 
sietének kezeit szoritgatni. I l,a órakor összegyűlt valaháraa’ megnyitás
ra törvényesen szükséges szám. Girod (de! Ain), Gamier és Montebello' 
hg a’ministeri padokon ültek, ’s az elnök felolvasó az ülésnyitó parancsot 
’s a’ hivatalosztályok elrendezésire szólító föl a’ paireket. Titoknokok let
tek: Durosnei gr., Louvois marq., llalgan alhajóvezér, és Turgot gróf; 
ezután az uj pnirek igényei megvizsgálása végett választmányt nevesse ki 
az elnök, ’s Felet de laLozere engedelmet kért némi fölvilágitásokat kér
hetni azon alkudozások ügyében, mellyek az uj ministerség összeállítása 
miatt folyamban voltak, ’s lényegileg így nyilatkozók : „Tudnáé a’ pair* 
kanira azon pillanatban, midőn az elmék annyira ingerültek , ’s midőn a’ 
kamrában kétségkiil vita fog támadni, egykedvüleg ’s csöndesen bevárni 
a’ fordulat sükerét, a’ nélkül hogy végéi gyorsítani ’s kedvező ezelra ve
zérleni törekednék V A’ pairkamra aílátandja ..miszerint önmagára ’s az or
szágra nézve kiemelni köteles ez állapot Veszélyességét. Kedvező körül
mény, hogy e’ kamrában több olly tag találkozik, kit a* király minister« 
ség-alakitással bízott meg. A’ fenséges tábornagy, kit ő fels. e’ nehéz meg
bízatással terhelt, reményiem nem fogja megtagadni a’ kamrától azon f ö I 
világításokat, mellyek e’ czélra szükségesek , ’se’ hosszas fordulatot gyor
san végre fogják juttathatni. O legjobban mondhatja meg , mellyik ol
dalról származott azon egyeneflenkefiés, melly annyiszor tudó megsem- 
mitni a’ ministerség-alakitást. Kívánom, hogy a’kamra engedje ap i I 6kárr 
bővebben kifejtenem indítványomat.'4 A’ pairek nagy többséggel fogatlak 
el ez indítványt. Ezután élénk beszélgetés támadt a’pairek közt, ’s 3 óra
kor széllyMoszlott az ülés. A’ követkamrában délutáni I órára volt hir
detve az ülésnyitás. A’ nyilványos és szabaditékos karzatok üresek vol
tak. 1 óra tájban mintegy 50 követ volt a’ teremben , kik élénkül tanács
koztak együtt, (vasparin, Tupinier és Cubiéfesa' ministeri padokon fog- 
lalának helyet, ’s 1 1 j órakor telve volt követekkel a’ terem. Ezután föl- 
olvasá a’ beiminister az ülésnyitó parancsot ’s a’ kamra azonnal elnök’s 
titoknokok választásihoz fogott. April 4iki párisi magányos levelek szerint 
a’ követkamra-megnyitaskor több embercsoport kezde föl és aiászállong- 
ni a’ Bourbon-palota előtt, mellyek folyvást szaporodtak , ’s végre a’ka
tonai érő közbejöttét tevék szükségessé* Délután 2 órakor számos fegy
veres csapat lovagolt szerte a’ fővárosban, leginkább a’ kamraépület kö
zelében ; hol folyvást növekedni kezde a* népCsoportulás. A’ zendiiíeti hí
don annyi ember szállonga, hogy délutáni 4 órakor már egyik oldalról sem 
lehete oda közelítői. E’ néptömegek jobbadán nmnkásokbul állottak , ’s 
este felé komoly csöndzavartól kezde rettegni a’ kormány. —

(Az ellenzési többség aránylag csekély. Politikai nézetek.) A’ kö- 
vetkamra april 4ikén bevégzé hivatalosztályi elnökinek’s títoknokinak vá
lasztását. Tizennyolca kinevezés közt 11 az ellenzés részire ütött k i, 7 
pedig a’ volt ministeri párté maradt. A’ doctrinairek ez alkalomkor Ieg- 
szorosb semleget gyakorlónak , ’s folyvást a’ kor-szerinti jelöltek mellett 
szavaztak. A’parlamenti vélemény tehát győzelmet aratott ugyan, de ko- 
ránsem olly fényeset, minőt a’ doctrinairek gyámolításával nyerni képes 
lett volna. A’ többség így majd ugyanazon arányú, minő a’ feloszlatott 
kamrában volt, ’s aZ eddigi szavazásokból ítélvén ósok 9 szónyi többség
gel bir e’ pillanatban az ellenzés. April 5kén a’ meghatalmazások vizs
gálata j ölt napirendre, miután Bonét azon levelét olvasók föl,- mellybe-
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jelenti, hogy követség! helyéről lemond , mivel igen csekély többség ál
tal nyeré azt. Az udvar mostani tulajdonképi szándékáról különbözők a’ 
vélemények; annyi inindazáltal bizonyosnak látszik, miszerint a’ bal kö
zépet kizárni szándékozik a’ ministerségbül ’s kamraelnökségbiil. E’ czélt 
csak a’ doctrinairek és .Jacqueminot-pártiak által érhetni el. A’ doctrinai- 
rek természete kiv-ül-belül hitszegó', hizelgó' ’s uralkodásra vágyó. Ók 
ugyanis először segiték a’ restauratiót ’s minden alkalomkor szemtelenül 
hizelgének neki , azután a’ nép utálatának tevék ki a z t,‘s mindenekelőtt 
ők pártolának az ellenséghez , mihelyt hanyatlani kezde a’ restauratio napja.
A’ doctrinairek buzgó pártolóji voltak a’ juliúsi zendületnek, hogy hata
lomhoz jutván, megbuktathassák azt. Ók alapiták a’ septemberi törvénye
ket. Midőn pedig a’ tulajdonképi udvari párt, nélkülözhetni vélte őket ’s 
túladott rajtok , akkor azonnal az ellenzéshez csatlakozónak , ’s a’ szö
vetkezés minden osztálya közt ők csinálták a” legnagyobb zájt. Elvekkel 
keveset gondolának ők; mert lelkűk csak hatalom után sovárga, ’s márbir- 
nák is ezt, ha legújabb időkben önmaguk közt nem hasonlottak volna 
meg. Beszélik, hogy Soult tábornagy nem sokára szövetkezni fog e’párt
tal. Előbbi nézetivei ellenkezik ugyan az illy házasság, de Thiers köny- 
nyelmüsége következtében csakugyan megtörténendőnek hiszik azt. Egy 
álnok udvarpárti férfi ugyanis barátság álorcza alatt kérdé Thierst, mikép 
vél boldogulhatni a‘ makacs vén katonával, mire igy válaszolt Thiers: „Ah, 
a’ tábornagy múmia, ’s mi repkénnyel fonandjuk őt körül.“  A’jó barát azon
nal siete tudatni az agg bajnokkal ez elménczséget,’s igy e’ néhány üres szó 
ezúttal talán Francziaország sorsa fölött határza, mert azóta meghasonla 
Thiers pártjával Soult, ’s a’ doctrinairekhez kezd csatlakozni. Az apr. 4iki 
népcsoportozatok minden fontosság nélküliek voltak, ’s csupán az által léte
sültek, hogy minden oldalról csoportozatokat jósolgatának, ’s igy az emberek 
kíváncsiságból tolongtak minden oldalról össze, mivel látni ohajták a’ támo- 
dandó zavart. Sokkal komolyabb fontosságú mindazáltal a’ National alá
írásgyűjtése dologtalan napszámosak gyámolitására; a’ pénzgyűjtők mint 
határzottrepublicánusok,isméretesek’se ’körülmény azon gyanúra szolgái 
alkalmid, hogy e’ párt talán rövid idő múlva használni kívánja e’ szegény 
embereket, kik hálabizonyitásból sokat követhetnének el. A’ jour. des 
Débatsból láthatni, milly erőszakosan ellenzikOdilon-Barrotnak kamraelnök
ké válosztatását.Miutáuaz udvar Thierst nemnyeré ministerül, természetesen 
irtózik a’ baloldali főnök kainraelnökségétül, mert ez esetben másminister- 
ségct képzelni sem lehetne , mint a’ Thiers elnöksége alatt alakulandót.— 

(A’ pártok helyzete Francziaországban.) Illy czirn alatt következő
leg ir a’ frankfurti főpostahivatali lap: „Önmegtagadásról magasztalják 
azon férfiakat, kik ideigl ministerséget vállolának föl, ’s nem ok nélkül, 
mert a’ sajtótól csakugyan van mit szenvedniük. Egy angol tory lap igy 
nyilatkozik az ügyek mostani helyzetérül : „Valóban egészen merevültek 
vagyunk bámulás miatt, midőn látjuk, mikép folynak Francziaország 
ügyei. A’ kamrai éllenzési párt ministerség - elbocsátásra kényszeríti a’ 
királyt, noha ez bizalmára méltónak tartá azt, ’s végre a’ törvényhozóság 
feloszlatását teszi szükségessé. A’ választók a’ király ellen nyilatkoznak, 
ki azoktul is elhagyatva látja magát, kik leghuzamosb ideig bírták ke
gyét. Ministerség minden erőködés daczára sem képes létesülni, ’s a’ki
rály a' külministerséggel volt respublicai szellemű hirlapirót kénytelen 
megkínálni, ki azon fölül nem fogadja el e’ fényes ajánlatot. Illy tettdol
gok közepeit valóban sajnosnak lealázottnak mondhatni Francziaország
ban a’ királyság helyzetét.“ A’ National ez állításra ezt jegyzi meg: 
„Ha a’ toryk lebocsátkoznak ügyeink vizsgálatára, tehát óhajtjuk, le
gyenek szívesek átlátni, miszerint Francziaországban már nem is létezik 
király , ’s hogy a’ trónnak mostani birtokosa nálunk csak népfölség ’s 
zendületi kegyelem mellett uralkodik “ A’ fővárosban mutatkozott nép- 
csoportozatokrul igy szól ugyanazon lap : „Mi ebben újabb merényét lát
juk egy fondor pártnak, melly utolsó vonaglásban fekszik, ’s most a’ 
fejetlenség ’s rablás rémvázát szeretné létre idézni, hogy a’ békeszerető 
polgárokat még egyszer körülötte összecsődülésre bírhassa. A’ rendetlen
ség ügyvivőinek csábítása annál hatalmasb, mivel a’ dolgozó osztály nagy 
szükségben szenved, ’s az éhes ember nem mindenkor tár fület az okos
ságnak. Mit kell már most tennünk? Oszszukmeg kenyerünket szeren
csétlen testvérinkkel ’s könnyitsük azon bajt, melly az ármányok miatt 
a’ szegénységre háramlik. Gyüjtsünk pénzt a’ dolgozók fölsegéllésire. Az 
idegi, ministerségrül elég legyen megjegyzenünk, hogy annak tagjai csak 
szalmavázak és semmik, vagy épen kalapok , csupán azért helyezvék 
padra, hogy a’ helyet senki ne foglalhassa el; Gasparin kineveztetése is elég 
annak megmutatására, mit az udvar az utóbbi időben szemtelenül ’s ügyet
lenül többször elkövete.“ Ugyanez ügyben még élesebben nyilatko
zik a’ Gazette, mondván: „Legnevezetesb tettdolog ügyeink mostani hely
zetében az, miszerint a’ rendet fenyegető veszély már most nem a’ pár- 
tokbul származik, ’s nem is szenvedéíyikből, és hogy az nem az országló 
hatalom ellen van intézve , hanem egyenesen a’ kormány bánásmódjából 
származik. Milly nagy zajgás emelkedék egyébkint mindenkor a’ repub- 
licanus szellemű lapok ellen , ’s ime most épen ezek törekszenek min
denkép csüapitrii a’fölingerült dolgozókat; máskor a’pártok ellen lehete 
szólani, s most a’ kormányrférfiak ármányi miatt nem teljesitheté üdvös 
szándékát a szövetkezés; máskor méltó volt azon panasz, hogy a’ pár
tok túllépnek az alkotmány korlátin, s most a’ kormány vétkezik az al
kotmányos szokás ellen. A’kamra véleménynyilatkozata következtében gon
dol ministerséget alkothatni a’ kormány; de félhető, hogy itt beteljesül 
lendnek Thiers a’ királyhoz mondott e’ szavai: „Már késő!“ — Cornic- 
ninhez igy szála valaki: „Az udvar végre Önt ajánlandja kamraelnö
kül.“ Erre Cormenin ezt válaszoló: „fin pedig követségre küldenéni aztán 
az udvart.“ —

T ö r ö k o r s z á g - .
A’ marséillei Semaphore Könstantinápolybul mart. Sárul következő« 

leg ir: „A’ politikai helyzet néhány nap óta nem olly nyugtalanító; hihe  ̂
tőleg a’szultán ’s M. Ali közti egyenetlenség nem fog kiütni; bármennyi
re törekszenek is ezen némelly udvarok követségei. Kormányunk békeS 
érzeményit főleg Boussin hajóvezér sugalminak köszönhetni; követünk 
minden kivánatot elmellőz, csakhogy a’ török birodalomban a’ béke ne za- 
vartassék ’s Törökország egyik része a’ másik által ne gyöngittessék. 
Nem is akarom említeni Anglia’s Oroszország kövednek viszonyít a’ por
tához, nem akarok szólani ármányik’s küzdelmeikről a’portánál nagyobb 
befolyásnyerés végett. Minden cselszövény megtörik egy 3ik hatalom bé
ke-érzelmei által, melly a’ porta polikájaul békés ösvényt jelöl ki. A’ tö
rök hajók egyébiránt emberrel’s fegyverrel jól el vannak látva’s némelly 
hajók már állomásikon a’ Bosporus hosszában nyúlnak el.“ —

Konstantinápolyi mart. 2üki hirek szerint Roussin hajóvezér ’s fran- 
czia követ e’ napon cserélte ki a’porta és Francziaország közt kötött ke
reskedési szerződést. A’ fővárosban folyvást legjobb egészségnek örvend-̂  
nek. Ozmán bey ellen-hajóvezér mart. 12kén Alexandriábul Konstanti- 
nápolyba érkezék.

.Alexandriai mart. 17ki hirek szerint az egyiptusi alkirály mart. 14én 
algyulövések ’s lobogók között Kairóba érkezék, honnan egy hónapi mu
latós után fog Alexandriába rándulni,némellyek azonban egyenesen Ale-- 
xandriába mondják őt utazandónak. —

S v é d o r s z á  g:.
Stockholm, mart. 22kén: A’ trónörökös névnapján, mart. Idén, 

christianiai hirek szerint, a’ király nagy tánczmulatságot ’s asztalt adott 
60Ö terítékre, mellyben a’ storthing minden tagja’s Trondhiem, Arendal 
’s más városoknak Christiariiában mulató követségei részt vettek. Ugyan
azon nap a’ király magányos pénztárábul 2300 christianiai polgárnak 
az alantabb osztálybul, lakomát adott. Az őrséget is szépen megvendéglé.
A’ király elibe naponkint járuló küldöttségek között az ar.endali is meg
jelent, ’s e’ küldöttségnek a’ felség többi közt illy figyelemre méltólag vá
laszolt : „Életem mindig polgártárson jogai fentartására ’s jóllétük elő
mozdítására volt szentelve. 25 év óta Norvégia szerencséje gondoskodáson 
egyedüli tárgya ’s az égnek tetszett megjutalmazni teljes mértékben fára- 
dozásimat azon haladással, mellyet az ország kevés idő alatt tőn ’s hálá
val, mellyel a’ miatt adózónak népeim. Azon remények, mellyek a’ nor
vég nép bizalmán alapszanak, nem fognak megcsalni, mig a’ gondviselés 
erőt ad, a’ nekem olly annyira kedves nép boldogsága felett őrködhetnem — 
olly boldogság felett, melly becsületemmel,mint királyéval és szerencsémmel 
mint emberével legbensőleg össze van kötve.4 —Lindeberg kapitány, kitől 
néhány hónap előtt „Lázadás és respublica“ czimü röpirat jelent meg , 
most „Fótiék Svédország történetéhez 1810 nov. lOke után“ czimalatt 
nagyobb munkát ada ki, mellyben az uralkodónak Svédország iránti ér
demeit törekszik csonkítani. —

H o l l a n d i a .
Franczia lapok szerint a’ Hollandia és Poroszország közti szerződés 

aláírása végkép hajótörést szenvede Baden ’s Hasszia ellenszólalkozási- 
ra. A’ National egyik levelezője e’ tárgy iránt Amsterdambul következő
leg ir : „A’ hollandi kereskedőség ezt igen sajnosán fogja venni, mert a’ 
szerződés valóban hasznos volt, az újonnan kezdendő alkudozások most 
már több akadályra találandnak; mert a’ kis statusok szemei felnyitvák 
’s nem lesz olly könnyű, hasznos föltéteket nyerhetni.“ —

„ W é in e t o r § z á g.
Stuttgart, april 2kán: Strauss t r , mint ma jól értésüktől haliám, 

az ezer ftos nyugpénzt nem fogadó el. Griesinger „Sváb humoristája44 azt 
tanácslá, fogadja el a’ pénzt ’s évenkint tegye föl jutalmul az ő rendsze
rében irt legjobb tudományos munkára. — O’ Sullivan, a’ belga követ 
az ausztriai udvarnál, mart. óikén M. m. Frankfurtba érkezék Brüssel* 
bői, ’s másnap délután útját Becs felé folytató.

A’ lipcse-drezdai vasutat megnyitni apr. 7kén vala szándék. — Cle- 
vében mart. 25kén este ismét uj zajongástul rettegének. Több száz em
ber, köztük tömérdek némber, a’ legelső néposztálybul, este nyolez 
órakor ugyanis összecsődüle ’s nemcsak egy evang. lelkész lakját, ha
nem az adószedési hivatalt is kizsákmányzóssal fenyegeté. A’ tiszteletre 
méltó polgárok a’ hatóságok rendelményit hatalmasul gyámolák; a’ láza
dási törvényezikket fölolvasák ’s az e’ napon alakult polgárőrség szét
robbantó a’ pórnépet; ez alkalommal több polgárőrt kővel sebesitének 
meg, mi okbul a’ lázangók közül többet foglyul ejtenek. Ejfél előtt már 
helyre állott a’ csend, a’ polgárőrség azonban, melly igen jelesül viselé 
magát, fegyverben viraszta. Mart. 26kán egy csapat gyalogság 30 főnyi 
lovassággal vonult a’ városba, ’s a’ szükséges vizsgálatokat azonnal el- 
kezdék. — A’ bajor király mart. végin szerencsésen Palermoba érkezék, 
a’ bajor trónörökös pedig jelenleg Nápolyban mulat. —

A’ hannoverai király mart. oOáruli leiratában szigorun megtiltja 
alattvalóinak a’ tübingai egyetemben tanulhatást.

S c h w e i z .
Azon feljebb közlött h ir, miszerint Strauss tr a’ Zürich által aján

lott nyugpénzt nem fogadta el, koholmány; sőt a’ nevelési tanácshoz in
tézett iratában el is fogadta jótékony czélokra fordithatás végett. —*• '
Gabonaár : Pest, április lödikán : Tiszta búza 170, lön. 150 ; — Kétsze

res 130. 120;— Rozs 110, 108, lot); — Árpa 9 0 ,8ö, 75; 
— Zab 70, 68, 65: — Köles — , — , —; — Kukoricza 
105, — , — ; pesti in. v. garas.

Dunavizállás : Pest, ápr. 14dikén 7' 7" o'" — Lidikén V  2" 9'" 
lödikán fi' 11" 3'" — 17dikén 6' 8" ö"'. 

ltiula , april 13kán: 5 , 45, 85, 65, 28.L o tto .

Szerkeszti llelmeczy. — nyomtatja Trattner-Károlyl. url utczaOlÜ-



újabb regénye pedig május első napjaiban jutand az olvasó közönség ke
zeibe.—Az „Arvizkönyv“ 2ik kötete sajtó alatt van.— Pestre ujabbszé- 
pülés várakozik; Iliid híres építész ugyanis három emeletre építi a’tigris 
czimzetíí vendégfogadót. — Színészink, hir szerint, országgyűlés alatt Po
zsonyban fognak tölteni néhány hetet’s nem fogé pesti magyar kis közön
ségünkre káros hatású lenni a’ színház ideigl. bezáratása V Nemzeti szín
padunkon í. hó 12ikén „Fiatal férj“ vigj. adaték, ez este egyszersmind 
Kohn hazánkfia hegedűn hallatá magát; loikán „Norma“ ; Iáikén má
sodszor „Capricciosa“ j lóikén „Báléj“ ; löikán először bérszüneitel Szent- 
pétery jutalmára „Visegrádi kincskeresők“ eredeti bohózat Ó i'elv. , irta 
Hazueha; muzsikáját Rózsavölgyi. Mivel ezen mii megbukott ’s kifütyöl- 
íetett, Szentpétery játékközben bocsánatot kért a’ közönségi ül rósz válasz
tásáért. ITkén „Vazul“ jőve színpadra; lSiknn „Pesti pajkos jurista“ ; 
19ikén „Bájital.“ — A’ legutóbbi bécsi nagy sorsjátékban a’ főnyertes 
ismét egy hazánkfiának juta tulajdonul, neve F a r k a s  Gábor, Eltz gr. 
ügyésze. A’ nyereség 200 ezer for. váltóban. — F.hó lokán a’ pesti m. 
tudom. Egyetem nagypalotájában S t á h l y  1 g n á c z kir.tan. orvostr és prof. 
ünnepélyes gyászbeszédet tartott az ISoobanelhunyt leopoldrendi vitéz, kir. 
tan. orvostr és prof. Eckstein Ferencz hamvainak tisztelkedésül. Azészre 
szívre ’s lélekre rokonhatásu beszéd — mellynek minden szakát elet, világ/ 
tudomány, múlton és jelenen épült érett tapasztalás ’s mind ezek bölcs össze
olvasztásán, szerkezetén alapított, korszerüleg intő, jós és jótékony szellem 
ihlé ’s lengé keresztül, —. a’ terembe alig férhetett hallgatóságnak majd egy 
órára terjedt idejét pillanattá varázsoló annál inkább, mivel a’ nagyságos 
szónok tartalomteljes’s még a’legmindennapibb tárgyat is valóságcsorba nél
kül fínomítni magasítni tudó deli szavaibul mindenben és mindenütt szív, 
lélek, ész, hazafi, barát’s emberbarát zenge Latium legválaszfékosb nyel
vén minden könyv- és papirosséged nélkül, mint e’ lángeszű ritka férfiú
nak mindenkori szokása, úgy hogy a’ nagyérdemű elhunytat méltán’s pél
dánkként dicsőítve, s a dicsőítő e müve minden czikkére lánglelke bé
ly e g  nyomva s igy általa .méltán s példányként dicsőülve lépett le a’szó
székről azon közohajtás mellett: bár c’ remekét is sajtó által minélelőbb 
tulajdonává tenné a’ jelen- ’s utókornak !
• K T —) 32) A’ perek csupán kivonatiíag és
c/.aütésnél nagyobb büntetést'kmuio gono^reci* ■&'
venyszekhez utasitandják, oda küldvén egyszersmind a vádlót s vádlottat. 33) 
Az első fokú perek fölött ítélendő kerületi törvényszék csak elnokbul ,
3 tagból és elegendő mennyiségű irás/.bul állatul. 3 4 ) E törvényszékek
nél 30 évnél kevésbet számitó férfiak nem lehetnek elnökök. 3a). E tör
vényszéknek joga lesz minden per ’s gonosztett fölött ítélni. 3.6) l  ölebbvi- 
telre 8 napi időköz engedtetik azoknak , kiknek ügye az első fokú tör
vényszék előtt eldőlt, ez időhatár használat nélkül elmúlta titan teljes erő
ben marad a’ kerületi törvényszék ítélete. 37) A’ fölebbviteli törvényszék 
csupán a’ kerületi itélőszék előtt végzett porokét vizsgálandja; 35 évnél ki
sebb korú férfi nem lehet e törvényszék tagja vagy elnöke , az clőbiiek sza
ma négyre van határozva. 3§) A szerb bíróktól megkívántai ik , hogy szii- 

- letett szerbek legyenek, vagy legalább erre nézve a’ törvényes tulajdonok
kal bírjanak. 39) Mi az egyik törvényszékiül másikhoz utasítandó porokét 
illeti, minden törvényszék elnöke köteles aláírással ’s pöcseltel erosilelt val- 
latási kivonatot adni a’ vádlottnak. 40) A ’ helybeli törvényszék tagjai nein 
lehetnek egyszersinind tagjai a’ többi két törvényszéknek. 4 0  Hu e két tör
vényszék valatuellyik.tagja elhal, utódjáulolly férfi válosztatik, ki korra ’s 
szolgálatra nézve íegidősb ’s már szolgálta' törvényszékeknél. 42) Gonosz
tett ürügye alatt egy tagot sem foszthatni meg hivatalától törvényszerű elí
télés előtt.-43) Ha tisztviselők, katonatisztek vagy papok gonosztettriil győ- 
zetvén m eg, elítéltetnek, testi büntetéssel nem bűnhődhetnek, hanem csu
pán kemény pirongatással, elzáratással, í»tíilt<>l megfosztás vagy. börtön ál
tal. 44) Egy polgári vagy katonai tisztviselő sem keveredhetik a törvény
szék ügyeibe , kivevén , ha attól az. ítélet végbehajtására s/ólitlatnék föl. 45) 
Mivel Szerbiában szabad a’ kereskedés , tehát minden szerb alattva
ló szabadon gyakorolhatja ezt, ’s e’ szabadság soha nem fog korlátoztatni, 
kivevén, ha a’ fejdelem, egyértelmű leg az országos tanácscsal , elkerülhet- • 
lenül szükségesnek tartaná egy vagy másik kereskedési czikk ideigl. korlá- 
toztatását. 46) Minden szerb tökéletes hatalmú ura minden birtokának, ’s ké
nye szerint adhatja vágy ajándékozhatja el azt, ’s vegintézeíben is teljes jog
gal rendelkezhetik róla. 47) E’ jógiit nem vesztheti .el. kivevén, ha vala- 
mellyik törvényszék igazságosan Ítélné ót arra. 48) Minden szeri), kinek 
pőre van, azon kerületi törvényszékhez tartozik fordulni, mellyhez lakhelye tar
tozik , ’s csupán e' törvényszék idézheti őt sorompi elibe< 4.9) Szerbiában 
el van törlesztve a’ robot, ’s egy szerb sem köteles robotra menni. 50) Az 
utak ’s hidak föntartatási költsége a’ szomszéd faluk lakosi közt osztat ik 
föl. 51) Valamint a’ központi kormány köteles a’ postautak . hidak ’s min
den közhasznú épitvény föntartására ügyelni, úgy magányosak is tudni tar
toznak , hogy e’ részben az ő buzgalmuk ’s figyelmek is elkeríilhetleniii meg- 
kivántatik. 52) A’ szegény munkások napbérét tanácsoddal égyértelníiileg 
fogod igazságosan meghatározni, ugyanígy fogszévdijt szabni mindazoknak* 
kik a’ hgség szolgálatiban állnak. 63) Minden tisztviselő, ki törvényes okok
nál fogva kilépni kíván a’ szolgálatból, illő nyugdijt kap, ha már néhány 
évig szolgált. 54) Szerbiában minden polgári katonai és törvényszéki tls/.-í 
ti állomást a’ fejdelem ad, olly megjegyzéssel, hogy letett próba utári min
den tisztviselő rang szerint léphet csak egyik hivaíuiosztálybol másikba. 55) 
Jogtudósak, kik a’ törvényszéknél bírnak rangot, nem változtathatják meg 
szolgálat jókat, kivevén, ha ismét törvényszékhez mennének ; ezek tehát, ko-

I a g y a r o r i z á g : é » E r d é I y ,
Tegnap egyiket öllé legkedvesb szivünnepeinek, s z í v  es hála fohá  ̂

szaival, Budapest, születésnapját t. i. szeretett jóságos fejdehnének, ki a 
múlt évi özönvész napjaiban országló fels. Háza tagjaival legelső sietett 
segéd-angyalként árvizdultakori ínségében adakozással ’s több oldalú kegy- 
gyel gyámolitani e’ két testvér város károsult lakosit. ’S hol ömledezhet 
a’ s z í v ,  a’ hála buzgóbban érzékenyebbül, mint a’ Mindenhatónak szentelt 
egyházakban ? Oda seregle tehát csoportosan mind Budán mind Pesten az 
istenfélő lakosság annál inkább, mivel már reggeli 6 óra után minden 
másodperczkor a? budai várfokrul megmegdördülő álgyuszózat is fennyen 
hirdeté az ünnep nagyságát. Budán m. Dercsik János püspök ’s helytar
tósági tan. ur egész egyházi fénnyel mufatá be a’ szeplőtelen hálaáldoza
tot a’királyok királyának koronás fejünk mindennemű boldogságáért, az 
egyházi, világi és katonai kormányhivatalok (um. nm. Helytartó-tanács, 
nm. m. k. u. kamra ’sa’f.) ’s egyéb törvény-és tiszthatóságok (t. i. t. Pest 
megye, Buda fővárosi tanács’sa’t.) tagjai és számos nép együttkönyörgése 
mellett, a’ teljes díszben tisztelgő katonasorok örömtüzélési ’s a’két vár
fokra szegzett álgyuk verseny-dörgési közt, párosultan az igen csinos m. 
egyenruháju polgári katonaság hódoló lisztelkedéseivel; — Pesten pedig 
Feuchtinger Dompkos aszódi prépost’s belvárosi lelkész szinte teljes szer
tartással ajánló fel ohajtásinkat az élet urának a’ templomot négyszerüleg 
környező Rothkirch ezredi három zászlóaljnak miseszakonkénti pontos 
puskarobaji ’s a’ Dunapartra vont taraczkok hosszas döbörgési közt. De 
a’ tanuló ifjúság sem maradt el az iinnepélytül, mivel szentegyházok szerte 
és fenhangzótt a’ hálás kebel ének-ömlengéseitül. Mind a’két városi szín
házak is teljes tündökletü világításban udvariának a’ birodalmival e’ ha
zai szépmüvészetek ’s mesterségeket is atyailag gyámoló fejdelemnek.

bels. urunk B e n e  József diósgyőri k. kamrai urad igazgatót k. ta
nácsos czimmel vala kegyes fölruházni.

P e s t  m e g y e  ezen héti közgyűlésén több érdekes tárgy közt Dubra- 
viczky Simon első alispán ur jelenté a’ KK és RRnek fens, főhg Nádo
runk azon emberbaráti nyilatkozatai, miszerint o cs. k. fohgsegeegy pár év 
óta föl nem vett főispáni diját a’ vakok pesti intézetére ajánlani ’s ez által
sar jadó polsáriársinkezén osztóivá neveltetési boldoí- itási pénzalapját öregbíteni kegyes vaia. A  naias iviy c3 xm  u‘e-
ra fakadoztak ez értesítéskor a’ magaslelkii. gyám- és alapitó iránt. Továbbá 
a’ pesti magyar színház-igazgató választmány azon folyamodta is előfoi- 
dult, miszerint Pestmegye RRdei Pozsony-megyét és vái őst kei esnék meg 
a’ végbül, hogy a’ pesti m. színész társaságnak országgyűlés alatt a po
zsonyi színházban legalább 12 előadásra módot eszközleni szíveskednének, 
hogy nemz. színészetünk előmentérül a’ nemzet képviselőji öntapaszta
lásukból is meggyőződvén, e’zsenge intézetet mulhatlanul szükséges nemzeti 
pártfogásra ’s ezáltal mindenben tökéletesbülési’s megörökülhetésialapra 
méltassák.

B u d a p e s t i  nap l ó .  A’ tavaszi napok tavaly több öngyilkosságot 
szülének, ’s a’mint látszik, most is uralkodni akar azon ,vészes járvány , 
mert e’ napokban ismét egy leány vete véget választóvízzel életének, s 
botor tette okát mindeddig nem tudja senki. — Hire kezd szállongani, 
hogy Pest egyik utczájában próbát szándék tenni kő helyett földgyántá- 
val rakni meg a’ földet, mikép azt Parisban már olly rendkívül kedvező 
sükerrel űzik. Ez uj találmány valóban megérdemli a’ próbát, ha fóntolatra 
veszsziik, milly tömérdek pénzébe kerül Pestnek évenkint kövezete', melly 
annyi áldozatra készség mellett is, egykét utczátkivevén, vajmi döczög- 
tető, minek egyik fő oka, hogy egyenetlen kődarabokbul rakatik az. — 
Az országgyűlés összehivatása ismét élénkebbül hozó szőnyegre a’ buda
pesti állandó hid ügyét az itteni társas körökben. E’ tárgyról rendesen majd 
annyi a’ vélemény, mennyi a’fő valamelly társaságban, ki ezt, ki pedig 
mást tanácsol és javasol’s csak annyiban egyeznek meg mindnyájan,hogy 
e’ fontos ügy minél előbbi eldöntetése minden tekintetben rendkívül kívá
natos. A’ tervek, mik szerint e’ nagyvállolatot lélesithetőnek vélik,ter
mészetesen olly különbözők egymástól, mint a’vélemények,egyik balgább 

. ’s fonákabb a‘másiknál; a’sok furcsa terv és.javaslat közül talán kiemelhet
ni ez egyet különezsége miatt: valakinek véleménye , e’ tekintetben oda 
nyilatkozék, hogy hazánkban évenkint roppant pénzmennyiséget szok- 

, tak tehetősb honfitársink költeniszékfoglalásaik, hivatalba vezettetéseik 
vagyis bármi néven nevezendő beiktatásaik alkalmikor. Azinditványtevő 
azt óhajtaná tehát, hogy építtessék híd nemzeti adósság vagy pedig rész
vények utján, ’s ezek visszaváltására mindent, ki régi ősi szokás szerint 
fényes beiktatási ünnepélyt kénytelen tartani, annyi pénzt fizessen le ,meny
nyit elődje hasonló czélra költe; ellenben a’ hidon elkészülte után azon
nal mindenki ingyen járjon Azinditványtevő azt hívé, hogy e’ mód által 
aránylag igen kevés év alatt egészen nemzeti tulajdonná lehetni» a’ hid , ’s 
csupán a’ gyógyászok és gyógyszerészek vesztenének valami keveset, mi - 
vei így sok gyomor és fej ép egészségben maradna. — Jósika b. közked- 
vességü „ Abafi“ és ,,Zólyomi“ czynü regényei rövid idő múlva 2ik kiadás
ban fognak megjelenni, „Csehek Magyarországban“ czimü 4 kötetüleg-
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alkalmas kisdedovókkal ellássa, azon tisztelt hazafiakat, kik ezen ajánlatát 
használni óhajtják , szives tisztelettel szólítja fel »hogy kívánságuk iránt az 
Egyesület valamellyik elnökét vagy alulirtat értesíteni méltóztassanak 5 
késznek nyilatkozik a’ választóttság egyszersmind arra, hogy a’ megnyitan
dó intézet, elrendezéséül, vagy a’ már létezőnek megvizsgálásául, az illető 
tulajdonosnak saját költségin tolnai képező intézete igazgatóját Wargha Ist
ván urat küldje a’ hely színére. Továbbad miután a’kisdedovás az okszerű 
nevelésnek alapja , ’s ennélfogva annak ismerése’s gyakorlati fogásai min
den nevelőnek hasznosak, kisdednevelőnek pedig elkerülhetlenül szüksége
sek, a nagy érdemű közönség teljes tisztelettel értesittetik a’ felől, miképen 
az Egyesület tolnai képező intézete olly nevelői hivatásuaknakis nyitva áll, 
kik nem szorítkoznak egyedül kisdedovói pályára; minélfogva az illető t. 
ez. hazafiak, kik gyermekeik nevelőit saját költségeiken hosszabb vagy rö- 
videbb időre az érintett képező intézetbe küldeni óhajtják, tisztelettel kéret
nek, hogy ezen szándékukról eleve és körülményesen értesítsék a’ válasz- 
tottságot. Végzetül érdekében fekvén a’ választottságnak a’Haza keblében 
létező minden kisdedövó intézetről, azok eredetéről ’s történeteiről tudomást 
szerezni , ’s a’szerzendőket közre tenni, e’részben az illetők szives közlé
séért esedezik Pesten apr. 18án Kacskovics Lajos egyesületi titoknok.

KÜLÖNFÉLE : Az árviz által károsultak fölsegélésire következő ada
kozások gyűltek: Regensburgból 24 f. 18 kr., pótlékul a’ bécsi hölgyek 
183Ski sorsjátékéból 90 f., Pozsega megyéből 33 f., Mosony megyéből 
36 f. Körmücz városbul ö l.1/# kr., Temes megye küldött 542 f., Bars 
megye 404 f., 35 kr., Nánás hajduváros 7 f. 36 kr., Csanád megye 100 
f. 47 kr., a’ 17 sz. oláh gyalog határőrezred 4 f, 8 kr., Csanád megye 
173 f.*12a/4 kr., Zemplény megye 386 f. 18 kr. Bács megye 546 f. 39 
kr., a’ Giglevicza- sz.-iványi község 28 f. 52% kr., Pejacsevics Mária 
99 f. 48 kr., mind pgőben. — Jleszterczebányai april 9iki hírek szerint 
ifj. lladvánszky Antal múlt hó 18kán újabb tanujelét adá nagylelkű jóté
konyságának, 25 aranyat, miket mint Rakovszky István végintézete ke
zelője’s végrehajtója kapott, a’ városi tisztviselőségnek ajándékozván 
olly meghagyással, hogy e’ mennyiséget tetszés szerint vagy a’ kórházi, 
vagy pedig a’ gyermekovói pénztár gyarapítására fordítsa. Ugyané’ jeles 
férfi szorgalmas gyűjtésé következtében tánczvigalmak által múlt farsang
ban 200  forinttal növekedék az emlitett közhasznú intézetek pénzalapja. — 
April Sdikén a,’ kolozsvári conservatorium által a’ városi tánezteremben 
H e y d e n  „ T e r e m t é  s“ ezimü nagy oratóriuma adatott. A’ számos és 
miveit közönség teljes helybenhagyással méltánylotta e’ remek ’s nehéz 
darab előadtát, e’városban a’ hangászat sebes előmentét, mint R u z i t s k a ur 
buz^ó fáradozása sikerült érdemeit. E’ költemény szavai, tudtunkra lega
lább, itt énekeltettek legelőször magyarul. — Mult mart. elején állt egybe 
Kolozsvárott több kegyes jóltevő adakozásiból egy beteg-ápoló magányos 
intézet, meljynek czélja szegény betegeknek orvosi segéd és gyógyszer 
ingyen adása, ’s nagyobb szükség esetén (ételre fára ’s a’ t.) kevés pénz-
rendelkező orvosa P a t a k i  Dániel, sebesze B o g n e r  József; gyógy
szer-árusa N a p e n d r u c k  M a r t o n ,  a’ gyógyszerek ára harmadát el
engedendő. Ezen még csak most zsengedőintézet már is szép mennyiségű 
pénzzel van alapítva ’s me'gszélesb terjedékkel biztat.—Időjáratunkat teg
nap előttül fogva nevezhetjük tavasznak, úgy hogy a’ téli zivataros havas 
hideg egész apr. 9ig tai tott, s illy hosszas huzamos telre ’s folyvást! hideg 
kedvetlen martiusramég öreginksem emlékeznek. Erdély nagy részét mosl 
is ho fedi; a tavaszi vetes elkesett s a szegény falusi emberek téli ta
karmányaik fogytával lakjaikról leszedettszalmával gedélgetik marháikat. 
Magyarország több vidékeiről is ezt halljuk. Már hervadhatlan Virá
gunk mondá: „Am legyeh a’ t é l :  t é l , — a’ n y á r :. n y á r, — ’s e m
b e r  az e m b e r . “ ’S tökéletes igaza van.

A m e r i k a .
( Rabszolgakereskédes Brazíliában, ) Riojaneiroi magányos levelek 

szerint ismét egy rabszolgakereskedő hajót ejtenek kézre 233 rabszolgá
val. Az utóbbi hónapban a’ becsempezett rabszolgák száma 4668ra ment 
’s egész évben 37,000re, kevesebbre mint 1837ben. Ezen kisebbség on
nan származik , mert a’ rabszolgakere.^kedő hajók tulajdonosi, most más 
brazíliai révekben kötnek ki. Riojanerioi levelek igen panaszkodnak An
glia. külügyviselősége lassúsága ’s hanyagsága ellen a’ Brazíliában lakó 
biitt kereskedők követeléseit illetőleg, kik a’ párái zsákmányzati alkalom
kor az indiánok által tetemes kárt szenvedőnek. Többszöri előterjesztésük 
következtiben azzal utasitfattak el , bogy júliusban e’ tárgy iránt a’ britt 
követnek utasitás fog küldetni, mi azonban még novemberben sem érke- 
zék meg. Palmerston lord azon nyilatkozata a’ parliamentben, miszerint a’ 
kalmárok, tökéletesen meg vannak nyugodva azon mód iránt, mellyel a ’ 
k ü 1 ügy visel ős é g érdekiket előmozdítja, a’ cityben heves megjegyzésekre 
szolgált alkalmid, mert Riojaneiroban egészen ellenkező véleményben 
vannak. —

A’ havrei lap következő kivonatot közöl egy mexicoi jan. 30ki ke
reskedői iratbul: „Santa Ana , kit Bustamente távolléte alatta’ respublicá 
elnökévé neveztek ki, nem juthatott el egészen a’ fővárosig, hanem Pueb- 
lában .maradt betegen, sebei következtében. A’ kiűzött francziák na
gyobb része még folyvást itten tartózkodik’s reményük, hogy végkép iit 
maradhatnak a’határidőn túl is , mellyet a’ kormány szaba nekik.“ Ugyan
azon lap. következőleg ir Veracruzból felír. 19érül: „Pakenham britt ügy- 
viselőt, kél mexicoi biztos kíséretében, kik Bandin hajóvezérnek a’szerzi'í- 
dés alapvonatit nyujtandják át, ide naponkint várják. Az utolsó hírek óta 
városunk állapotában semmi változás nem történt, melly egyébiránt igen 
elhagyatott. 0

(Gőzhajózás UjOrleans ’s Európa között.) Az ujorleansi Courier tör- 
vényjavaslatot közöl egy társaság-alakitas iránt, mellynek czélja Ujorleanr
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t elesek magukat csupán jogtárgyakban gyakorlani 56) Polgári vagy kato
nai tisztviselő ideiglen sem nyerhet törvényszéknél alkalmazást. o7) Mivel 
a’ szerbek ezentúl is adózó alaftvalóji a’ magas portanuk, s görög lulu kereszt 
ivének tehát teljes szabadságot adek a’ nepnek szokott egyházi szertária- 
Sik gyakorlatára , ’s fölügyelésed alatt metropolitákat püspököket, valosztha- 
tásra azon föltéttel, hogv ezek a’ pa'iarkanak, ki Konstantinápolyban fog 
lakni ’ ’s a’hírős zsinat elnökének tekintendő, legyenek alárendelve ; ’s vala- 

• m in t’áz ottoman birodalomban lakó keresztyéneknek a’ kormány által adott 
előiogokhoz és szabadságokhoz illó , úgy szinte a’ szerb metropolitak es pus- 
1,ökok méltósága föntartására rendeltetik, hogy. az egyházi ügyeket, men- 
uyire azok politikába nem vágóit, egyedül az egyházi főnokok ve/.ereljek. 
r>$\ jjely fog határozfatni Szerbiában az érseki zsinat-tartásra, hol minden 
éo-vliá/.i ügyre nézve végzések fognak annak idején hozatni. 59) Valamint 
az urodalmak ’s helységek elajándékozása többé Szerbiában nem divatos , úgy 
ezentúl s'em fog többé e’ régi szokás megujittatni. 60) Minden szerb , kicsiny 
vagy nagy , fizetni tartozik az adót. A’ szolgálatban levő tisztviselők birtok
részük szerinti arányban fizetendik az adót, melly alul csak a papság van 
fölmentve. 61) Mivel Szerbia 17 kerületre van fölosztva, ’s minden kerület 
néhány osztályból áll, mellyek több faluból és községből szerkesztvék , te 
hát minden kerületi elnök egy segédet, Írnokot, pénztárnokot s más szűk- 
*éjres személy séget nyerend immkakö.nnyitesül. G2) A kei íi leti elnökök a 
központi kormány beliigyeket tárgyazó rendeletéi végrehajt ásával lesznek fog- 
latosak , mennyiben t. i. azok hatáskörükbe 'vágok. , melly ezeket foglalja ma- 
oában : adófelosztás a’ pénzügyministerségi utasítás szerint, a nélkül hogy az 
e’ miatt netalán támadandó villongások intézésibe bocsátkoznának, mit a' 
kerületi törvényszékre kell bizniok, maguknak csupán az itéletvegrehajtast 
tartván fon. 63) A’ helvségi elöljáró gondoskodni fog a’ helybeli birtok meg
óvásáról minden kárté tel len, ’s a’ nép megótalmazásárul dologtalan gonosz
tevők ellen. 64) Köteles megvizsgálni ’s látomásozm a' helységen keresz- 
tülmenők útleveleit. 65) Huszonnégy óránál tovább senkit néni töri hat bör
tönben, hanem minden helybeli törvénykezési esetet a’ kerületi törvény
székhez utasitand, \ agy pedig a’ rendórigazgatóhoz fog folyamodni, ha a 
tárgy politikai oldallal bir. Ezenkül kötelessége az egyeztető falusi törvény
székekre ügyelni , egyházi és iskolai dolgokba keveredni, s vigyázni az egy
ház alapbirtokára. Minden magányos egyházi vagy egyéb vagyonra s. bir
tokra nézve telekkönyvi oklevelek fognak kiadatni, birtokjog-megerosite- 
siil. 66) Egy szerbet sem szabad üldözni vagy nyugtalanítani, törvényszerű 
elit éltetése előtt. A’ fönebbi törvény császári akaratomnál fogva van szer
kesztve ’s helybenhagyva, ’s követésül közöttetik veled. Ajánlom egyszer
smind , hogy őrködjél e’ császári tartomány java fölött, mert azért adam ne
ked ’s családodnak e‘ tartomány kormányzatát. egyszersmind kikötvén , hogy 
folyvást alárendelve maradj intézkedésimnek. Minden erődből t örekedje! bizto- 
sitni az országéi , és lakosinak nyugalmát’s méltóságát, s őrködjél e tör
vény minden pont ban föntartatása fölött, és tartsd meg számomra az ország min
den osztálya lakosinak imádságát, példa által pedig méltónak mutasd maga
data reárí árasztott bizalom, a és császári kegyelemre. Ajánlom a’ szerbek
nek is, hogv mindnyáján engedelmeskedjenek a fejdelein azon parancsmak , 
mellyek a’ törvényekkel megegyeznek, ’s hogy illedelmesen viseljek magu
kat. Ajánlom , hogy e’ császári parancs hirdettessék ki, hogy a nép ér
tesüljön ezekről, ’s midenki áthatva a’ nyert ajándék jótékonysága érzel
mitől, minden esetben úgy viselje magát, mikép jóságomat továbbra is meg
nyerhetni , ’s hogy e’ parancs mindenkor szorul szóra legnagyobb pontos
sággal teljesítessék. Te pedig, vezérem, egyesitni fogod erődeta’
nagyszerű vállalat létesítéséhez olly ritka áldozatokkal járulni kegyeskedő 
Haza hálás szívvel értesittetik: hogy e’ vállolat javára határozott viga
lomünnepély f. évi május 2kán fog tartatni ’s folyta alatt a' 7 nevezetes 
gyűjteményre szaporodott műczikkek sorsvonás alá bocsáttatni. Az e’ vi- 
galomünnepélyi és sorshuzási tárgyban munkás küldöttség mindent elkö
vetett annak előidézésére, mi szépizlési, kellemi ’s társulati tekintetben 
becses,^ érdekes ’s meglepő. Sz. kir. Rév-Komárom városa érdemes tiszt
ségé sziveskedék az érkezendő kedves vendégek számára szállásokat is 
elure rendelni, s május Íjén Pestről Komáromba indulandó gőzös ajánl
kozik a’ vigadni kívánó közönségnek. A’ közszeretet tárgya, a’ főispáni 
par, a’ nemes megyei Karokkal és szépnemmel egyesülve fogja e’ megyei 
fényes ünnepélyt az itt honos magyar szívességgel ’s vendégszeretettel fű
szerezni, ’s kedves vendégeivel az élet kellemeiben gyönyörködve, 
az erkölcsileg romlott emberrel, kinek javulása, van itt czélul tűzve, jót 
tenni. Közrebocsátja hivatalos megbízásból K ü 1 k e y H e n r i k.

. , ,,I>aP a tavaszhó 8án. A’ dunántúli ref. egyházkerület e‘jelen isko
lai evben két rendes oktatót iktata pápai ref. főiskolájába. Jelesül a’ theol. 
tudomonyszekbe Sze'ky Albert urat, kit a’ nevezett egyházkerület ezelőtt 
~ 4 evvel líeveze ki a’ már elöregült Sebestyén István ur helyébe. Szé- 
y Aliiéit Becsben fél, Berlinben másfél évet tölte tudományos ’s okta

tói kikepeztetésere ’s igy benne mint székfoglaló jeles beszédéből is méltó 
joggal következést húzhatni, főiskolánk egy korszerű buzgó lelkes ok
tatot hazánk pedig, úgy hiszszük, egy világos ’sphilos. lelkű theologust 
" f er ' A , pilOS* tanitószeket ugyanez iskolában Czibor Ferencz urf.  hó 
okán foglala e l, ez- ünnepélyhez alkalmazott lelkes beszédében a’ philo- 
sophianak az ismeretre, természetre , álladalomra ’s vallásra tett hasznai
ról ertekezven. Czibor ur berlini akadémiai pályája után hat évig méltán 
szeretett mentora volt a’ szellemdús ifjú Pázmándy Dienesnek, az ország- 
szeite ösmei t s köztiszteletü alispán’s főeurator Pázmándy Dienes ur ma
gas e ü etű fiának. A tiszt, professor ur isméreteí, a’ tanítói pályán gyűj
tött szép tapasztalás! méltán remenyltetik, hogy főiskolánknak különösen a’ 
plulosophiara nezve szerzett jó nevét ő is- meg fogja, tartani ’s előmozdít- 
nL ^oktatónknak sok örömet kívánunk taliitói nemes pályái
kon , a t. superintendentiának pedig azon, magas buzgalmáért hálát kell 
mondanunk , mellyel ezen főiskolájában már 5 rendes felsőbb oktatót tart, 
egyet most rs külföldön készíttet; különösen a’ tanítók választásában! azon 
módját nem magasztalhatni eléggé, hogy.ezen főiskola tanitószékeire kine
vezett oktnfójit előbb külföldi egyetemeken szokta képeztetni.“

A kisdcdovo-inlezefeket Magyarorszagban terjesztő Egyesület valasz- 
tottsága képesnek érezvén magát arra , hogy a’Hazában már létező vagy 
ujdon&n megnyitandó kisdedovó-intézeteket, tolnai intézetében kiképezett
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es Európa között gőzhajózást fölállitni; e’ nagyszerű ’s fontos rendszabályt 
a’ louisianai tanácsház nagy többséggel gyámolitá ’s hihetőleg az egész 
törvényhozóság jóváhagyását megnyerendi. Ez utóbbi esetben Angliára ’s 
a’ nyugatindiai gyarmatokra tetemes hasznot reménylenek háramiani, mert 
ezek ’s Ujorleans köpött a’ közlekedés közvetlen lenne.

S p a n y o l o r s z á g : .
(Ellenkezés az angol kereskedési bevitellel.) Mart. 29dikén reggel 

hírnök érkezett Parisból Madridba mart. 23kaig terjedő hírekkel, mikből 
világossá lön, hogy Soult tábornagy ministerség-alakitási törekvése füstbe 
ment, az újra ellene tornyosult akadályok miatt. E’ körülmény tüstint 
visszahatással birt a’ madridi politikai viszonyokra. A’ spanyolok, föllen- 
gősdiek és mérsékpártiak, még folyvást szent hagyomány gyanánk hiszik, 
miszerint Thiers ministérségbe jutása esetén mulhatlanul győzelem koro- 
názandja Krisztina és az alkotmány ügyét, franczia közbenjárás által. A’ 
mérsékpártiak el eszmével még azt is pártolják, hogy ez esetben a’ Pi
ta- Alaix-féle ministerség szükségkép pártjokbeli férfiaknak kénytelenül 
helyt adni; mert, igy okoskodnak ők, Thiers alkotinányszerü elvek ó- 
talmazója, Alaix és Pita pedig naponkint újabb korlátlankodást követnek 
el az alkotmány ügyében. Thiers tehát Pitát nem pártolandja, ’s csak en
nek lelépte után segitendi a’ madridi kormányt. Ebből az következik, hogy 
a’ mostani ministerség lelépni lesz kénytelen, ’s Thiers elveivel egyenlő 
gondolkozásu férfiakat juttat kormányra. Most azonban ollyhir érkezett, 
minélfogva Spanyolország állitólagos szabaditója ministerségbül kimara
dását jósolhatni, ’s azonkül az is. köztudomásra jőve, hogy eddigi nyi
latkozatiban maga Thiers is helytelennek állítja a’ fegyveres avatkozást 
vagy legalább föltétlenül csakugyan nem kívánja azt. Ez által tönkre jutott 
azon fő alap, mellyre a’mérsékpártiak vonatkoztak, midőn Pita-Alaix ininis- 
terségének mással fölváltatását kivánák. E’ ministerség azonban e’ miatt 
még koránsem juta szilárdabb helyzetre, mert nem csakkül- hanem bel 
támaszai is ingadoznak. A’ hadminister nyers és durva erőszaknál egye
bet nem akar ismerni, mig a’ bel- ’s jogminister nem igen mutat kedvet 
gyakori alkotmánysértésre. Pita iszonyodva tapasztalja, hogy azon kéz, 
melly ministerségre emelé őt, többé nem.szolgál lépteinek gyámolitásul; 
’s a’ M. Chronicle nyíltan kimondja, hogy Pita csupán bábjátékul szol
gál az angol politikának.Ez utóbbi tehát mindent elkövet azon nehézségek 
legyőzésire , mellyek az angol érdek ellen minden oldalról fenyegetőleg 
tornyosulnak össze. A’ ministerelnök, mint nagy tapasztalásu férfi , ki 
már Lissabonban is gyöngitni törekvék az angol befolyást, útjában áll e’ 
tárgynak , ’s azért elmozditni szándék őt hivatalából, mi okbul Onis már 
többrendii ajánlatot kapott a’ külügyi tárcza elfogadására. A’ penziigy- 
minister főtörekvése folyvást az angol gyapotáruk szabad behozatását tár- 
gyazza. Az ez okbul általa kinevezett biztosság munkálkodása mindazál- 
tal nem igen halad előre, ’s igy az angol kereskedés csupán úgy adhat 
túl Gibraltarban fölhalmozott nagy árumennyiségin, ha ismét Malagában ’s 
Cadizban fölállítandó zendületi junták életbe léptetésire várakozik, mi
kép lS35ben ’s I836ban tőn, midőn aztán igen csekély adó mellett szál- 
lithatá be áruit. Catalonia már rendszabályokrul gondoskodik a’penzügy- 
minister erőszakos léptei gátlására. Espana gr. minden angol árut, mi
nek nyomába juthat, megégettet. Catalonia nagy mértékben óhajtja ugyan 
az angol kereskedés kizáratását, de a’ franczia kereskedőknek még sok
kal nagyobb érdekjökben fekszik ez. A’ frappzia kormány tehát minden
kép gátlani törekszik a’ czélba vett kereskedési szerződést Anglia és 
Spanyolország közt. — Zea Bermudez több levelet intéze már Berlinből 
Madridba, mikben igen nagy elégülést fejez ki ottani fogadtatásával. Her-> 
vey lordot aprilben Madridba mondják érkezendni. A’ harcztéren nyó- 
mos történetek kifejlését várják. —

(Folytonos összeesküvések Maroto ellen. Melilla ismét az alkotmá
nyosak hatalmában.) Bayonne april 4ikén: A’ két hadsereg még most is 
hadi munkálkodás nélkül vesztegel szokott rendes állomásin. Áz egész 
múlt hét csupán azon egy, magában épen nem nevezetes, eseményt szülé , 

• hogy a’ királyné sergei öszpontosulni kezdenek Liberóban ’s Maroto min
denféle anyagi nehézségekkel törekvék gátlani Espartero sergei előhala- 
dását. Mennyire azonban az Espartero ’s Maroto közti ellenséges m >zgal- 
mak naponkint gyérülnek, annyira szaporodnak Maroto ellen az összees
küvések, miket ő elővigyázati rendszabályokkal tud megelőzni, mielőtt 
még kárára lehetnének. Egy főbb rangú carlospárti katonatiszt, ki [Maro
to üldözési miatt szökésben Volt menekvést keresni kénytelen , beszéli, 
miszerint ő Ciraquiban volt Carmona tábornokkal, midőn febr. I Tikén ud
varias levelet kapott Maroto tábornokiul, mellyben szükséges tanácsko- 
zásraEstellába hivá megőt. A’ közönség akkor már értesülve volta’ többi 
tábornok elfogatásáról. Carmona febr. 1 Bikán regg. 5 órakor csakugyan 
Esteiiába érkezék, hol igen nyájasan fogadó őt Maroto’s reggelizésre hi
vá meg. Reggeli után egyik segédével Puy erősségbe küldé ő t, ’s tud
tára sem adó, hogy fogoly. Az erősségbe érkezte után azonnal tudatúk 
Carinonával, hogy egy óra múlva még más négy tábornokkal együtt agyon 
f,ig lövetni , ’s egyszersmind bemutatók nekik a’ gyóntató szerzeteseket. 
Minden kérésük daczára7 órakor már egyik sem volt közülük életben, ’s 
igy családi viszonyikat sem hozhatók illő rendbe. Maroto jogositni törek
vék hallatlan tettét, ’s fölvilágitást ígért a’ nemzetnek, annak megmuta
tására , miszerint az agyon lövetett tábornokok hazaárulók valónak. De 
azóta két egész hónap múlt már el, ’s Maroto nem tartó meg szavát, a’ 
nép pedig minden oldalról kéteskedik a fővezér szavaiban, ’s végveszél
lyel kezdi fenyegetni a’ rettegő Marotot, ki egyébiránt a’ navarraiaktól 
fé l, ’s azért épen ezeket üldözi legmakacsabbul gyiilölségével. Ez okbul 
fut annyi navarrai család franczia földre, sok pedig épen nyom nélkül tű
nik el. Sopelana és Arroyo tábornokok börtönben fetrengnek , csupán azért, 
mivel a’ febr. 21iki kir. rendelet után is szólni mertek Maroto ellen. A’

navarrai 5ik zászlóalj majd utolsó emberig megszökött. Arias Texeiro, 
Labandero ’s Diego Miguel Garcia, száműzött carlospárti tőnökek, Cab
rera pártolásával, Toulouseba mentek, hanem folytonos titkos közlekedés
ben állnak honosikkal. Maroto megbukását mind ezek bizonyosnak ’s igen 
közeinek hiszik. Espartero, mint mondják, azestellai és ramaleti vonak 
egyszerre szándékozik megtámadni; a’ carlospárti sereg központra gyii- 
löngése mindazáltal igen érezhetőlég gátolja hadi mozgalmit ez utóbbi pon
ton, és Santander közt minden közlekedést lehetetlenif. Maroto pat- 
tantyusságot és lőszert kühle Esteliéből Dicastilloba.—Cadiz, Cuertoreal és 
Mária kikötő közt gőzhajózás létesült. A’gőz ez újabb diadala nagy örö
met szült.— Oranbul martz. 26án indult kereskedőhajó azon őrv< ndetes hírt 
hozó, hogy a’ melillái carlospárti őrség föladó e’ fontos erősséget az 
ostromló alkotmányosaknak. —

A ii I I a
(O’ Connell Dublinban. Londonban járvány uralkodik.) Fortescue 1. 

april 2ikán Dublinba utaztakor Liverpoolba érkezvén , este gőzösen szán
dékozók útját folytatni rendeltetési helyére. A’ liverpooli kath. társulat 
választmánya üdvezlő felirattal tiszteié meg őt. April 2ikán a’ dublini Adel- 
fi-szinházban nagy számmal gyülének össze az ottani szab ídelmüek , üd
vezlő ’s bizalmi fölirat-szerkesztés végett Fortescue 1. megtisztehetésire , 
ki elibe másnap küldöttség volt indulandó Kingstownba. Az elnöklést e’ 
gyűlésen Charlemont gr. vivé. O’ Connell hosszú beszédet tarta ez alka
lomkor , melly igen mély hatású vala , ’s lényegileg igy, hangzók : „ A’ 
tory párt Angliában folyvást nagyobb mértékben fejt ki gyülölséget azir- 
landi nemzet ellen. A’ ministerség csatát veszte a’ felsőházban , ’s ha az 
alsóház ki nem javítja e’ csorbát, úgy senki nem állhat jót a’ következ
ményekről. A’ kérdéses felsőházi indítványt az irlandi nemzet ismert ha
lálos ellensége hozó szőnyegre. De valamint a’ katholikusok fölszabad it- 
tatásakor kénytelen volt Wellington hg engedni a’ közvélemény hatalmas 
parancsának , úgy most ugyanazon indulatokat szükség fölébreszteni a’ nép 
szivében, ’s ha azfán csakugyan polczra jutnának is a’ toryk , bizonyo
san nem fognának annak sokáig örvendhetni. April Ilikén újra nyilvá- 
nyosan összegyülendíink kérelem-szerkesztés végett a’ királynéhoz, mos
tani ministersége megtartása iránt, ’s hogy örökre zárja el a’ hatalomtól 
azon pártot, melly mindenkor engesztelhetlen gyűlölője ’s ellensége volt 
Irlandnak.“ Ilatárzatfá lön e’ gyűlésben, hogy Fortescue ünnepélyes fo
gadtatásakor zászlók ’s lobogók ne használtassanak. — Londonban jelenleg 
járvány uralkodik, mellyről következő részleteket közöl az ottani orvosi lap; 
j,A’ betegség első kórjeleit a’ gyomor alrészében ’s oldalán érzi a’ szen
vedő. Ezt néhány óra múlva borzongás és változóláz követi, mig ez utób
bi tart, addig folyvást majd tökéletes erőcsökkenést érez a’beteg ’sagy- 
velejében tetemes háborodást; Az ütér 120szor löktet minden perczben 
’s igen gyönge; a’ bőr melegsége rendkívüli, a’ nyílás igen élénk ’s az 
álom fölötte nyugtalan. Miután ez állapot 2 — 3 napig tartott, szűnni kezű
nek a’ kórjelek ’s a’ betegség erős izzadással végződik. Most következik 
azonban e" járvány leírásának legnevezetesb részé. Noha e’ baj jobbadán 
csak 2 — 3 napig szokott tartani, mégis olly nagy csapás háramlik az egész 
idegrendszerre, hogy a’ beteg majd tökéletes bénultságra jut. Az e’ já r
ványban szenvedő ugyanis rendkívül erőtlenültnek érzi magát, szava el
veszti csengésit, ’s erős szédülés lehetlenné teszi a’járást. Napok’s hetek 
múlnak, mig ereje ismét visszatér, ’s ha e’ betegség gyöngédebb alkatú 
személyeket támad meg, vagy korban már tetemesül előhalad'akat,ugy 
nincsen ellene biztos segély. Egyébiránt e’ betegség gyógyitásánal, leg
inkább érvágástól kell óvakodni. Eddig a’gyuladásnak vélt bajt sokan ér
vágással akarók gyógyítani, de merényük következménye szomorú lön. 
Legczélszerübben használhatni a’beteg tiszta állapotban tartását, mi mellett 
frisitőkben nem kell hiányt szenvedni a’ betegnek. —

(A’ pártok helyzete. A’ kormány ajánlata az amerikai határvillon
gás iránt.) A’ whigek Edinburgban próbát tettek a’ ministerség megerő
sítésire , de engedni voltak kénytelenek az ottani radicalok hatalmának. 
Ez utóbbiak ugyanis olly nagy számmal jelentek meg, hogy a’whigpol- 

.gármester helyett saját körükből válosztharának elnököt. Veszni látván 
ügyöket, önként engedének a’ whigek, ’s elhagyók a’ gyüléstermet, mi
re a’ radicalok egyhangúlag azon határzatot hozók , miszerint a’ whigmi- 
nisterség teljességgel nem méltó a’nép bizalmára, egyszersmind azon meg
győződést fejezvén, ki , hogy csupán az általányos szavazásjog kieszköz
lése szabadíthatja meg a’ nemzetet a’ főnemesség azon nyomásától , melly 
alatt most szenved. Könnyen gondolhatni, milly határtalan örömre lobban
tak e’ hírre a’ toryk, mivel e’ nyilatkozatot a’ radicalok tökéletes elválá
sának tekintik a’ whigektül, mi véleményök szerint önpártjoknak fogna 
utat nyitni kormányhatalomra. A’ Times azonban, mellynek azon füg
göny mögé is szabad tekinteni, hol a’ főnökek tanácskoznak , egészen 
máskép magyarázza e’ jeleket. A’ Times ugyanis e’ mozgalomban azon 
párt fölizgatását szemléli, melly erőt kölcsönze a’ whigeknek, ’s eddig 
aladságban engedé magát azok által vonatni, mi egészen ártalmatlanná 
tévé azt, ’s minek következtében idővel a’ whigekkel együtt nyom nélkül 
enyészéndett e l , holott most ezektől külön szakadva, ’s a’ tömegeket min- 

. den ovakodás nélkül magával ragadva, rendkívül félelmes fogna lenni a’ 
conservativekre nézve. Ez okbul tehát azon reménnyel kecsegteti magát 
a’ Times, miszerint a’ radicalok ezúttal is a’ whigministerség mellettfog- 
nak a parliamentben szavazni, midőn az Irland kormányzata iránti indít
vány szőnyegre kerulend, mi hosszabbifni fogja ugyan a’ whig kormány 
életét, de a’ nemzet előtt koránsem javitandja helyzetét. A’ toryk főnö
kei naponkint világosabban kezdik átlátni, hogy igen nagy hibát követé
nek el, midőn ellenségüknek alkalmat nyújtónak zajjal lépni le, ’s kü
lönösen Irland érdekiben, melly utóbb is mélységbe vonó malomkő leend 
az uj kormányra nézve. Wellington egyenesen kimondó, hogy ő mór igen



-  ( ISS ) -

koros ’s ez okbal a’ mostani forrongó időben nem fogadhat el tárczáf, Peel 
pedig nem vél hosszas maradóságu kormányt alapíthatni a’jelen körülmé
nyek közt. Mivel azonban már el van vetve a’ keztyü, tehát kénytelen 
lesz azt fölvenni, de mint mondják, azzal kivánja lrlandot valamennyire 
kivonni a’ csatából, hogy Russell indítványához azon nyilatkozattal jam- 
land, miszerint a’ ministerség általánfyosan nem érdemes a’ház bizalmá
ra. Ez vagy meghasonlást szülend a’ javító partban, ’s megbuktatja a’ 
ministerséget, vagy pedig ártani fog a’ radicaloknak a’közvéleményben, 
ha ezek ismét ministerség mellett találnának szavazni.. Hogy Russell me- 
nekedni akar a’ kormányzati tehertől, az minden oldalról bizonyul ugyan; 
illy megtámodás esetén mindazáltal komolyabb védelmezésre kényte- 
tendi őt becsületérzete, mint minőre különbért tálán hajlott volna. O’Con
nell ’s az irlandi s?abadelmüek ezalatt mindent elkövetnek -a’ szabadelmüek 
elriasztására. Az előbbi egy két radical férfit szeretne ntinisterségbe jut
tatni, hogy általányos szavazásjogot küzdhetne ki, mi által a’ többi radi
cal kivánatoktni elállásra véli legalább ideiglen bírhatni a’ népet. A’ gab- 
natörvény ellenségi Glasgowban végre megegyeztek a’ manchesteri egye
sület azon kivánatában, miszerint ügyöket ezúttal nem teszik politikai 
jelentőségűvé, azaz nem fognak azzal további parliamentjavitást össze
csatolni. Mihelyt azonban conservativ ministerség létesülend, melly ter
mészetesen minden csökkentését határzottan fogná ellenzem a’ gabnabeviteli 
vámnak, akkor e’ határzat megszünend erővel bírni ’s a’ gyártulajdono
sak egész tömege a’ radicalok karjaiba vetendi magát. — Több lap azt 
kezdé hirleni, miszerint a’ londoni kormány véghatárzatra lépe már az 
egyesült szabad tartományokkal a’ íönforgó határvillongás ügyében; e’ 
.hirt következőleg igazítja meg a’ M. Chronicle; „1831ben a’németalföldi 
király mint választott bíró határza e’ dologban, ’s a’ londoni kormány el
fogadd határzat á t, a’ washingtoni kormány ellenben elutasitandónak vé
le azt, mivel a’ mainei tartomány ellenkezett végrehajtásával. Utóbb 
többször si’tker nélkül szólittaték íöl e’ tárgyban a’ washingtoni kormány.
A’ britt kormány utóbb a’ vitás birtökrész egyenlő felosztását hozá aján
latba Maine és Uj-Braunschweig között. De Maine tartomány ebben sem 
akart megegyezni, ’s az I 7S3iki határszabást kiváná megtartani. A’britt 
kormány e’ részben megegyezni lesz talán kénytelén , de még eddig sem
mi oíly lépés nem történt, melly végkép eldönthctné a’ vitás kérdést.“ — 

V r a n c z i a ó r g z á g .
(A’ követkamra előtti csoportulatok. Elegy.) Azon népcsoportokból, 

mellyek april 4ikén a’ követkamrai épület körül tolongtak, többnyire e’ 
szók hangzónak: „Fegyverre ! 12 sousérta’ kenyeret! Éljen a’ respublica!“ 
April 5kén megujuft a’ népgyíilöngés. A’ kiáltozok jobbadán igen gya
nús külsejű emberekbül állottak. A’ rendőrség csakhamar elszélyeszté a’ 
zajgókat ’s még ugyanazon nap számos elfogatás történt. Néhány fiatal 
ember a’ marseillei dalt kezdé zengni. A’ National azonban folyvást ko
rábbi állitása mellett marad, hogy t.i. álköntösü rendőrügyviselők izga- 
ták a’ népet. ApriL fikán még folyvást nagy számmal csoportnlt a’ nép 
néhány főbb téren. Az elfogottak száma 300ra ment e’ napon. Éji 11 óra 
tájban mindazáltal már minden csöndes volt. Azon elfogottakjobbadán igen 
fiatalok, ’s 1(> esztendősnél idősb kevés találkozik köztük. Midőn a’ rend
őrség előtt vallatni kezdék őket, egyhangúlag oda nyilatkozónak, hogy 
csupán kíváncsiságból seregiének össze egymás példáját követve a’kamra 
épület közelében ’s csöndzavarról nem is álmodtak. Az elfogottak közül 
többen újra szabad lábon vannak. Voltak e’ népcsoportulatoknál olly fér
fiak is, kiket koránsem politikai érdek, hanem csupán iparűzési vágy vive
a’ tolongásban részesülésre. Következő csenész történetke méltó említésre:
„Egy csinos öltözetű fiatal férfi, ki arany gomba sétabotot farta kezében , 
egy csoport nyugtalankodót vezérle ’s magosra emelt bottal kiálta : „Föl, 
utánam , honfiak!“ Ekkor egy ismeretlen férfi közelite hozzá e’ szókkal: 
„Az Ön szava igen'gyönge vezérnek; aztán zászlóra is szükségünk van,“
’s kendőt, inellyet hihetőleg riiás zsebéből csent, kötvén az arany gomba 
botra, csakhamar eltűnt az óhajtott zsákmánnyal.“ — Delessert Gábor, mint 
mondják, benyújtó lemondását a’ királynak, de ez kéré őt: maradna meg 
állandó ministerség-alakításig, melly kérés következtében visszavevé a’ 
lemondást az ideigl. tisztviselő. — A’ kamra fidik hivatalosztálya fontos 
határzatot hoza april fikán; meghatalmazó t. i. Vivient, hogy a’ kamrá
tól külön biztosság-nevezést kívánjon a’ kormány általányos bánásmódja 
r.egvizsgálásáia a' közelebbi választások alatt. — Brougham 1. Parisban 
mulat, ’s april elején ebeden volt a’ királynál. — •

(Soult nyilatkozata a felsohezban. N álasztás hitelesítések.) Az april 
fiki követkann ai ülésben még mindegyre a’ válaSztás-hifelesitéseket foly
tatók. A’ választmány gáncsoló ez alkalomkor azon szokást, melly ko
rább időkben divatba jött, s melly szerint a’ választáskerületi elnökök a’ 
választások kezdetekor beszédeket tartónak.' (Tetszés balról.) Guizot, ki 
az eddigi ülésekben gyöngélkedés miatt nem vehete részt, épen e tárgy vi
tatásakor lépett a’ terembe. Mauguin Vatout válosztatását törvénytelennek 
kívánó nyilatkoztatni, mire a’- beiminister azon megjegyzést tévé, mi
szerint minden illy indítványnál bizonyítványokkal szükség élni, mert 
a megvesztegetési vádat több választónak egészen ellenkező nyilatkozatu 
levele tökéletesen megczáfolja. Maugiém leginkább azon állítással támo
gató vádjait, hogy \ atout kedvezményeket sürgefe a’ kormánynál azon 
kerület számára, inellyet képviselnie kellé. Martin (du Nord) menté a’ 
kormányt e’ tekintetben, ’s határzottan állító, miszerint az épen semmi 
illynemü kedvezményt nem nyujfa egyik vagy másik kerületnek, ’s min
den rokontárgyu kérelem csupán legszigorúbb igazság esetén nyert való- 
sulást.—A balközépi követek ókén este gyűlést tartónak, Ganneron szál
lásán. Mintegy 80Tag volt jelen e’ gyűlésen, ’s azt határzá, hogy vala
mennyi választásról általányos jelentés-tételt kell követelni

csak a’ kamraelnök-választáshoz. — A’ mart. 6ki pairkamrai ülést nagy 
kíváncsisággal várók külön a’ pártok, de várakozásuknak koránsem felelt 
meg a’ dolog kimertete, mivel Soult nem nyilatkozók úgy a’ minister! for
dulatról, mikép azt tőle általányosan várták. A’ tábornagy megvallá ugyan, 
hogy örömest mondaná ki a’ kamra és haza előtt a’ meztelen valót, 
minden himezgetés nélkül, de egyszersmind értésire adáa’ gyűlésnek, mi
szerint ő ezt nem képes tökéletesen teljesitni, mivel az ügyek mostani 
zavart helyzetét az által még rosszabbitni ’s a’ kifejtést késleltetni véli. 
Határzottan nyilványitá mindazáltal, miszerint ezúttal az akadályok csak
ugyan nem az udvartól származónak ’s ő még most is reményű jó sükerét 
a’ fordulatnak, a’ ministerség-alakításról pedig koránsem monda le. A’ 
tábornagy e’ nyilatkozata előtt igen élénk szólalkozás támadt Montalem- 
bert ’s Villemain egy, és Mólé gr. közt más részrül, az utóbbi napok
ban történt 8 pairnevezés miatt. Mólé sajátszedi nyugalmával utasító visz- 
sza e’ megtámadást; de szavaiban még is ezúttal több keserűség mutat- 
kozék, mint mennyit ministerségben voltakor tőle közönségesen tapasz
talni szoktak. Soult beszéde után még egyszer fölvevé e’ tárgyat Dreuz- 
Brézérnarq., ’s kemény kifakadásrahasználd a’ kormány ellen; beszéde 
azonban igen csekély hatást bira eszközleni.—Az ellenzés Odilon-Barrot- 
nak szándékozik adni szavát kamraelnök-választáskor. Ellenjelöltje álta
lányos vélemény szerint nem Dupin, hanem Passy leend ,mert Dupin végre 
késznek nyilatkozók miriisterségbe lépésre, Soult és Humann urakkal 
egyesülve. Eddig még késkedik ugyan nagyan közelitni a’ doctrinairek- 
kel egyesülésre, de rövid idő múlva hihetőleg e’ kedvetlenséget is feledni 
fogja. Egyébiránt Odilon-Barrot győzelme az elnök-választásnál igen ké
tes. Az egyesült baloldali ’s balközépi ellenzést, a’ 26 legitimistával 
együtt, 210 szóval bírónak mondhatni. Thiers és Odilon-Barrot még foly
vást reményük, hogy végre ki fogják víhatni az egyesülést a’ doctrinai- 
rekkel, melly esetben biztos győzelemre számolhatnak. Thiers megha- 
sonlásának okait a’ tábornagygyal még most is különbözőleg magya
rázhatják. —

N é m e t o r s z á g .
(A’ badeni nhg trónbeszéde. Elegy.) A’ badeni nhg april fiikán a’

RR. gyűlésit következő beszéddel nyitó meg: „Nemes urak ’s kedves bá
ró  t i m ! Örvendek hogy Önöket ismét körültem szemlélhetem ’s az 
országgyűlés megnyitásakor valamint magamnak ugy önöknek is szeren
csét kívánhatok azon megnyugtató állapothoz, mellyben létezik most Baden 
nhgség. Adja isten, hogy a’ béke hasznait még sokáig Ízlelhessük ’s né
pem iránti gondoskodásimat továbbra is süker koronázza! A’ megelégült- 
ség ’s a’ rend szelleme, melly !az ország minden részeiben uralkodik, az 
emelkedő jóllétnek Jegbiztosb jele, jó törvényeken és czélszerü statusin- 
tézvényeken alapulva. A’ vámegyesület kedvező hatásai folyvást a’ ke- 
reskedőség élénkségé’s az iparműhelyek szaporodása ’s terjedése által nyi
latkoznak. A’ nagyobbuló szorgalomnak tulajdoníthatja a’ munkás nép
osztály lényeges javulását állapotának. A’ kötött pénzszerződés a’ német
szövetségi statusok törekvéseit uj sükerrel koronázza. A’ pénzügyi álla
potot folyvást kedvezőnek mondhatom; általok a’ fenállók megtartását 
’s napi ul naprai javulását eszközölhetjük, ide nem értve a’nyilványos terhek- 
nek évenkinti kevesbülését ’s azon nagy adókat, mellyek szellemi ’s anyagi 
érdekek előmozdítására fordittatnak. Ha több, már a’ múlt országgyűlésen 
hozott törvények ’s épitési f io lá to k  , mikre a’ szükséges eszközök meg- 
ajállítattak, reményen túl későn fognak létesittetni, az okot önök bizony
nyal az elkezdettek tömegében ’s azon nehézségekben kereshetik, mellyek 
különböző körülmények közötta’ rögtöni előhaladást gátolák. Azon mun
kák, mellyek önökre várnak e’jelen országgyűlés alatt, habár nem szá
mosak is, de fontosak. Számadásokon ’s költségvetésen kívül önök elibe 
még háztartási költséget is térjesztendek; azután a’ törvényhozó biztosság 
által nem rég bevégzett tervét nyujtandjuk be a’büntető törvénykönyvnek, 
melly megfelelve áltudományok elhaladásának ’s a’ jelen mivelfségi ál
lapotnak , már rég hiányzott szükségfet födözend. A’ fenállók tapasztalt 
hiányi javítására több törvényjavaslat fog önök elibe terjesztetni a’ nyil- 
ványos utak elosztatása, építése’s föntartatása iránt, a tüzkármentesitő in
tézet ’s a’ törvénykezési dijak tárgyában ’s más csekélyebb érdekű dol- 
gokrul. önök érzeményiben, hű buzgalmokban’s állandó hűségükben bi
zakodva azon remény táplál, miszerint ezen országgyűlés tárgyai *skér
dései az ország valódi érdekében fognak elhatároztatni.“ — Celle, Lü
neburg ’sülzen városok eddigi követei, Lüűeburgba rendelt összejövendé- 
sök ürügye alatt, valamint a’ febr. 27diki ellenszólalkozás szerzősége 
miatt, rendőrileg pör alá vonattak. — A’ braunschweigi uralkodó lig ve
szélyesen beteg, az ideglázjelensége mutatkozik nála, reménylhetni azon
ban , hogy az ifjú hg erős testalkotványadaczoland a’ betegséggel. —

i s  c  i  g: i  u  ni .
Az Indépendant szerint a’ Hollandiának esendő luxemburgi birtok

részen 149,700; a’ limburgin, Maestrichttel, 1S3,297-, az erősségen 
kivid 161,298 ’s igy összesen 310,998 lélek lakik. A’ ümburgiak közül 
1794ben Hollandiához 56,016 , Poroszországhoz 8678, Clevé és Jülich- 
hez 28,187, Lüttich püspökséghez 22,592, az ausztriai Németalföldhez 
45,825. Öt részre volt tehát akkor Limburg szakadva, vájjon mikor le 
end e’ nép, vallás’s nyelv által ugyanaz ,• egyesülve. —
G abonaár : Pest, április lOdikcn : Tiszta búza ISO, Műi,.140 ; — Kétsze- 

rcs —115. 110;— Rozs 106,. 101,1 o(); —Árpa 84 80, 70; 
— Zab 68, 66, 63; — Köles .95, —, —; — Kukoricza 
100, 96 , — ; Köles kása 190 pesti ni. v. garas.

P é i i z k d c t : Becs, april i7k,éii: 5 pCtcs status kötele/, vény 1Ó7,|10 , 3 
pClcs Sl'/u , 1 S20ki 100 flos kölcsön 284 ft. pgő. —

BiOffo.  Becs,  april 17ken: 67 , 77 , .38, 8 4 , 7.s aztán fogni
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FOGLALAT: Magyarország (kinevezés; a’ k. személynök székfoglalása ; öle Bull Pesten; soprónymegyei tisztujitás és követválasztás ; jász- es 
kunkerületi tisztujitás; m. n akad.; szatmári és kassai hírek; adakozások a’ komárommegyei javitó dologházra; különféle: ausztriai uj köl
csön , országgyűlési előkészületek Pozsonyban, kereskedési hírek, ’s a’t.) Amerika (Francziáország és Mexico között meg van a’ béke kötve sa t.) 
Portugália (az egész ministerség benyujtá lemondását; ’s a’ t.) Spanyolország (vélemény Spanyolország jövendőjériil; a’ madridi ministerseg 
ingadozni kezd; Valenciában nyugtalanság mutatkozik ; harcztéri mozgalmak ’s a’ t.) Anglia (Bussell nyilatkozata a’ ministeri kérdés iránt; ’sa t.) 
Belgium. Németország. Dánia. Törökország. Gabonaár.

M a g y a r o r s z á g ,
M aj 1 á t h György b. titkos ’s volt status- és conferent. tanácsos f. hó 

1 Okén mint uj dán kinevezett ország bírája, S o m s i c h  Pongrácz volt kir. 
személynök pedig april lóikén mint amannak helyébe kegy. kinevezett 
status- és conferen. tanácsos tevék le ünnepélyesen a’ hitet őfelsége ke
zeibe. — Pethőfalvi U z o v i c h Sándor tbirótfels. urunk aranykulcsos hí
vei közzé méltóztatott kegy. sorozni.

Pesten szigeti S z e r e n c s y  István ud v. tan. ’s aradi főispán minta’ 
kir. személyes jelenlétnek legközelebb k.kinevezett törvényszékbeli hely
tartója f.h. 21kén foglaló el számos jeles gyülekezet előtt á’ kir. táblai el
nökszéket az ideigleni gyülésteremben. A. t.k. tábla idősb bárója m. Nádas- 
dy Leopold gr. főispán ugyanis felolvastatván az ujdon személynök-neve- 
zési érdemtanusitó ’s elnökségadó k.k. okleveleket, két küldöttséget ne- 
veze ki a’ k. tábla tagjaiból, mellyek egyike a’ m. személynök urat szék
foglalásra híná meg, másodika pedig a’ kapunál fogadná. Eljárván a’ két 
küldöttség megbízatásában, a’ lépcsőzeten sorozva tisztelgő törvény-gya
korló iijuság örömkiáltozási közt érkezett meg a’ tiszt, személynök s a’ 
törvény-asztalhoz léptekor fentiszt. idősb táblai báró ur csinos szerkezetű 
szives magyar beszéddel üdvözletté (kitűnő érdemeit méltatva magaszta- 
lólag) a’ t. k. tábla tagjai, ügyvédi kara ’s hites jegyző ifjúsága nevé-^ 
ben; mire a’ székfoglaló elnök u r , az újabb időkben tudtunkra legalább 
első, m a g  y a r  beszéddel köszönt be ’s tősgyökeres eredeti magyaraj
kához képest szivreható magyar szózattal példányul előábrázolván a’ birói 
független, minden lepel, ármány, csel, sugalom és Önzéstől szabadnak ment
nek lenni kellő tisztet’s e’ biróitiszt kétszeres teljesítésére kötelesnek vall- 
ván minden törvény- ’s igazság-szolgáltatási elnököt, — a’ k. táblai ügyész
kart, mint minden pörben a ’ törvény-’s igazságszolgáltatás elemi biráját, 
kétségeinek kellő felvilágitóját és százados jogok védlete v.keresete ügyé
ben hosszas perlekedési rendszerünknél fogva sokszor ön és önnönei java 
föláldoztával védenczei jogainak a’Iegmostohább körülmények közt is fentar- 
tóját lélekemelóleg szólitá föl e’ tüskés de dicső ( s jövendőre a’ kellőleg mél
tányló igazságnál’s fejledőbb értelmiségnél fogva még dicsőbbé válni szük
séges) pálya folytatására, — végre pedig a’ Haza serdülő reményeihez , 
a törvénygyakorló zsenge koszorúhoz fordult atyáskodva intő buzdító sza
vaival. Lelkes beszéde meghatóbb rajzait’s momentumit gyakoréljenkiálto- 
zások szaggatók félben, s ezek annál szívesebben harsogának, mivel 
magyar kebel, magyar ajkon szóla magyar keblekhez. Zárlatul beszéde 
után a személynöki két itélómestert erősité meg hivatalában a’ harsányul 
megéljenezett, elnök.

L ö v ő (Soprony) april 17kén: Kismartonban az Eszterházy hgi csa
lád ősi várában üllötte tegnapelőtt ns Soprony megye nemzeti ünnepeinek 
legszebbikét; midőn szeretve tisztelt főispánja, főm. galanthai Eszterházy 
Pál hg elnöksége alatt tisztújító székét tartó. Az ezt elhatárzó közgyűlésben 
mart. ISikán ugyanis nyilván kijelenté a’ tisztelt hg- főispán hazai törvé- 
nyinket szemei előtt hordozva, mennyire tiszteli a’ tisztujitás kitűzendő he
lyéről régebben nyilványitott kivánatit is a’ kormányára bízott ns megyének, 
’s annak következtében a’ RRdeknek teljes szabadságára is hagyván azt, 
egyedül magas elődi szép példájaként tiszta vendégszeretetből magához 
meghíni sziveskedék az egész megyének törv. választóit, kik is e’ barátsá
gos meghívást szives készséggel fogadván majd két ezerre menő számban , 
a legdiszesb renddel, legkisebb kicsapongás nélkül, m ára’ választást meg
előzte napon, jobbadán kisebb, nagyobb, ’s ünnepélyes vig csoportokban 
megjelentek, s még csinos zászlókat is lobogtattak; de mellyek korán- 
s é ma  pártoskodásoknak, hanem a’ rokon érzelmeknek voltak pontosító 
eszközeik, mit a’ következmény legszebben tanusita ; mivel más nap a’ tiszt- 
njitás végekor egy igen jeles része a’ választóknak, díszes választmányt 
alakítván köréből, azáltal szeretett főispánoknak egyetértésük e’szép jelé
vel , válogatott tisztelkedő szavak közt kedveskedék , ki is azt kegyelme
sen fogadva, ’s megköszönve Ígérte, hogy azt Miklós fiának is kedves em
lékül hagyandja. — Már azelőtanácskozásokból kitetszett a’ közkívánat, 
midőn a’ KK. é$RR. fm. főispánjokat, a’ nélkül hogy kijelelő jogait leg
kisebbé is korlátozni szándéklanák, megkérek : erősítené meg teljes meg- 
elégülésökre hivatalnokkodó mindkét alispánjokat. Másnap a’ sz. Lélek 
segítségül hitta után , igen számos úri vendég ’s igen fényes meghívó vá
lasztmány kiséretében reggeli 8 óra tájban megjelenvén a’ hg-foispán, ékes 
magyar ajakkal üdvözlé a’ jelen nagy számú ns Rendeket, szép kiváltsá
guk gyakorlására ősi szokásként megnyitván a’ közgyűlést: maga részéről 
minden legkisebb részrehajlásnak még árnyékát is mellőzvén a* törvény- 
’s igazságszeretetnek legszebb fényében tiint elő'. Az első alispán az egész 
tisztikar nevében lemondván a’ tisztviselésrül a’ megye pecsétjét, mellyet 
három évig tiszta kezekkel használt, átnyújtó; ezt követé főjegyző Ro- 
honczy Ignácz a’megye levéltárának kulcsaival, ’s kezdetet vön a’válaszr 
tás ’s majd végesvégig felkiáltással folyt, csupán kéteseiben: 1.1. a’sop
ronyi felső járásban alsz.biró Tar János és Tóth‘Samu esküit, nemkülön
ben tiszti alügyész Bognár Lajos és Markus József ügyész ur közt hatá
rozott szavazattal a’ többség. Többnyire az előbbi tisztviselők köz bizo-

dalomnál fogv a újra megválasztattak. — A’ június 2kán megnyitandó or
szággyűlésre fels. Urunk meghívó levele is megérkezvén , azonnal közta
nácskozás tárgya Ión, ’s a’ tisztujitás végén nyomban felolvastatván, s 
megmagyarosíttatván kihirdetteteit; mellynek következőben azonnal az 
országgyűlési követek is megválasztattak ’s a’ köz bizodalom egyhangúlag 
Nagy Pál tbirót mór most ötödször, és Ilőgyészy Pál első alispánt jelenté 
ki e’ díszes polezra ’s Így nyilván ezek elsők már elválasztott képviselők 
a’ törvényhozandó test sorában. Az egész tisztujitást légszebb rend czi- 
meresité ’s minden kivánt sikerrel koronáztatott. Kedves vendégeithgileg 
fogadta barátsággal fűszerezett asztalánál a’ szives házi ur 300 személyre 
téríttetvén tulajdon várában. Kiket pedig itt nem fogadhatott, azok szá
mára nagyszerű készülelű vendéglőkben mindent bőségben szolgáltatott ki.
A’ megyei ünnep másnap a’ Sopronyba átvitt közgyűlésen is folyvást tärtoti; 
mit azon örömkiáltások is bebizonyitának, melfyekkel ns megyénk sarjadó 
reményét ifj. Miklós hget a’ megye tanácskozási termébe váratlan belép- 
tekor fogadók a’ Rendek. Soprony megye tisztikara imigyen alakult: első 
alispán: Ilőgyészy P á l; másod, alispán: Marton György ; főjegyző; Ro- 
honczy Ignácz; első aljegyző, főjegyzői czimmel Simon nép. János; má
sod. aljegyző: Chernél Lajos; levéltárnok: Thalabér István. Sopronyi 
felső járásban fősz.biró : Kulcsár István ; alsz.birák : Töttösy Mihály , 
Tar nép. János ’s Tóth Bálint. Sopronyi alsó járásban: fősz biró Konko- 
lyi Lajos; aisz.bírók Mesterházy Pál és Radó Dani. Répczemelléki já 
rásban fősz.biró: Káldy József; alsz.birók Kramarich Miklós és Csontos 
István. Rábaközi felső járásban: fősz.biró Badicz Endre; alsz.biró Döry 
Antal. Rábaközi alsó járásban: fősz.biró Pottyondy Imre; alsz.biró: 
Noszlopy Antal; főadószedő: Pethe Bálint; aladószedő: Takács István; 
főügyész: Lámperth Imre; alügyész Bognár Lajos; számvevő : Bolla La
jos. Az esküdtek, biztosak, orvosok, földmérők ’s egyéb hivatalnokság 
a’ KK és RR. közös megegygyeztivel a’ főispán- hg által előbbi tisztkö
reikben megerősít tettek.

A’ ns Jász és Kun kerületek részirül f. évi április 17ikén szabados Jász- 
Berény városban nád or ispán i főkapitány, verbói S z l u h a  Imre kir. tanácsos 
’s több megyei tbiró elnöksége alatt tisztújító szék -tartatván , a’ mostani jász- 
kán keriiletekbeli tisztikar következők hül á ll: nádorispáni alkapitány : Fazekas 
András több megyei tbiró; kerületi főjegyző : Eördögh József több megyei 
tbiró; lső aljegyző: Muhoray András, 2dik Barcsik Márton bács-megyei tbiró, 
3dik, egyszersmind levéltárnok: Taczman Károly; tiszt, aljegyzők: Darázs 
Pál, Pethes Pál, Eördögh János, Kovács Lajos, ’s Ágoston Ágoston: hadi 
főadószedő : Taczman István, házi Petfies Mihály; aladószedő : Kiiry József. 
Számvevő és tiszt, nádori tbiró: ácsi Uy Péter több megyei tbiró: tiszti fő
ügyész ’s tiszt, nádori tbiró : Kálmán Sándor több megyei tbiró ; lső alügyész: 
Gázon László, 2ik Ozorószky Gábor; tiszt, alügyészek: Csathó, Gergely, 
Kalmár József, Muhoray János, 8ípos Imre, Antal János, Dózsa Adám, Vó- 
rady Sámuel, Nagy Ferencz , Endre László, Szabó Sándor, Tóth István,’s 
Nagy Károly. —

«J«*s z -84ő r ü l e t  Kapitánya: Yágó Ignácz több megyei tbiró; nádori 
tbirák: Bathó Ignácz. Tiszt, nádori tbirák: Id. Ágoston András és Kovács 
Tóbiás. Esküitek: Horváth Pál, MihálkovicsJános ’s Bojthy Miklós.Tiszt, 
esküdtek: Antal József, Horváth Gábor, Hetényi Sándor, T-., lek József’s 
Ozorószky Menyhárt, egyszersmind irnoki kiadó. Biztosak: ifj. Ágoston And., 
Halmay József, ’s Alavander István. Törvényszéki tbirák: Id. Antal József 
’s Törőcsik János. Orvos: Linczbauer Ferencz. Seborvos: Boros Sándor. Föld
mérő: Bedekovich Lőrincz; mezei biztos: Telek József. Várnagy: Sismis 
Mihály tiszt eskütt. Erdősz: Balajthy József Ufibiztos: Nagy János —

Ä a g y -K u n  K e r ü l e t  kapitánya: Illésy János aranysarkantyús 
vitéz több megye tbirája ; nádori tbiró: Bozóky András; esküitek: 1 Várady 
István. 2. Kenéz Mihály bács-megyei tbiró. Tiszt, eskütt: Tunyoghy József. 
Biztosok: Bozóky István bács megyei tbiró ’s Hajdú Mihály. Törvén'sziki 
tbirák: Tóth András, Kaszás István ’s Nagy Ferencz. Orvos: Bíbó Gedeon. 
Seborvos: Zsengellér József. Földmérő Péter Imre. Várnagy: Dóka Ignácz, 
mezei biztos: Boros Pál. Erdősz: Mányi János. Utibiztos: Varró Károly.—-

K is - K ú l l  K e r ü l e t  kapitánya: Szabó József több megyéi tbiró. Ná
dori tbirák: 1. Aczél István több megye tbirája. 2. Móczár Ferencz; tiszt, 
nádori tbirák: Szabó István’s Horváth Antal, ki egyszersmind a’ pákái major
kodás felügyelője. Esküdtek: Már Benedek bács-megyei tbiró; ’s Balajthy 
Vendel; tiszt, eskiittek : Péter Isfv., Sinkovics Pál. Biztosok: Baky Ktván ’s 
Gőzön Imre; törvényszéki tbirák: Fazekas László, Pethes Antal ’s Baky Já
nos ; mezei biztosak: Bánhidy József’s Balogh Mihály. Orvosok: Tóth Jozs., 
’s Balocb József; seborvos: Jámbor Mihály; földmérő : VargaElek; várnagy: 
Endre Mihály; erdősz: Endre László, úti biztosok: Rajkó Mihály ’s Péter 
Lajos. (Meg kell jegyeznünk, hogy a’ fens, főhg-Nádor, mint a’ Jászok és 
Kunok főbírája által neveztetni szokott hivatalnokok’s tisztviselők p. o. ná
dori alkapitány, nádori táblabirák nem jutnak tiszujitáskor választás alá ’s itt az 
illető kcrületekbeli tisztikar teljes számú isinértetése miatt közöltéinek).

Ö le B u l l ,  Wasa-rend gyémántdíszjelii lovagja, az európai hírű 
hegedűs művész fővárosunkba érkezők és szombaton, f. hó 27kénadandja 
első versenyét a’ városi nagy tánezteremben.

A’ in. t. t á r s a s á g  f. e. április 2ikán,tartott ülésében, belső dolgok 
elintézésin kívül: I. Egy névtelen által beküldött levél következésében, melly 
a7, 1837ben kitűzött philosophiai jutalomkérdésre egy még ezentúl, ’s igy a’ 
fi e. martius 24ével lefolyt határnap eltelése után beérkezendő feleletet igér, 
ennek a’ pályairatok közt tekintetbe nem vétethetése nyilatkoztatott ki, sza
badságában állván a’ szerzőnek, munkáját külön kinyomatás végett, a’ tár
saságnak beküldeni. II. Hanák János az abauji tájszavak gyűjteményét küldé 
be a'magyar tájszótár kiegészítésére. III. Egy természettudományi értekezés
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az illető bírálók megegyező véleményeinek következésében .nyomulástól el- 
inö/dítlatott. IV. Egy mathematical értekezés szerzőjének, saját kérelmére, 
vUszaadaíni rendeltetett. V. Ä’ társaság könyvtára következő ajándékokkal 
szaporodott: a) Beszédes Józsefi, tagtól: .magyarországi hydrotechnicából 
próbáid, l'est, 1831.-Magyarországi hajós folyó nagy ágazat. Pest. Történeti 
előadása azoknak, meliyek a’ Sárvíz , Sió és Kapos folyóvizek kiszárításá
ra elhatároztattak, — abrosszal együtt, b) Hanák Jánostól: lm 'álságos könyv, 
mellyel irt és most negyedszer kinyomtattatott Pázmány Péter. Pozsony, 
1631. Beszédek, meliyek b. Mednyánszky Alajos urnák tiszteletére Nyílra 
vármegye lőispáni méltóságába lett beiktatása ünnepén mondattak. Nyitni, 
1838. e) gr. Kemény József 1. tagtól: Transsylvania, periodische Zeitschrift 
für Landeskunde. Dritten Bandes erstes lieft. Brassó, 1838. Die Wappen und 
Siegel der Fürsten von Siebenbürgen und der einzelnen ständischen Nationen 
dieses Landes. Lin Versuch von I Ü. v. S. Szélién, 1838. VI. A' régiséggyüj- 
teményt gr. Kemény József 1.1. n' gyula lej érvári káptalan 130 ldiki pecsétével, 
’s Hanák János egy XVldik századbeli magyar itat másolatával öregbítették.

A’ m a g y a r  t u d  ó s t á r s a s  á u köítségin megjelent: K ü I f ö 1 d i J á- 
t é k s z i n ,  kiadja a’ m. t. társaság, XVdi > kötet Tartalma: A’ l e v e l e 
z ő k ,  vígjáték 2 felvonásban, b. Steigentescbtől, ford. Kijlkey Henrik. E sz  
és s z í v ,  vigj. 1 felvonásban , b. Steigentesehtől, törd Külkey Henrik. A’ 
k é n y t e l e n  h á z a s s á g ,  vígj. 1 felv. Mnliere után Kazinczy Ferenc/. — 
n. 12r 150 1. postapap. ékes borítékba fűzve 30 kr p. p. Pesten , apr. 10én 1830. 
S z al a y László segédjegyző.

S z a t h m á r r ó l. F. évi martzius 29kén városunk egyik kereskedőjének 
V* J*-*, 19 éves fia ebéd mellől feláll'áu, egy jóforma pohárral kezében 
kiment az ebédlőből. Némelly ismerősök roszat: gyanítván ebből, csakhamar 
utána mentek , de'már akkor üres. pohárral találták visszatérni. E’ szokatlan 
eltávozatból eredt kétséget a gyászos következés kevés perez múlva valósí
totta; mert az ifjú égéi követ (arsenicumot) ivott. A ’ jó módú szülék mindent 
elkövetlek, hogy még a’ szerencsétlenen segítsenek , de az , (ki nagy pénte
ken mérgei vett be) husvét első napján délelőtti 9 óra tájban méregtől emész- 
tetve megvált, az általa utált világiul. A' kimúlt, szüleinek egyel len fi magza
ta volt, kit szerencsés helyzetben \s kereskedésben levő édes atyja erő tetve 
's hirtelen emelni törekedvén, nem maga kereskedésére de gyógy.s/.erárusság- 
ra kitanittatván ,. nem engedett neki időt laimimányi gyakornokságára (sub
ject), de felszabadulta után mindjárt a' pesti egyetembe vitte, hol gyógy
szerészi diplomáját már 19 éves korában megkapta. Ekkor az éretlen ifjú sza
badságára "eresztve , szüleitől távol, eltévedt a’ pesti nagyvilágban, honnan 2 
hónappal ezelőtt ISzat hínárra került én , szüleitől s/.orittaf ni kezdett szabá
lyosabb élet korlátái közzé . 's a’ kicsapongáshoz szokott ifjú, készebb vala 
életétől, mint megi/leít életmódjaiul megválni. — Szamosunk husvét táján ret
tentően megáradt, "s mellekét ’s. a' rajta keblesült helységeket, városokat és 
földeket arjával egészen elborította. Nem is csodálkozhatni rajta , mert a’ té
len vidékünkön módtalan nagy hó esett, 's főleg Nagy-Bánya , Felső-Bánya , 
Kapnik-Bánya 's Felső-Falu vidéki ív több hqzat úgy eltemetett a’ hóözön 's 
iuvatag, hogyha szomszédságokbul segedelem nem érkezik, egész háznépek 
hótengerbe föladtak volna. Innen természetes tehát, hogy azon környékek
ről, ’s a* mármarosi, és erdélyi roppant hegyekről rohanó felolvadt hónedv 
miatt megdagadt számos folyam a’ Szamost igy felduzzas/.tá; mit a’ szünte
lenül eső és hó vég nélkül nevei. Néha néha martziusi havat czifra ritkaság
nak óhajtottunk is ; most pedig a’ nyakunkon veszteglő áprilisi hóförgeteget 
gyomrunkból gyűlöljük; ’s gyűlölnünk kell a’ kártékonyt, tavaszi munkáink 
visszataszító gátját. Nem tudjuk , mikor búcsúzik el tőlünk a’ hóviharok özö
ne, a/.t még kevésbbé, mikor járhatni viz és sárlepte országsainkon biztosan; 
sőt azt sem, mikor növelhetni tavaszi dűlőinket, úgy ki és hátra vagyunk 
löketve szokott gazdasági sodrunk-és sorunkból.

K assa . Palugyay Imre kegy. kinevezett nyitrai püspök april 15én 
hagyá el városunkat számos és jeles kíséretben uj rendeltetési helyére 
költözendő; miután ezelőtti napon a’ káptalantól ’s papságtól szivreható- 
lag elbúcsúzott ’s reájok utolsó atyai áldását adta. Hét munkás évet töl
tött e’ főpásztor városunkban, a’ hazának ’s nyájának élve, egyesitni 
tudván az atyai szeretetet a’ bírói tántoríthatatlan igazsággal, a’ méltó
ságot hóditó nyájassággal ’s leereszkedő szívességgel. Orökitendi e’ me
gyében nevét többek közt azon számos alapítvány, mellyekre majd minden 
szerzed vagyonát elosztá, orökitendi azon rendtartás a’ megyeben , melly 
szakadatlan munkásságának gyümölcse, áldás kísérje lépteit! — Kassa 
lakosi, bár mindenkor kitűntek sok tekintetben más népesb ’s gazdagabb 
városink felett á? jó Ízlés ’s neinesb érzetben; ez utolsó években mégis 
szembetűnő előhaladás szemlélhető itt mindenben , mi az igaz mivelődés- 
tül illy körülmények közt várható. Egyébközt nevezetes ’s minden em
berbarát szivét örvendez'ető azon meleg részvét, melly, mióta keblében 
egy jótékony asszonyegyesület buzgón munkálkodik, a’ kevesbbé le
hetőseknél is látható; ha e’ jótékony szellem ihlette lelkesülés állandó 
marad, nagyon hihető, hogy a’ nyomorúság minden képében enyhíthető 
lesz. Már is fenáll itt több hasznos intézet közt egy szegényiház, nielly- 
ben most is 57 — 60 szegény tartaiik, kik ezelőtt csak szemtelen koldu
lásból élősködtek, és sokszor szeméremből kivetkezve terhelek a’ könyö
rületes közönséget, ezek most csendes munkásságban élnek, áldva istent 
azon jótéteményért, mellyben sajátilag csak most részesülnek tehetősb 
embertársaik kegyességéül; ezek most pokrócz , vászon,- ezérna-készi- 
téssel (később majd posztóval is) foglalkodnak, hogy igy saját keres
ményükkel minden ruházatbeli szükségeiket {'(időzhessék, ’s igy ezek 
rendes felügyelés által, jobbadán herékből, a’ társaságban isméi kereső 
munkás tagokká váltak. Az ezen intézetet kormányzó jótékony asszony
egyesület választmánya f. e. febr. 22kén zenészetet adott, az utczai kol
dulástól eltiltott szegények javára, melly alkalommal gr. Forgács Mária, 
gr. Dessewffy Virginia, b. Szafran Már. kisasszonyok, gr. Fáy és más mű
barátok többször csudáit ügyességükkel gyönyörködtetek a’ számos kö
zönséget. Kedves emlékezetben tartja len ez estvét Kohn D< ur a’ bécsi 
udv. dalszinházi hangászkar tagja ’s az ottani conservatorium egyik leg- 
jelesb növendéke, ki e’ zenészeiben munkás részt venni szives vala ’s 
előbb Beriot zenész étét, azután Ernszt ábrándjait változatival együtt hege
dűn olly ritka tökéllyel ’s művészi készséggel játszá, hogy a’ kevesbbé 
avatott hallgatót is hajoló’s kellemesen olvadó hangjaival elragadó , so
káig tiszteletben tartamija fene’művész nevét városunkban. Hason czélra 
adatott ugyanazon egyesülettől apr. Idén egy sorsjátékkal párosult tánoz-

vigalom. Bár rövid volt,az idő, melly a’ játszásra ajánlott kézimunkák 
s egyéb műdarabok beküldetésére határoztatott, mégis mind számra, 

mind minőségre olly jeles gyűjtemény alakult össze, melly a' túlzóbb vára
kozást is jóval felülmúló; az egyszerűleg, mégis legjobb ízléssel ékesített 
terem ’s a’ jeles hangászkar, minden tekintetben, kielégítek a’ jóltevoleg 
vigadókat. Jeles részt vön e’ jótékonyságban a’ kassai ns társaikodósi 
egyesület, melly mindannyiszor szives volt teremét át engedni; ennek, ’s 
minden egyéb illy segedelmezéshez járuló emberbarátnak ezennel a’ sze
gények nevében nyilványos hála jelentetik ! —

A’ koinároin-megyei javitó-dologházra gyűlt hazafiul ajánlatok foly
tatása : m. Dessewffy József gr. 50 fr ., t. Döbrentei Gábor helyettes tart. 
biztos 24 fr. nm. Szécsen Miklós gr. a’ közönséges udv. kamra alelnöke 
25 fr. m. Batthyányi Kázmér gr. 200 fr. n. Németh György apát, kir. 
táblai paelatus 50 ír. m. Scitovszky János, pécsi püspök 12 fr. 30 k r ., 
Visehán Antal kincstári tiszt 40 fr. m. Dercsik János prlsztiniai püspök 5 
fr. n. Priviczer Aloiz helytartósági tanácsos 10 fr. a’ legközelebb elhunyt 
L iszlovszky tanácsosáénak örökösei 100 fr., m b. Bemer László 7vir püs
pök 5Ofr. nm. Mednyánszky Aloiz b. kincstári alelnök 20 fr. n. SzŐgyériyí 
Lőrincz, kincstári tan. 6 fr. n. Scultety Ferencz, kincstári tan. 10 fr. n. 
Geőcz László , kincstári tan. 10 fr., n. Kunczy József ki rcstári tan. 4 fr., t. 
Gliyczy Miklós , kincstári titoknok 10 fr ., m. b. Hédi  Imre, h<4jtartó- 
sági tan. 16 fr. m. Almásy Móricz gr. helytart. tan. 12 fr. 30 kr. in. Tőrök Ba
lint gr. helytartósági titoknok 10 fr. nm. gr. Batthyán i Imre k. főlovasz- 
mester és 7vir. 12 fr. 30 kr. t. Spányi András, szegények táblai'ügyvéd i 
2 fr. 30 kr. n. Nedeczky József k. fan. 2 fr. 30 kr. nin. Keglevics János gr. 
iőispárr-25 fr. n. Justh Ferencz kir. tbiró 10 fr. n. Széli Imre kir. tbiró20 fr.
n. Reviczky Imre kir. tbiró 6 fr. n. Plafthy Gáspár kir. tbiró 16 fr. m. gróf 
Nákó Sándor 100 fr. n. Feyes Antal, kir. ügyek igazgatója 24 fr. m. Zichy 
István gr. 25 fr. m. Zichy Edmund gr. 25 fr. m. Zichy Ödön gr. 25 fr. in. 
Batthyányi István gr. 22 fr., 30 kr., m. Győry László gr. 100 fr. n. Majthé- 
nyiné sz.Bartakovics 10 fr. tiszt. Hraskó ’s Thuránszky, Pest leopoldvárosi 
káplánok 10 fr. m.Andrásyne sz. Szapáry grófné 24 fr. n. Steinbach Ferencz, 
kegy. alapítványi ügyek igazgatója 12 fr. 30 kr. m. Semsey Jób kamras 12 
fr. 30 kr. ni. Jordánszky Elek püspök 50 fr, m. Bercsényi báró testverek 
20 fr. m. b. Wenkheim Theréz 10 fr. m. Zichy József gróf 50 fr. m. Zichy 
Domokos gr. 50 ír. m. Batthyányi Lajos gr. 50 fr. (folytattatík.) Közrebo
csátja hivatalos megbízásból. Ki i l key  Henr i k .

KÜLÖNFÉLE: Bécsi levelek szerint az ausztriai uj kölcsön központul 
szolgál ott e’ pillanatban a’ pénzérdeknek, ’s mindaz, kik a’ kölcsönter- 
vet közelebbről ismerik, egyhangúlag igen kedvezőnek állítják azt mind 
az ország gazdaságára, mind a’ kölcsönjegyek birtokosira nézve. Az uj 
kölcsönpapirok olly nagy keletűek, hogy már kibocsáttatá^uk előtt 10 — L> 
pCtnyi keletrugtatással is történnek rájok előleges. megrendelések. A’ré
gibb ausztriai statusadósságot, mellyet eddig sorshúzás utján 5 pCtes 
kötelezvényekkel vala szokás beváltain!, ezentúl készpénzzel fizetendik. 
Az uj kölcsön befizetésire, mint mondják, igen kényeim s határidők van
nak szabva. Az első sorshúzás 1840iki júliusban menend véghez, ’s kö
zelebbi hat esztendőben mindenkor két, az ezt követő hat évben pedig 
egy egy huzás leend, ’s végre az utolsó 20 évben minden IS hónapban 
egy. A’ legnagyobb nyeremény 250ezer, a’ legkisebb pedig 500 pgő fo- 
rintbul álland. — Pancsován is hangászegyesület létesült, mel y leginkább 
az egyházi zenét törekszik emelni, de egyszersmind hangversenyeket ad. 
— Christen Ferencz Antal budái első főorvos 500 váltó forintot szi- 
veskedék ajándékozni a’pesti vakok intézete házának fölépítésére f'els. ki
rályunk születésnapján. — Pozsonyi magányos levelek szerint a’ kihirde
tett országgyűlési haláridő nagy élénkséget hozott azon városba; a’ tanács 
gondosan tisztogaltatja a’főutezákat, a’ kövezetét javíttatja, ’s a’ sétányt 
uj fákkal ültetteti be. April 17kén osztóid elsőparancsit a’ teljes tanács
ülésben Eszterházy Károly gr., mint helyettes íőlovászmester, miknek 
következtében másnap már elkezdek a’ követszállásokat összeírni az e’ 
végre kiküldött városi tanácsosak. — Bhédei Adám gr. érd. kir. kincs
tárnok ’s b. t. tan. mart. 3ükán délutáni 3 7<i órakor érkezek Szebenbe. A* 
város előtt díszes küldöttség fogadé őt, ’s Juhász kincstári tanácsos ma
gyar üdvezlő beszédet tarta. — Ödesszai tudósítások szerint az lS3T/s le
folytéban innen legtöbb gabna küldetett Livorno-, Marseille- és Triestbe ; de 
az utolsó kikötőbe jóval kevesb, mint 1836- és 1837ben,mit annyiban 
kedvezőnek tekinthetni, hogy nagyobb kivitelére mutat a’ magyar gabonának 
az adriai kikötők felé. A’ magyar földbirtokosak mindeddig gazdag föld
termékeik fölöslegét a’ világ piaczára kiállítani ’s a’ vizi közlekedést, 
mellyet nekik a’ Duna némi nehézségekkel ugyan, de mindig jutalmas 
kilátásokkal Brailá és Galacz felé nyújt, használni nem tudák; Moldva 
’s Oláhország ellenben, hol ritkán van szűk termés, a’ mostani keres
kedési mozgásban máris tettleges részt vesznek. A’ magyar borok kelete 
Oroszországban, hol a’ bevitelnél némi kedvezéssel bírnak (mivel ebektől 
a’ többi borokra rovott vámnak csak fele fizettetik) eddig nem látszik ter
jedni. — Kár! hogy eddig még próba nem tétetett e’boroknak Trieszten vagy 
Fiúmén át a’tengeren Odesszába és Taganrogba küldetésével, ’s ott számuk
ra rakhelyek állításával. A’ magyar borok jelenleg a’ száraz földön Ga- 
liczián át nagy költséggel BerditseiFbe mint főrakhelyre szállíttatnak, mi 
által legnagyobb része a’ nyereségnek idegen kézbe jut ’s a’ nemes bor
fajok, mivel kirekesztőleg zsidók kezeiben fordulnak meg, meghamisít- 
tatnak, ’s hitelükben csökkennek. — Temesvárott múlt józsefnapi vásárkor 
köv. áron keltek a’ termékek : jármos ökör párja 270 f., lóé 300 f., 
hízott ököré 300 f , tehené, 170 f , juhé 19 f., 300 fontos hízott sertésé 78 
ír., magyar gyapjú mázsája 65 f., német gyapjúé 150 f., spAiyolé 190 {., 
kenderé*21 fi, lené 32 f., gubacs mérője 9 f., marhabőr párja 45 f., lobő-
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re 14 f., juhbőré 4 f. 30 kr., méz itczéje -42 kr„ font. 24 kr., sárga viasz má
zsája 20í) f„ bánsági dohányé 17 f., olvasztóit fagyg^ué 45 — 47 f., ol- 
vasztatlauó 24 — 55 f‘„ szalonnáé 26—-2 7 f., száz nyúlbőr 75—80 f., 
mind váltóban.

A m e r i k a ,
(Mexico és Francziaország között meg van a’béke kötve.) Raceiior- 

se britt hajó, melly rendkívüli kevés idő alatt tévé meg útját, Veracruz- 
ból mart. lOeig terjedő' leveleket és sürgönyöket lioza. Szerintük mart. 
Okén irák alá az angol közbenjárás által kötött egyezkedést; Gorosli^a, 
a’ mexicoi meghatalmazott, már lükén visszautazott Mexico fővárosba, 
a’ szerződést congresses elibe terjesztendő, mellynek jóváhagyásán leg- 
kevésbbé sem kétkednek. Mexicoban a’jóváhagyásnak 12 nap, Parisban 
pedig 4 hónap alatt kell bekövetkezni. A’ Francziaország által követelt 
800 ezer dollárnyi kárpótlást alattvalójiszámára 600 ezerre olvaszták le.
A’ két birodalom alattvalóinak kárpótláskövetelésit a’ hadi időkben szen
vedi károkért, egy 3dik hatalom békebiróilag intézem!! el. 15 nap alatt 
san Juan de Ulloa föllegvár átadatik a’ mexicoiaknak , jelen állapotjában.
Az angol Courier ellenben azt alliija, miszerint a’ föllegvár franczia költ
ségen ki fog javíttatni, mi úgy is Santa Arra követelésinek egyike volt. 
Egyébiránt Francziaország Mexicovali közlekedése azon lábon állami, * 
me lyen állnak a’ legnagyobb kedvezményekkel biró nemzetek az utóbbi 
birodalommal. A’ Francziaország által elkobzott mexicoi javakruliítélés 
békebiróilag Angliára hagyatik, a’ franczia kormány lemondott a’ kiske
reskedést illető követelésiről, mellyeta’Mexicoban lakó francziák űznek.
A’ 600 ezer dollárnyi kárpótlást barom ízben köteles lefizetni., 2 ,4  ’s 6 
hónap alatt. A’ san Juan de Ulloa várban talált álgyukat egytülegyig vissza 
tartoznak adni a’ francziák , kivevén 12őt , mellyet előbb a’ spanyolok
tól foglaltak el. A’Veracruz előtt horgonyzó kereskedő hajók a’ mexicoi 
jóváhagyás után azonnal készülnek rakodni. —

Amerikai lapok szerint: „Texas elnöke’s Űrre a tábornok között al
kudozás van folyamban , mellynek czéija a’ mexicoi szövetségesek és 
texasiak között szövetkezést alkotni; mi ba létesülhet, azonnal 2 ezer 
texasi csatlakoznék Urrea sergehez, hogy egyesült erővel döntenék meg 
a’ fönálló mexicoi kormányt, mellynek romjain szövetséges respublicat 
alkotnának szabadelmü intézvényekkel. Lamar tábornok, a’ texasi elnök, 
pénzügyministerét követül nevezé ki Mexicöba (t. i. a’ felállítandó szö- 
\etscges kormánynál.)

Buenosayresi jan. 26ki hírek szerint Rozas tábornok jan. ljénnyi- 
támeg e’ respubliea törvényhozóságát; statuskiadása IS39re 28,700,404 
dollárra van léve, mi nagyobb részint uj bankjegyek kibocsáttatásá- 
val lesz födözendő. Megnyitó beszédeben nyilván)itá az elnök, miszerint 
azon ajánlatát, hogy viszaly-kiegyenlitésre Anglia bi^assek meg, a’fran
czia consul megvetéssel utasító vissza; azóta azonban értesült’, hogy a’ 
britt kabinet maga ajánló közbenjárulási szolgálatát a’ franczia királynak. 
Az argentiniak a’ franczia ost-romzári hajókat megtámodni készülnek, 
mellyek most úgyis igen gyöngék, mert e’ hajókról a legénység egy ré
szét a’ franczia haj óv ezer. áltál összevásárlott apró hajókra osztók föl.

A’ frankfurti polit. lap Riojaneirobul mult évi dec. 24érül levelet kö
zöl, melly szomorú ecsettel festi a’ Brazíliába vándorlott németek sorsát, 
e levél írója eg)ike azon szerencsétlen kivándorlóitoknak. Többi közt 
igy nyilatkozik: ..Bizonyossá lehetlek: hogy az utóbbi 12 év alatt Né
metországba! ide vándorlott 12 ezerbül alig van ezer éleiben ’s többnyi
re- azok is a’ legnagyobb nyomorral küzdenek ’s örömest visszatérnének 
hazájukba, csan eszközölhetnék.“ —

( Ejszakamerikábul Woodbury megyen rendkívüli követül Angliába a’ 
határvillongás ügyében.) Martins 16aig terjedő ujyorki hírek szerint az 
éjszakamerikai lapuk telvéka’ határkérdést illető elmélkedésekkel. A’vé
leménytöbbség oda nyilatkozik*, miszerint a’ békét főn szükség tartani, 
noha sokan haroztul sem igen idegenkesznek. Az ez ügyben Angliábakül- 
detendő rendkívüli kö vetség sem Gallrounra sem Websterre, hanem Wood- 
luryra esett ,- kinek Európába szállittatására „Constitution“ fregátot ké
szítik fel. E’ közben a’ porös határon Maine status és Ujbraunschweig 
polgári megerősiték állomásukat, ’s a’ legrosszabb esetre készen állnak. 
Fairfield, a’ mainei kormányzó, mart. 12kén tudósítást intézett e’ status ' 
törvónyhozóságahoz, mellybeu a’ Forsyth és Fox között föltételesen kö- 
tött egyezkedést meg nem nyugtatónak ’s méltánytalannak nyilványitá ’s 
egyúttal javasolja, hogy a’status hadi erejét addig vonjak vissza , inig a’ 
braunsebweigi kormányzó csapatit a’ határoktól nem mozdítja el.A’ törvény
hozódig határzata e’ tudósítás szellemében hozatott. Az oxfordi és Cum
berland! polgári katonaság Maine statusban mart. 12ken még Augustánál 
tanyázott, tehát a’ poros hatóidul elég távul, Scott tábornok pedig, ki már oda 
érkezek, mint békekötő buzgott. A’ britt gyarmat résziről az uj Skótsziá: 
bul ’s Ujbraunschvveigbul elindult csapatok mart. 12én csa-kFrederiktownig 
nyomultak. Több angol‘határlakó , Éknek számos év óta a’ pörösbirtok- 
részben épülétfavágás volt főkeresményök, vagyonostul Frederiktown, 
Woodstock és st. Andrews városokba vonult, az ellenségeskedés kitöré
sitől rettegtében.

P o r t u g á l i a .
(Az egész ministerség benyújtó lemondását.) Lissabon, april 2kání 

A’ sfereg szaporittatását illető ministeri javaslat vitája az egész miníster- 
ség lemondását vopá maga után , mert ez a’főkérdésnél 20 szónyi kisebb
ségben maradt. Sa da Bandeirát ’s társait igen váratlanul éré e’ csapás; 
kik azonnal a’ királyné palotájába siettek, ’s hivatalpecsétjöket kezeibe 
tevék. Sa da Bandeira uj ministerségalakitásra van megbízva, mellyben 
régi társai közül többen részt véendnek. Némellyek szerint a’ királyné 
megtartandja at mirtisterséget, hanem a’ cortest 4 hónapra fogja elha
lasztani; mások azonban nem hiszik a’kormányt elég erősnek illy merész

lépésre. — A’ portoi hg súlyos beteg volt, de már az orvosak veszélytől 
mentnek nyilványiták Hirlijv, miszerint a’királyné ujlág terhes. J)e \ a- 
rennes, az uj franczia követ, mart. 28ikán érkezek Lissabonba.—Cordova 
tábornok mart. 25ke óta tartózkodik fit, a" hazájabeli hadi törvényszék ité j 
letét bevárandó.

S p a  w y  o  1 o r  a z  » g-.
(Vélemény Spanyolország jövendőjéről.) E’ fölirat alatt igy nyilat

kozik a’ jour. des Débats: „Maroto véres csapása óta egészen uj színben 
mutatkozik a’ spanyol polgárháború. Minden pillanatban uj és fontos ese 
menyek .történtét várhatni, ‘s Maroto nagy politikai és hadi terveket ké
szít létesülésre. Az Estellában agyon lőtt lő tisztek mind határtalan pár 
tolóji valónak a’ korlátlan uralkodásnak, ’s a’ trónkövetelő legmeghiítebb 
baráti. Ezek Carlos megegyezővel ármánykodtak Maroto megbuktatá
sára , kit börtönbe akartak, záratni, ’s ott valamelly vétség ürügye alatt, 
kivégeztetni. Maroto azonban megelőzé őket, ’s rajtok követé el azt, mi 
neki volt szánva. Azon okok közt, mellyek ez ellenzendületi mozgalma« 
kát létre hozók, néhány elég Osztatlant is mondanak v. költenek lappang
ni. Állítják ugyanis többi közt, miszerint Beira lignő kitudá, hogy férje 
kéjhölgyet tart Texeiro nagybátyja palástja alatt, ’s ez okbul adó meg
egyeztél Maroto erőszakos lépteihez , miket fia, d.jSebastian is,helyesle. 
Ki ezt tudja, az többé nem fog csuÜálkoz'ni, hogy a’ különben is annyi
ra lelketlen trónkövetelő ugyanazon időben nem vala képes egyszerre el- 
lenállani föllázadt nejének ’s tábornokának. Carlos azon telte egész Eu
rópa előtt töreté el fölötte a’ pálezát. Egyébiránt az egész véres történet 
koránsem tartományi pártharcznak tekintendő, mert Maroto itt minden szár
mazási tekintet nélkül azokat bilnteté, kik semmi engedélyről nem akar
tak hallani, ’s mindenfelé véres kicsapongásokat követének e l, a’ né
pet pedig rablásra ’s gyilkolásra buzditák, mit aztán kiméivé guerillaharcz- 
nak nevezének. E’ párt megbuktatása már eddig is szüle- némi kedvező 
következményeket. A’ halálos büntetés alatt tiltva volt közlekedés az al
kotmányosak birtokában levő várasokkal már megvan engedve; ezentúl 
tehát nem vesztendik többé életüket azon szegény földművelők, kikelet- 

* szereket szállítónak eladásul illy várasokba. Jelenleg már a’ foglyok élete 
sincs annyira veszélyezve ; ’s több helyen kicseréltetésök is történt már 
a’ foglyoknak, melly alkalomkor a’foglyokat kalauzoló ellenséges katonák 
rokonikig rázák meg egymás kezeiket 'székéről és egyetértésről beszélgeté- 
nek.Maroto munkássága ’s a’ trónkövetelő határtalan gyávasága annyira lea- 
lázák ez utóbbit a’ népvéleményben, hogy gúny nélkül senki nem emlí ti nevét 
Spanyolországban. „Béke ’s egyezkedés“ szó hangzik most minden spanyol 
ajákról;de a’ trónkövetelő titkos ármányi még folyvást bírnak annyi befolyás
sal, hogy Maroto nem léphet föl tökéletes elhatárzoftsággal. Sokan ismét a’ 
régi tervet rebesgetik , hogy t.i. a’ trónkövetelő egyik fianőül veendi Izabella 
királynét, mások ellenben inkább d. Francisco legidősb fiával óhajtanák 
összekötni a’ királynét ’s ollyanok is voltak, kik ausztriai liget óhajtanak 
számára. Ez utóbbi terv sükerésitése végett Zea Bérmudez Bécsbe utazott  ̂
de kétszeri beszélgetés után Metternich hggel tanácsotkapa minélelőbbi el
utazásra. A béke ’s egyezkedés leghatalmasb ellensége Cabrera. D. Carlos 
egyedül Cabrerában bízik most,’s e’ tábornok roppant hadserget tuda maga 
körül öszpont ősit ni Aragónia és Valencia tartományokban. Mig Cabrera 
oily nagy haderőnek parancsol, addig békeszerződésről szó sem lehet. Ez 
okbul tehát kénytelen lesz Maroto valamelly nagyobb hadi csapást követni 
e l , melly annyira képes legyen tekintetét emelni a’közvéleményben , hogy 
utolsó ellenségit is batárzortan támodhassa meg. Napról napra fontos ese
mények kifejlésit várják , ’s Espartero hihetőleg nem hagyandja hasz
nálat nélküle’ kedvező alkalmat hadi szerencse-próbálásra.

(A’ madridi ministerség ingadozni kezd. Valenciában nyugtalanság 
mutatkozik.) Egy Espartero befolyása alatt álló madridi lap april 3iká- 
ról igy nyilatkozik: „Espartero soha senkivel nem fog alkudozásba bo
csátkozni békekötés iránt ; az ő jelszava ez: Ildik Izabella, az 1837iki 
alkotmány és Mária Krisztina kormányzósága. E’ mellett azonban kész a c 
alkotmányos fővezér mindén spanyolt rokon gyanánt fogadni föl, ki ez el
vek értelmiben lerakja fegyverit, vagy azokkal az alkotmány mellett bar- 
czoland béke-kiküzdésre. A’ ministerség tökéletes föloszlási állapot-ban 
van , mióta Alaix tábornok aiftiyira meghasonlék a' pénzügy ministerre^ , 
hogy minden kibékülés lehetetlenült köztük. Az u óbbi ugyanis Espartero 
munkátlanságá't neki tubajdonitá , valamint azaragoniai fonák ügymenetetís, 
a’ badminister ellenben azon milliókat követeli Pitától, mellyek a’ hires 
Ilenderson-fele kölcsönből várattak. E’ körülmények közt több bizalmá
val fölruházott férfit hivata magához a’ királyné uj ministerségalakitás 
iránti tanácskozás végett Már el is határzá, hogy mind a’ hadminístert min l 
a’ pénzügyit kiteszi hivatalából; utódaik iránt mindazáltal még nem határ» 
za, mert Valdes tábornok vonakodék elfogadnia’ hadi tarczát. Calderon 
de la Barca kineveztetése mexicoi követté nem teljesült; helyette ístuiiz 
van kijelölve ez állomásra. Közönségesen állítják azonban, hogy ísturiz 
nem fogadandja el e’ megtiszteltetést, mivel csupán fényes száműzetés
nek kell azt tekintenie. V a l e n c i á b a n ^  martzius 3ödikán nagy inge-* 
rültség uralkodók; a’ városkapukat bezárató a’ hatóság ’s a’ nemzeti kato
naságot fegyverfogásra szólitá. Minden utczán e’ kiáltás -harsoga : „Nem 
kell békealku í Halál a’foglyokra!“ Később a’vészharangot akarók kon
gatni a’ székesegyházban; de a’ parancsnoki segéd még jókor érkezek 
e’ szándék-gátlásra , mert köztudomásra juta , hogy azzal a’ közel tanya« 
zó carlospártiaknak akartak jelt adni a’ városba rohanásra. A’parancs
nokfegyveres nemzetőrökkel Iovägla csöndet parancsolva szerte a’ város
ban. A’ zavar legnyugtalanítóbb pontra hágott a’ posta el indul iákor.

(Harcztéri mozgalmak.) Bayonne april 7ikén: ^Espartero,- miu
tán 8 napig vesztegle mozdulatlanul serge nagyobb részivel Tolásában, 
april lsejéo rögtön meginditá hadai bal szárnyát. Két osztályai Vitoria
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felé személyesen indula meg, Santander tartományba nyomulandó azon tért 
visszafogtam , mellyet két év óta Ramales és Balmaseda közt elveszte. 
Maroto értesülvén e’ mozgalomrul, ugyanazoitirányban inditámeg sergeit 
olly rövid utón azonban Borunda fel$, hogy legalább két nappal hama
rább fog a’ kitűzött vidékre érkezhetni. Maga Maroto nem követé serge 
derékcsapatját, hanem Tolosába indult egy zászlóalj ’s egy lovas csapat 
kíséretében, panaszt teendő a’ trónkövetelő' előtt a’ makacs junták ellen, 
mellyek vonakosznak a’ kizsarolt népet újabb adófizetésre kénytetni, 
miután máraz 1S4 Oiki adó is előre le van fizetve. Discastilloban követ
kező tartalmú beszédet monda tisztkara előtt Maroto: „Uraim, becsüle
temnél fogva kötelességemnek tartom Önöknek nyilványitni, hogy a’ kir. 
főhadiszálláson valami igen idegenitő történik. Mig a' hadsereg szenved , 
’s a’ legszükségesb öltözetnemüket is nélkülzi, tudják é Önök, mit vol
tak elkövetni elég gyalázatosak az udvarnál ? A’ kir. pénztárban hat 
millió real volt. Ennek két harmadrésze a’ szannizötíek után küldetek.“ 
Munagorri ismét megjelent spanyol földön , ’s az elégületlen carlosiak min
den oldalról zászlai alá csődülnek. Caratala tábornok fölszabaditá Sevil
lát ostrom alul, mi nagy könnyítéséül szolgál az ottani lakosságnak. —

1  n  g  1 I a .
(Russell nyilatkozása Irland kormányzata ügyében. Elegy.) Az nl- 

sójiáz april Sikán nyitá meg husvét-utáni ülésit, melly alkalomkor több 
külön tárgyú kérelem-benyújtás után Ewart kérdé a’ külministert: szándé
kozik é a’ háznak előterjeszteni minden, a’ gabnatörvény ügyében kül
földdel váltott, irományt? Palmerston ezt lehetetlennek mondá, mivel leg
alább 3 ezer nagy jegyzőkönyvből kellene azokat összekeresgélni; Ígérte 
mindazáltal , hogy a’ kereskedési ministerség birtokában levő ilíynemü 
irat a’ házelibe fog terjesztetni. Ezután következőleg nyilatkozék Russell: 
„Sietek tudatni a’házzal azon indítványt, mellyet legközelebb hétfőre (apr. 
15ikére) hirdetek, ’smelly igyhangzik: „Véleménye a’ háznak, misze
rint tanácsos azon elvek mellett megmaradni, mellyek a’ végrehajtó kor
mányt Irlandra nézve az utóbbi években vezérlék ’s hathatósb jog- szol
gáltatást gyakorolván egyszersmind általányos javultát okozák az egye
sült birodalom azon részének.“ (Tetszés a’ ministeri padokrul , a’ tory 
oldalról gúnyos „halljuk! és kaczaj.) Molesworth azon kérdésire: váj
jon kapotté utasításokat az amerikai angol követ a’ határvillongás iránti 
egyezkedés ügyében, ’s láthatni é az e’ tárgyban netalán váltott levele
zést? igy válaszolt Palmerston : „Mind a két kormány hajló már egyezke
désre, ’s ő föls. kormánya biztosakat fog e’czélra nevezni. „Ezután még 
a’ nép fegyverfogását hozá szőnyegre Sibthorpe ezredes ’s a’ gyűlés el
oszlott. —

B  e  1 g  ! u  in .
Brüssel, april fián. A’ mái Moniteur kir. rendelvényt bocsát közhír

ré , mellyben d’ Huarts visszaléptével megürült pénz ügy ministerség Des- 
maisiéres követkamrai tagra bizatik; most már csak a’ jogministersé- 
gi tárpza üres. — Venlooi hirek szerint e’ várőrség egyik részit szaba
don bocsátják nem sokára; magányos személyek bátran járhatnak k i ’s 
be a’ városba.

A’ belga seregnél folyvást tart a’ lefegyverzés; a’ 18 ’s 19ik tar- 
talékezredeket már elbocsáták, a’ 13 ’s 17ken e’ napokban leend sor; 
a’ pattantyúsok közül minden 2dik legény hazájába küldetik vissza. — Jól 
értesültek szerint Limburg azon része, melly Belgiumnak marad, Lüttich 
tartományhoz fog csafoltatni. — A’ charleroyi polgárok nagyobb része 
Gendebien kamrakövet számára emlékpénzt szándékozik veretni.

Brüssel, april 7kén: Nothomb , nyilványos munkaminisfer, ma 
este Londonba utazik,.hol 8— 10 napig fog mulatni. Utazása az ottani 
diplomatái alkudozásokkal összeköttetésben á ll, miknek véget kell érniök 
a’ szerződés aláíratása előtt. A’ ministerség nem akar ez aláírással sietni, 
mig Francziaországban határzott ministerség nem alakul; Desmaisiéres 
pénzügyminister kineveztetése hasonló szellemben történt; a’ jogminister 
még nincs kinevezve, Leclercet kínálták meg vele, ki azonban elmellőzé, 
jobbnak tartván a’ mostani hivatnia melletti maradást, ő ugyanis főügyvéd 
»’ fölcbbviteli törvényszéknél. A’ kamrák május első napjain ülendnek uj-a’ fölebbviteli törvényszéknél 
lag össze. —

I  é m e t o r s z á g-.
• (A’ badeni követkamrai elnökkinevezés.) Karlsruhe, apr. lOén: A’ 

követkamra mai ülésében választó meg a’ három kijelöltet az elnökségre. A’ 
szavazatok következő eredményt adónak: Mittermaier 54 , Duttlinger 
28, Rotteck 26, Merk 24, Kzstein 23, Bekk 12, Welker 1 szavaza
tot nyerének. A’ három első lön e’ szerint az elnökségre kijelölt ’s a’ 
kormány elibe terjesztettek. Miután sors által megválaszták az öt hiva
talosztály tagjait, a’ kamra osztályaiba vonult vissza, elnökök és titok- 
nokok választása végett, hogy biztosságot nevezhessen ki a’ trónbeszédrei 
válaszkészitésül. Ezután ismét nyilványos gyűlést tartott a’ követkamra , 
mellyben kir. iratot olvasa föl a’ ministerelnök, ’s abban Mittermaier lön 
elnökké kinevezve. —

(Badeni követkamrai ülések, két alelnök megválasztatása.) A’ bade
ni követkamra apr. 1 lki ülésében választó meg két alelnökét; a’szavak több
sége Duttlingert ’s Rottecket jelölé ki. Ugyanez ülésben foglaló el Mit
termaier elnöki székét’s beszédében Winter jeles statusférfiunak elhunytét 
érzékenyülve emlité. Utána Bekk szólalt meg, mélyen érző ’s fontos sza
vakkal tagolván azon érdemeket , mellyeket Winter a’ haza, uraik, 
hg. ’s kamrák iránt biztosita magának; főleg kiemelé, hogy e’ nagy sta- 
tusférfi a’ javításnak buzgó barátja volt, ’s mindazt életbe szándékozott 
léptetni, mi a’ jelen körülményekben létesíthető vala. —

Ilannovera, apr. Okán: A’ választások kevés kivételleibe vannak 
végezve, vagy is inkább clmcllŐzvc; csak Lüneburg ’s Ülzen fog még

választani ’s Celle 2szor, mint hiresztelgetik; az első választás, miről 
nincsenek bővebb adatink, elmellőztetett. A’ fővárosnak is 2szor kell 
még választani, mirB felszólítás ünnepélyes módon történt; a’ tart. elnök
ség felszólítására a’ tanács apr. 2ára ugyanis összehívó a’ választó testü
letet; mellyben az elnök kabineti rendelményt olvasa föl , melly a’ tes
tület bánásmódját roszalá ’s isméti választásra szólítja föl. — Hir szerint több 
követ, kik még eddig ki nem léptek, most lemondának követségükről* 
igy tőn a’ verdeni követ is. — Münster (Poroszországban) közelében fekvő 
Sendenhorst helységben a’ gép beveré a’ lelkész ablakit ’s pedig nagy
pénteken , mivel némelly avult szokásokat az idén abban hagya; illy 
jelenések valóban homályt vetnek az európai ’s főleg a’ poroszországi 
népmiveltségre. — Clevében a’ nyugalom mór tökéletesen helyre állottj 
a’ vizsgálatok gyorsan haladnak előre; a’ befogottak száma valóban te
temes, többnyire a’ legalantabb néposztályhoz tartoznak. Jól értesültek 
szerint e’ város katonai őrséget kapand, illyesmi gátolhatása végett.

(A’ lipcse drezdai vasút ünnepélyes megnyittatása.) Drezda, april 
8kán: Első nagy német vasutunk be van végezve! Lipcsétől idáig az első 
próbawtazás tegnap ment véghez ünnepélyesen és szerencsésen. A’ menet 
Lipcséből délután 2 órakor történt 3 kocsivonalban, összesen 49 kocsin 
mintegy 1200 személlyel, 6 erőműtől vonatva ’s egy tartaíékerömütől 
kisértetve. Iszonyú néptömeg volt jelen a’ megnyitáson, a’ kocsik lobo
gókkal valónak ékesítve; az elindulása’ nép örömkiáltozási ’s két han- 
gászkar zengedezési közt történt meg ’s bátran elmondhatjuk, hogy e* 
megnyitás alkalmakor százezren valónak talpon, e’ ritka ünnepélyt szem- 
lélendők. A’ menet gyorsan haladt, alig tűnt elő valamelly tárgy, már is
mét elveszett a’ szem elől, az uj ’s uj tárgyak ’s környékek varázs gyor
sasággal váltogatákegymást; a’ 15 mérföldnyi vasutvonalt 37* óra alatt 
haladtuk meg, ide nem számítván a’ számtalan felvétel által elveszett 
időt. Este 6V2 érkeztünk Drezdába iszonyú vihar között, hó esett’s erős 
szél fűit, mindennek daczára félmérföldnyire Drezdáiul a’ vasút környéke 
tömérdek emberrel volt ellepve, nőt könnyen 30 ezerre számíthatunk. 
Lipcsében elindulás előtt nyujtatá át a király belügyministere által a’ vas- 
ut-vonal udvarán a’ polgári érdemrend vitézkeresztjét a’vasút igazgatójá
nak ’s főmérnökének, ’s ma reggel ment a’ király családostul innen Lip
csébe rajta , estére visszatérendő. —

A’ hamburgi Correspondent hannoverai levelezője szerint apr. 2árnl: 
Azon hir, melly a’brauschvVeigihg veszélyes betegségerül keringe, nem 
valósult. — Berlini lapok szerint Hamburgban april 8kán regg. 2 órakor 
á’ dolog-és szegényi ház együtt tüzáldozattálőn; eddigi tudomás szerint már 
4 ember találtatott elégve az üszkök között. — A’ braunschweig-wol- 
fenbütteli vasút pályája kezdete óta ’s igy 18 hónap alatt, 87974 utast 
szállított, a’ nyári hónapokban az utasok szaporodását reményük ; egyéb
iránt a’ közlekedés, hófuvatagok ’s fagyások ellenére is , soha félben nem 
szakadt, sőt az 13í4 mérföldnyi utvonalt mindig 14 —18 perez alatt ha
ladók meg. —

Athénéi mart. 2Skaig terjedő levelek szerint olly hidegség uralkodott 
mart. utolsó napjain Görögországban, miilyenre az országlegidősblakosi 
sem emlékeznek. A’ palermói levelek is csípős ’s hideg keleti szelekrül 
emlékeznek, mik az utazókra kellemetlen hatásúak voltak, a’ növényor
szág azonban legkevésb sérelmet sem szenvede általok.

A’ jénai, heidelbergi’s tübingai jogászkarok javaslati, mellyeket 
Dahlmann ada ki Jenában, april lOén érkezének-meg Göttingába ’s olly 
gyorsan szétkapattak , hogy már délben egy könyvárosnál sem lehete pél
dányt kapni belőlük. Jól tudók ugyanis , miszerint e’könyv áruitatása meg 
fog tilratni; mindenki tehát, kinek az alkotmány ügyes szivén fekszik, sie
tett e’ könyvmegvétellel. Mind e’mellett is sokan üresen kény telinek visz- 
szatérni. —

M. m. Frankfurt, april llk én : A’.bayaderek, fegnapeste tánezo- 
lának az itteni színházban , melly, sokszerü dicsérgetés következtében, 
igen teli volt; a’ közönség azonban e’ minden kellem nélküli vallási tán- 
ezot általányosan igen egykedvülegsőt kedvetlenül fogadó. A’ bayaderek 
alacsony sovány alakok, benyomott orral, mellyen keresztül gyűrű van 
vonva, külsejök nem nagy benyomást tön. — Az idei tavaszi virág-és 
növénykiállítás ma vévé kezdetét, ’s igen gazdag növényekben, főleg 
Cameliákban. — Braunschweigi april 3ki irat szerint az uralkodó hg köz
erőmre egészen visszanyeré egészségét. —

1 ). á  11 i  a .
Kopenhága környékin a’ multi nagy szélvész 1,154,580 tallér kárt 

okozott, az adakozások pedig csak 229,395 tallérra mentek föl. — 
Végre megjelent a’ dán status költségvetés 1837re; mellyből kitetszik, 
hogy az évben 615,294 tall, a’kincstári fölösleg. Egyébiránt e’ költség- 
vetés nem tökéletes, sok kiadási ’s bevételi ág el van egészen hagyva.

T ö r ö k o r s z á g -.
Konstantinápoly, mart. 25kén: Ujlag azon remény táplál, misze

rint a’ béke még most nem fog megzavartatni. Egyik európai hatalom kép
viselője ugyanis, melly a’ porta bizalmát nagy mértékben több év óta bír
ja , mit meg is érdemel haszonvágy nélküli ’s őszinte viszony! által Tö
rökországhoz, e’ napokban némelly diplomatákkal a’ minister elnök azon 
legújabb nyilatkozatát közié, melly újabb reménynyel táplálhat a’ béke- 
föntartás iránt. A’ kapudén basának isméti eltávoüttatása, ki már többkor 
küldeték [a’ dardanellákhoz, a’ szultán ez újabb véleményváltozásával, 
úgy látszik , öszhangzásban van. _____________ •
(G a b o n a á r : Pest, április 23dikún: Tiszta búza 184,165, ,150; — Kétsze

res 135, 125,120; — Rozs 114, 110,105; —Árpa 80,75, 70; 
— Zab 68, 66, 63; — Köles —, — , —; — Kukoricza 
100,95, 85 ; — ; Köles kása 210 pestim. v..garas.

S z e r k e s z t i  H e l in e c z y . — N y o m ta tja  T r a t t n e r - l* .á r o ly l , u r l  utcza((12
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ill a  g; y  a  r  o  r  § z  á  g f  s  H r d  é  I y .
O cs.’sáp. kir. felségeMotesiczkyPáltésKönigszeg-RothenfelsSán- 

dor grófot, a’ nm. m. kir. udv. kanczelláriánál tiszt, fogalmazókat, ugyan
ott tiszt. udv. titoknokokká; Dessevvffy Aurel grófot, a’ nmeit. m. kir. 
helytartó - tanács eddigi titoknokát, helytart. tiszt, tanácsossá, titoknoki 
fizetese megtartásával kinevezni; végre Bánhidy Antalt, t. ns. Arad me
gye volt első alispánját, kir. tan. czímmel felruházni kegyeskedett.

A’ közelgő országgyűlésre Ö cs. k. felségének Pest sz. kir. város
hoz intézett kegy. összehivó-Ievele april 20kán tartott tanácsülésben a’ 
választó polgárság jelenlétében felolvastatván ’s országgyűlési követ
választásra april 24ke tűzetvén ki, a’ tanács és választó polgárság által 
a’kijelöltek közül szavazás utján első követnek vál. Pest főbírája H a v a s  
József (72,) 2diknak Tr e t t e r  György vár. tanácsnok (59 szózattal).

Almanach-társaság. F. évi május okén délutáni 4 órakor, az aka
démia teremében tartandó közgyűlésre minden részvényes tag szíves meg
jelenése kéretik. Tárgyai lesznek : 1. Az igazgató választmány által in
dítványba hozandó tartalékpénztári terv. 2. Az irói-dijak meghatározása.
3. Az ig. választmány által, az almanach ügyében eddigeié tett intézke
désekről adandó előterjesztés. Költ az ig. választmány ülésébül apr. 25kén 
1839. Kú t h y  Lajoss.k.jegyző.

A’ pesti magyar színház föntartására összeállt részvény - társaság
nak jövő május hó 5kén délutáni negyedfél órakor, a’ megye-ház na
gyobb termében tartandó közgyűlésére mindent.cz. részvényes tisztelettel 
meghivatik. Pesten apr. 25én 1839. Az igazgató választmányi jegyző állal.

B u d a p e s t i  napl ó.  A’ pesti nagypiaczon párév előtt fa obelisz- 
ket áilitának, mellynek tétejérü! nagy lámpa vala kivilágítandó az egész 
óriási tért. Tapasztalás tanító mindazáltal, hogy e’ vállolaí koránsemde- 
lelt meg a’ kitűzött czélnak ,'s azért folytonos javitások történtek körülié, 
mellyek azonban mindeddig szinte nem voltak olly sükerüek, minőknek 
lenniük kellett volna. Most Weber itteni bádogos vállolá magára e1 lám
pa czélszerü kijavítását. Ez alkalommal valaki azon kérdéssel lépe föl: 
nem lehetne é inkább a’ tér nagyságának megfelelő óriási kargyertyatar- 
tót oda állítni öntött vasból négy lámpával, mi díszre nézve is jóval meg
haladná a’ mostani oszlopot ? — Már említők, hogy Kemnitzer-házból rend- 
kivüli pompájú vendégfogadó késaülend, ’s a’ tigris czimerü vendéglőt 3 
emeletre szándék magasítani, most uj még nagyobbszerü illynemü vállolat 
van készülőben. Féiller bécsi nkereskedő ugyanis,, kit nagylelkű föláldo
zatáról még a’ tavalyi szomorú emlékű árvíz idejéből ismér olvasó közön
ségünk , a’ Halpiaczon három homlokzatú nagy vendégfogadót szándéko
zik épitni, három emeletre kilátással a’ halpiaczra, Dunára és Molnár-ut- 
czára. Ez épületnek 120 ablakjanyiland utczára ’s czime lesz: „István fhg- 
hez.“ A’ szobrászmüveket, ’s különösen a’ czimert, Ferenczy hazánkfia 
készifendi. Az épitést hir szerint még ez év folytában kezdendik meg. Az 
idegen látogatók folyvást növekedő száma szükségesíti Pesten a’vendég- 
fogadók szapórittatását. — A’ követválasztási megyei közgyűlést jövő hó 
elején (4kén)számos vidéki fogja meglátogatni , mert eddig is számos szoba 
van előre lefoglalva. — Nemzeti színpadunkon f. hó 20ikán legf. kívá
natra „Eskü“ dalmű adaték, bérszünettel ’s fényes világitással, István 
fhg e’ napon magas jelenlétével örvendezteté meg a’magyar közönséget. 
Felvonás közt Dimitriyeff Schaefer hállatá magát hegedűn. Nézők nagy 
számmal. 21ikén „Tékozló“ bohózat jőve színpadra , 22ikén „Marianna“ ;, 
23ikán „Gyapjuvásár vagy a’ wibourgi hotel“ és táncz; 24ikén „Feke
te asszony“ bohózat; 25ikén „Genfiárva“ ; 26ikán „Tündérvilági leány
v. a’ paraszt mint dúsgazdag.“ Lendvayné kis időre szabadsággal utazott 
e l ; a’ közönség óhajtva várja őt vissza. Budán jelenleg a’ paródiákban 
kitűnő tetszéssel játszik Revie k. a . , ki magyar születésű lévén , igenjói 
beszéli nemzeti nyelvünket ’s bohózataikat igen érdekesithetné, egyszers
mind nagy daljátékokban sükerrel adandhatna másod szerepeket ’s igy e’ két 
tekintetből nyereség lehetne nemzeti színházunk számára.—A’ színigazgató 
választmány f. april Mikén következő nyilatkozást adott az eredeti szín
müvek ügyében : „A’ pesti magy. színházi igazgatóság , melly a’ közön
ségre művészet és tisztább izlési hatást tűzött ki fő czéljaul, tapasztal
ván, hogy az eddig előadott, néha önmaguk a’színészek által jutalomjá
tékul választott eredeti szinmüvekkel — néhány kevés darabot kivéve — 
nemcsak e’ czél nem érethetik e l, sőt azoknak adatásával, a’fölött hogy 
betaníttatásuk ’s a’ szerzőnek kifizetett jutalomdij a’ szinészek haladásá- 
sára és pénztár állapotjára rósz és káros befolyással van, még azon szel
lemi kár is okoztatik, minél fogva az eredeti színmüvek hitele még in
kább csökken ; az irók jutalmaztatása iránti azon határozatát: miszerint az 
elfogadott darabnak három első előadásából egy egész bevétel háromszorim 
adatott k i, jövendőre akként volt kénytelen változtatni, hogy a’ beadan
dó színmüvek közül havonként egyet — habár nem nagy hatást Ígérőnek 
találná is— minden esetre előadat ugyan, azonban jutalmaztatást a’szer
ző csak a’ következő előadásokból ’s úgy nyerend , ha darabja hatást ígér 
\s annak a’ repertoiron fenállása reményhető; ellenkező esetben szerzőjé
nek a’mű visszaadatik.“ — A’nm. hétszemélyes tábla elbúcsúzott e’ na

pokban eddigi elnökétől status és conferent. ministerré nevezett gr. Oziráky 
Antal országbirájátul.— A’ k. táblai ügyészkar is üdvezlő udvarlatára volt 
m. Szerencsy István aradi főispán urnák, mintujdon személynöknek, Be- 
nyovszky Péter lelkes szónoklata mellett.

A’ pesti evang. ref.'szentegyhá/.ban, múlt vasárnap (apr. Síkén) nagy 
dísszel tartatott, fels. kor. királyunk születésnapi örömünnepe; fényes ’s oily 
népes gyülekezet által, hogy a’templom falai közé nem férhettek, kiin az ajtóknál, 
is csoportokban seregiének. Ez ünnepélyes alkalomra az egyház elöljárói ál
tál kijelölt.’s különösen meghívott egyházi szónok T ö r ö k  Pál nagy kun-kis 
ujszállási prédikátor, az általa fölvett-ezen igékből: Pred. X, v. 1 t. , B o,l- 
d o g vagy  te o r s z á g ,  mi ko r  a’ te k i r á l y o d  j e l e s  e mbo r e k 
fi ja ,“ egyházi beszédet tartván: hazánk boldogságát a’ fels. ausztriai III* 
alatt, a’ király-öröködési rendszerből,’s e’ fels. uralkodó házb úi jeles ki á- 
lyok ’s most dicsőén országló Vdik F e r d i n a n d  fejdelmünk érdemeiből 
korszerű nyelven és szép tudománnyal fejtegeté. Kitiinőleg emelte az ünnep 
díszét, az egész gyülekezet által bemenőre a’ LNXIIi.r /.sóit lső ’s kime
nőre a’ LXJik zsolt. óik és 6ik erőteljes verseinek orgonával*! hangoztatása 
mellett, ama’ kedvelt népéneknek: „I s t en t a r t s d  meg jó k i r á l y u n k “ 
az erre különösen készített ’s nyomtatásban kiosztogatott lelkes versekben 
Schodelné asszony által, a’ pesti magyar színház éneklő és hangászkara kí
séretében, lett s/.ivemelő elzengése; melly után . az egyházi beszéd folytában 
is négyszer a’ templom piaczán üdvezlő lövések tétettek. így szivet ’s lelket 
egyiránt bájolván el a’ Zenészét, szivet, lelket és észt egyiránt bilincselvén 
le az elragadó ajkú remek szónok , az egész ájtatosság megható czélszerü- 
ségével mindenben kielégifőleg felelt meg a’ hála- és hódulat-iránynak.

Tek.. Csongrád-megye főispán! helytartója Kár ol y i  G y ö r g y  gr. 
’s t. Zemplén-megyéé ahnási és gödrei S i s k o  v i e s  József udv. tan. 
május 13kán lépnek főispán helyettesi székjökbe.— lladványi Gy ő r y  
Fé r  e n c z gr. arany kulcsos, k. tan. és báes- bodrog-megyei főispán f. april 
23kán elhunyt Perkátán (Fejérmegyében) életének 66dik évében ’s ott 
is tétetett örök nyugalomra nemzetségi sírboltjába j Budán pedig B á n- 
h i cl y Sarolta, n.N yé k y Mihály helytartóságí tan. hitvese, szinte april 
23kán szenderült által jobb életre tüdősorvadályban. Tetemeit a’ budai 
sírkert pihenteti. Béke hamvaiknak!

A’ haza i  g a z d a s á g i  e g y e s ü l e t  által m. e. nov. lókén ki
tűzött jutalomkérdésre eddigelő két pályairat érkezett, egyik „A z idő 
legjobb mester,“- másik „Concordia res parvae crescunt “ jelmondattal. 
Ennek jelentése mellett, miután az ujságlapokkal szétkühlözött hirdetvé- 
nyek közé néhány hibás példány is becsúszott, minden tévedés elhárítá
sául ezennel ismételve jelentetik , miszerint pályafeleletek a’ kihirdetett 
jutalomkérdésre folyó 1839ik évi december utolsó napjáig bezárólag min
denkor elfogadtatnak.- A’ G a z d a s á g i  T u d ó s í t á s o k a t  illetőleg 
alulirt szives köszönettel nyilványilja, miképen folyó évre nsNyitra me
gyében Tanárky Gyula Sándor ur, m. Károlyi Lajos gr. jószágigafcgató- 
sági tisztje, Bácsban pedig Zomborcsevics Vineze, sz. kir. Szabadka vá
ros r. orvosa, vala szives előfizetések gyűjtéséül sikeres közremunkálását 
ajánlani. Egy alkalommal azon tisztelt hazafiak , kik előfizetőik neveit 
még be nem küldötték, ennek minclelőbbi teljesítésére szívesen kéretnek; 
mert a’ szerkesztőség a’ már hátralevő néhány példány kiosztása után az 
előfizetést egyedül olly feltéttel lesz kénytelen elfogadni, ha az idei el
ső füzet második kiadására az előfizetők kellő száma begyülend. Költ Pes
ten április 25kén 1839. K a c s k o v i e s  Lajos s. k. gazdaság-egyesületi 
titoknok.

KÜLÖNFÉLE: A’ haladó időszellemmel haladni kívánó ’s minden 
szépét, jót és dicsőt olly lelkesen pártoló K. Fejérvárott is létesiile min
den miveltebb város példánya szerint casino. Dicséretre valóban méltó 
azon lelkesülés, mellyel fogadtatott ezen, a’ szellemmiveltséget olly haiha
tosán terjesztő, Intézet minden nemesb érzésű kebeltől, dicséretre ’s hálára 
soknak azon készsége, miszerint addig is, míg a’ casino által már meg
rendelt hírlapok, folyóiratok, bútorok ’s a’t. megérkeznek, a’ mulhatlauul 
szükségeseket olly szívesen összeszerkeszték, kik közt főleg említendő 
szaboszlai Tóth György, ki a’ casinot egy évi használatra 200 darab 
legújabb magyar és német könyvvel megajándékozni szíveskedett; dicsé
retre és szives köszönetre az inditványzók ’s ideigleni választottság tag
jainak azon buzgó fáradozása, miszerint a’casino szabályit ’s egyél) elő- 
leges készületeket kis idő alatt úgy elkészítették, hogy már april 7kén 
a nagy számú részvényesek által közgyűlés tartathaték. Hol is, minde
nek előtt a’ dr. Ötvös Ágoston által elkészített, ’s az ideiglenes válasz
tottsági tagok által igen kevés változtatással helybenhagyott rendszabályok 
felolvastatván, azok szinte csekély módosítással megerősítfettek. A/után 
ft minden testületnél elkerülhetlenül szükséges tisztviselők választattak meg 
titkos szavazás által köv. renddel: Igazgatók: Veszprémi Pál apát ’s őr
kanonok ; Láng Fülöp várnagy és szaboszlai Tóth György. Valásztott- 
sági tagok: Andrási Antal, Csíki István, Bánfi Károly, Erdélyi János, 
Erőss Sándor kan., Fogarasi Sámuel, .fanki Antal, Orbán István, dr. Öt
vös Ágoston, Pál Ferencz, Poklosi György’s Tartler Eerencz; jegyző: 
Elekes Károly, pénztárnok: Mihelyes Sámuel, gazda: Lukács Antal. 
Áldás e zsenge intézetre! — E r z s é b e t v á r o s  apr. ókén: Fetya nevű 
ftftgy erdőben (melly több helységnek határul szolgál és szinte Oláhországig 
nyúlik) egy, több oláh családból álló, gyarmat létezik; ézek közül egy
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oláh ember nőstül, a’ közelebb múlt szent ágotai vasárra ment ’s miután 
egy pár marháját 200 Tton eladta, nőjével úgy fanácskozék, hogy nője 
190-ftot vegyen magához's menjen haza, ő, a’ férj, pedig a’ más 10 Oft tál 
még ott marad egy pár tulkot vásárlandó. Ezen beszélgetést egy tolvaj 
meMülelvén, a’ hazafelé indult oláh nőnek messziről lóháton utána ballag 
’is mivel annak az említett nagy erdőn kelle keresztülmennie, mindenütt lé]>- 
teit követi. E’ kiséret gyanúsnak tetszvén a’szemes oláhnő előtt, a’ nála 
levő 100 ftot hirtelen egy közel odvas cserfa tövébe rejté ás gondosan 
betakará, utjáttovább folytatván. Midőn a’ tolvaj elég bátorságban vélte 
magát, sebesebben indult utána, ’s csak hamar beérvén, megtámadá aZ 
ol,Omőt ’s pénzt kivání tőle. Az oláhnő eleinte mentegeté magát ’s pénzét 
tagadta, de hitelt nem adván neki a’ rabló, mindennemű öltözetéből ki- 
vetközteté, ’s a’ pénzt kérésé, nem találván pedig, egy nagy kést ránt 
elő, fenyegetvén, hogy ha azon 100 ftot tüstint által nem adja, mellyet 
férje hazavitel végett a’sz. ágotai vásáron kezébe adott, azonnal keresz- 
tiilszurja. A’ megrettent oláhnő erre csak hirtelen megvallá, hogy pénzét, 
tova hátrább egy odvas cserfa tövébe dugta. Ekkor a’ tolvaj lova kan- 
társzárát az oláhnő kezébe adá addig, inig a’ pénzkeresésre ment, irtó
zatosan fenyegetőzvén, ha őt meg találná csalni. Midőn már jói eltávozott
nak látá az oláhnő a’ tolvajt, felpattan a’ ló hátára, ’s a’ közel Megaré 
nevű helységig futtat, hol a’ faluvégen egy háztól némi csekély öltözetet 
kölcsönözvén, útját szerencsésen folytaié egész lakáig, itt lovát jobban 
megvizsgálván észreveszi, hogy a’ nyereg méllett még egy áitalvető is 
van. felkötve ’s lenyergelvén a’ lovat, az általvetó't is leszedi, mellyet ki
bontván, nagy csudá’kozással tapasztalja, hogy a’tolvaj portékái közt még 
200 forint készpénz is van. Ezalatt férje megértvén nője szerencsétlen
ségé, azonnal haza siet, és 100 fíja helyett, egy jó nyerges lovat ’s 
200 ftot talál megfosztatott nője kezén. Miután volt veszélyes állapotját 
’s egész esetét köntöskárostul elpanaszlá az oíáhnő, azzal vigasztalá férje, 
hogy a’köntös-kár a’ nyerges lóval, pénze pedig a’ 200 fttal elég gaz
dagon meg van fizetve. Azonban az asszony azt monda: neki úgy tet
szett az erdőn, mintha a’ rabló nem ott kereste volna a’ pénzt, hová ő uta
sította, hátha nem akadt rá? ők tehát eléggé bátorságos erővel kirnenvén 
a’ történet helyére, még nagyobb csudájokra a’ 100 ltot az odvas cserfa 
tövében gondosan betakarva megfalálák. Hlyen az isteni gondviselés, mi
dőn legnagyobb a’ veszély, ébren az urí — N. S z e b e n ,  martins 30án 
Felső-Sebesnél az oltoni általjárásnál 4 személy, névszerint három felső, 
és alsó-sebesi férfi, ’s egy rakoviczai 4 gyermekes asszony, leié halálát 
az Olt hullámai közt. A’ hidas t.i. szokottnál több terhet vevén hajójába, 
alig mozdiitaték a’ parttól el, tüstint elmerült. Több benne levő személy 
úgy mentheté meg éltét, hogy részint még idején ugróit, ki a’hajóba!, részint 
halálfélelmek közt a’ hajóban levő lóhoz fogózék , vagy pedig a’járomba 
fogott ökör hátára ült ’s járomból kifogván, úgy vontatók magokat partra. 
Ezen egész szomorú eset okai a’ részeges révészek valának, kik tekin
tetbe nem vevén a’ víz sebességét ’s mélységét, a’ hajót erősen megter
helek. (E. III.) A’ toroczkai vasbányászat jövedelmezése 1837ben 15 
verőben (hámorban) 10,330 mázsa vas, 1838ban pedig 11,880 ’s így 
1,490 mázsával több az előtti évnél. Ez összeség árával a’ pénzforgás 
(egy mázsa vas árát 18 rítban számitva), 26,920 ríttál szaporodott. A’ 
vasmű-szorgalom illy növekedése minden esetre kedvező eredmény, ’s ha ’ 
létesülend azon terv, miszerint a’ Ruszb'erger) vasmiivészet-tanuló torocz
kai ifjak a’ vasbányászat dusabb következményeivel fogják jutalmazni a’ 
szorgalmat. — Hold. Morvát Endre, az „Árpád 4 írója, végintézetében, a’ 
magy. nemz. akadémiának hagyta „Magányában44 a’ házat hozzá tartozó 
gazdasági épületet, gyümölcsöst, méhházat ’s egy hasábocska szőlőt, mellyek 
1816 valló forintra és 15 krra vannak becsülve és május 13dikán árve
rés utján eladatnak; az érettük bejövendő summának azonban a’ magy. t. 
társaság hasznát csak a’ végintézkedő mostoha anyja kiholtávgl veheti. 
Ezeken kívül még 67 7 darab könyvét hagyá a’ m. akadémiának, mellyek 
már leérkeztek Pestre. — A’ pesti lövésztársaság eddigi épülete lerontatván, 
uj épületét a’városerdőbe vezető sétány elején fekvő telken épittetendi.—
A’ Deron (Nákó) házzal szemközti Dunaparton megfuratván a’ készítendő 
hídfő-alap földje, hat ölnyi mélységben szilárd rétegre találtak. —  0- 
Bu d á n  jövő. május 2kán a’ nemzeti színház javára, a’ „korona44 czimű 
vendégfogadó teremében, kegyes adományokból összegyűlt müvek kiját
szásával párosított tánczvigalom fog tartatni. Alkalmas szállásokról a’ 
város tanácsa szives gondoskodni.

A’ p e s t b u d a í  h a ngá' sz e g y e s ü l e t n e k  Gdik műelőadása e’ 
folyó Iíídik hangászati évben vasárnap,, apr. 2Skán , délutáni ötödfél 
órakor lesz Pesten a’ k. v. nagy redut-teremben. — Az előadandó hang
müvek ezek: 1) Ga l l u s  „Macbeth44 operájának ouverture-je. — 2) 
Párdal Do n i z e t t i  .,'Torquáto Tasso44 operájából. —3) Kardal II a n d e 1 
„Jephta44 czímü can tájából. — A) B ö h m és P r o c h változatai hegedűre 
és kobozra ; előadják Kaiser és Se h l e s i n g e  r urak. — 5) Nagy jelenet 
Me r ead  an t e  „eskü44 czimű operájából. —: 6) „Oberon varázskürtje“ 
íantazia förtepianora. — 7) Nagy kardal Seyfried lgnácz lovag „Ahasve- 
rus44 czimű operájából.

JPe/sti Eiéwe-rsemy ang. mf.—angol mélyüld.—ar. -arany —
c.—esztendős — ft.—font. — isin.—ismételve. — k =  kancza. — m.=mén. —
1 nng mf.—848 pozsony i őL A’* jegyzett dijuk örökre lévén alapítva évenkint 
mulhatlanul kijárnak.

•Uim iusP % ."VasárBiiap : d é l n l á n .  *1. N e m z e t i  d.ij, 250 ar. 
3;> aranyat érő'és Magyarország czimerével ékesített, serlegben az első lóé; 

50 ar. a’ másodiké. Tétel 10 ar. fele bánat; a’ tét.elösgzcség fele a máso
dik lóé. Futhat magyarhoni 3e. minden in. és k„ melly sem Pesten, sem 
Parndorfon, sem Siimncringen díjért; még nem futott. 1 fing. mf. — 85 k. 2 
fonttalkevesbetj külföldi lovas 4 foiillal többet—#2. B a t t h y á n y - Ka z i 
m ir  dí j .  100 ar. Futhat minden ló; lang, mf.; 3e. 68 ft., 4fei 91 ft., 5e. 101 
fi. 0e. 106 ft., idősb 109 ft.; belföldijelivér és angol felver 1 fonttal többet;

angpl telivér még 10 fonttal többet; m. 2 fonttal többet. Tét. 20 ar. F u s s  
v agy f i z e s s ,  -lejelentés a’ futás előtt 3 nappal. 3. P e s t - v á r o s i - d í j .  
Aláírás' utján egybejövendő Sulimra. A’ díj 3/4 az első, ’/4 a’ második lóé. Fut
hat minden ló. ,A nyerpont előtt 30 öllel kezdve a’ pályakor egyszer körül 
(1208“, 2', 6") ism. 3e. 74 — , 4e. 100 — , 5e. 107 — , 6e. 112 — , id. 115 
ff- Ausztriai birodalomban született ló 6 fonttal — , k. és paripa 2 fonttal ke
vesbet. Bejelentés S nappal előbb.—4. U g r a t ó - v e r s e n y. 223 ar. Futhat 
minden ló'. Angliában született- vagy nemzettel kivéve. 3ang.ini., négy sövé
nyen által hat ugrással. 125 ft., telivér 5 fonttal többet. Öt ló , vagy nincs fu
tás. Pét: 10 ar. f. v. f. A’ tétösz. a’ második Jóé. Bejelentés a’ futás napjáig, 
a) P a r a s z t - v e r s e n y .  Első lóé 75 pgó for., 2iké 25 pgo forint. Futhatnak 
mezei gazdák saját lovai. E’ czélra van szánva t. Szalbeck Jakab ur által 18351.61 
kezdve ISlÜig bezárólag évenkint ajánlott egy arany is. Bejelentés a' futás 
napjai g. —

Jsaram s 5 .  S z e r d a i i ,  e&ólfiitáp: *6 H a z a  f i  d íj. 100ar.Futhat 
magyarhoni minden k.; 2 ang mf. ism.; 3e. %68 ft. 4e. 94 f t ,  5e. 101 ft., 6e.
106 ff:., ód. 109 ft.; telivér 5 fonttal többet; simmering! díj nyerője ugyanazon 
évben 3 fonttal többet.—*7 E r d é l y i  díj. 100 ar. Futhat érte a’ két ma
gyar hazában született ’s nevelt akármi származású m. és k ; 1600 öl; 3e. 85 
ft.; 4e. lOOfr., 5e. 107ft., 6e. 110 ft., idősb í 12 ft. Tétel egyegy lóért 50 ar., 
fele bánat; a’ tételösszeség a’ nyertesé. Aláírhatnia’ futás órájáig. Egy sze
mély több lovat állíthat vagy nevezhet a’ pályára. Ha 6 aláíró nem találkozik , 
azon évben nem ieszen a’ díj elnyerhető, hanem az aláírók fcloldoztatván , a’ díj 
mindaddig a’ következő esztendeihez csa'oltatik, míg az aláírók száma hatra 
nem telik. -  *8 A s s z o n y  s á g o  k p á 1 y a d i j a.150 arany értékű billikom 
az első lóé, 59 arany a’ másodiké,' azonfelül ismét az elsőé. Futhat angolt 
kivéve mindén m. és k. 1000 öl ism.; 3e. 70 ft., 4e. 90ft., 5e. 90 ft , 6e. 100 ft, 
idősb 103ft; m. 2 fífal többet. - *9 B a t t h y á n y - H u n  y a d y  dí j .  l'OÜ ar. 
Fut hat minden k : 2 ang.m.; 3e.80 f t ,  4e 100 f t ,  5e. 106 ft ,6e. és id. 110 f., ausz
triai birodalmi 4 fonttű kevesbet Tétel 20 ar., fele bánat.—10. P a r a s z t 
v e r s e n y .  Eiső lóé 30 pgő for., másodiké 20 pgőfor. Futhatnak mezei gaz
dák ’s egyéb adózók saját lovai. — 1 •

«fsaira ia is  P- Szofinabatoiis, íleSaitás's: *11. S z é c h e n y i - k a r d .  
Most Pejacsevich Péter gr. birtokában. Futhat minden ló: 4 ang. mf.; 3e. S 21 a 
f., 4e. 96 ft . 5e. U )2V\„ f., Oe. 105'l2 ff., idősb 107 '|2 ft.; k. 2 fonttal keves
bet. Melly lóé’ kardot elnyeri, legjobb pályázónak ismertetik az esztendőben. 
A’kihívás 8 nappal előbb történik. Ha a kard birtokosát ki nem hiják , nála 
marad a’ kard; de ha a’ kihívást el nem fogadja , tartozik a’ kardot a’ kihívó
nak átadni; melly esetben, i agy pedig ha a’ kard birtokosa meghalna , a’ fut
tatás pénztétel nélkül megy végbe. Ha pedig a’ kihívást elfogadja, minden 
kihívó 30 aranyat teszen le , fele bánat. Az igy egybe gyűlt summa a’ nyer
tesé. A ’ kardot birtokosa nein tartozik nyertes lovával védni. —*121 F e s  t é 
t i  c s - N  á k ó  dí j .  Legalább 100 ar. és 10 ar. tétel egyegy lóful, ‘f u s s  
v a g y  f i z e s s . ’ í'ut hat. minden ausztriai birodalmi és 6 esztendősnél nem idősb 
ni. 2 ang..mf.— 3e, 87 ft., 4e. 113ft., 5e. 119 ft., Ge. 123 ft  *13. E s z t e r -  
h á / . y - k a r d .  Most Trauttmansdorf hg birtokában. Futhat minden magyar
honi in. és k.; 1 ang. m ; 3e. 80 ft., 4e. 94 ft., 5e. 100 f t ,  6e. 103 ft.; idősb 
105 ft; k. 2 fonttal kevesbet. A’ fulás e’ kardért mindig a’ pesti verseny utolsó 
napján megy végbe. Melly ló e’ kardot elnyeri’ legsebesb honi lónak ismer
tetik azon esztendőben. A ” kihívás a jiályanap előtt 3 nappal történik. Ila a’ 
kard birtokosát ki nem híják, nála marad a’ kard ; ha a’ kihívást el nem fo- 
£>ad|a , tartozik a’ kardot a’ kihívónak átadni; melly esetben , vagy ha a’ kard 
birtokosa meghalna, a’ futtatás pénztétel nélkül megy végbe. Ha pedig a’ ki
hívást elfogadja, minden kihívó egyegy lóért 20 aranyat tesz le , fele bánat. 
Az így egybegyíilő summa a’ nyertesé. A’ kardot birtokosa nem tartozik nyer
tes lovával védeni — 14. S o m o g y i  dí j .  11.0 ar. Futhat minden ausztriai bi
rodalomban nemzett és született bármi terűm, és k.; 3 ang. mf. =  2644 öl; 
3e. 74 ft., 4e. lOOfc., 5e. 107 ft., Oe 112 ft., idősb 115 ft.; k. 2 fonttal keves
bet, félvér Iftlal kevesbet. Tétel egy lófrál 10 ar. a’ nyertesé. Bejelentés 3 
nappal előbb —*15. S z é c h e n y i - d i j .  109 ar. értékű billikom. Futhat min- 
denm. ésk.; 1000öl ism.; 3e. 87ft .,4e. 102 fr., 5e .l09ft., idősb 113 ft.; k, 2 
fonttal kevesbet —*16. O s t o r.Tét 10 ar, 'fuss vagy fizess.’ A’ tétösszeség is az 
első lóé. Futhat minden ló , melly a" futás napjáig sem a’ pesti sem simmeringi 
sem parndoríi téren díjt nem nyert. l!,, ang mf.; 3e. OS ft:, 4e. 91 ft., 5e. 101 
fr., 6e. 106ft., idősb 109 ft.; telivér 3 fonttal többet; angol'ló, akármi vérű 
legyen, 8 fonttal többet; k. és paripa 2 fonttal kevesbet. Bejelentés a’ futás 
napjáig. Meskó Jakab b. 100 aranyat alapítván ’s tevén le , annak kamatja 
ezen ostor vételére főnül tátik.— Mind azon dijakra, mellyeknél külön be
jelentési határidő nincs kikötve a’ pályanap előtt egy hónappal szükséges a’ 
díj külön megnevezésévé! és a’ lő tökéletes leírásával a’ bejelentést megtenni, 
bérmentes és recépisse melletti levélben, illy ezim alatt: ‘V e r s e n y t  i l l e- 
l e t ő  a’ n. c n s i n o b a n  . P e s t e n . ’ Ezenkívül minden futtató tartozik pá
lyára szánt lovát a' futás előtt 48 órával a’ n. casinoban levő ívre följegyez
ni vagy följegyeztetni, hogy ig y a ’ iíapi versenyrend annak idejében kinyom
tathassák, A’ napi versenyrenden föl nem jegyzett lovak az azon napi dijfu- 
tásokbaii nem részesülhetnek ; és ugyanott föl nem jegyzett versenyek is csak 
a’ följegyzettek után mehetnek végbe. A ’ lovak kora, az ez iránt eddig fen- 
állott szabály megváltozván, ezentúl a’ közönséges évtől fog számíttatni; úgy 
hogy például minden 183öban világra jött ló 1839ben mint 3e. jelenik meg ; 
?s igy t. — A’ gazdasági egyesület közgyűlése: junius3d. délelőtt 10 órakor a’ 
n. casinoban. Állatmutatás: június 3d. 4d. 5d. (a ’ köz-telken. ) Paraszt kan- 
czacsikók jutalmaztat ása: jun. 4d. délután ugyanott. Lóárverés: június 5d. 
és 7d. délelőtti 10 órakor ugyanott.

A m  e  r  I l i  a
Azon törvényjavaslatok közül, mellyek a’ brazíliai követkamrai 

múlt évi ülésekben szőnyegre kerültek, legnagyobb figyelmet gerjeszte 
azon javaslat, miszerint külföldiekbül alkottassák sereg Brazília szolgá
latára. A’ kormány, melly a’ multi ellenzés tagjaibul alakult, követ
kezetlenség nélkül nem tehetett e’ tárgyban indítványt, bár mennyire le
gyenek is meg győződve a’ ministerek e rendszabály üdvös letérül. Meg 
is kikelle a’ sült gesztenyét a’ parázsbul kaparni. Ramiro minister! kö
vet, tudományiról ’s hazaszeretetérül ismert férfi, segite rajtok; világo
san megmutató ugyanis, miszerint nincs más mód , mint külföldiek
bül alakítani hadserget, főleg pedig schweiziakból ’s németekből, mi
vel nézete szerint ezek bírnak legtöbb erkölcsi tulajdonokkal; szá
mát 1 ezen külföldiekbül alakulandó seregnek most először csak 3 ezerre 
kívánja határoztatni, vagy saját külön vezéreik alatt vagy pedig a’ nem
zetőrséggel egyesülten $ miután több ideig vitatkoztak róla, melly alatt 
a’ külföldiek ellen piszkos kikelések hallatának, a’ követkamra elfogadá 
az indítványt: mosta’ tanácsház vitatkozik felette ’s hihetőleg elfogadandja, 
mert e’ ház tagjai többnyire igen vagyonos öreg urak, kik az élet vég
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gyönyöreit nyugalomban szeretnékleélnl, mit a' dolgok zavaros állapotá
ban olly kényelmesen nem eszközölhetnek, mert a’ jelen kormány erőhiány 
miatt nem képes a’ legjobb törvényt is foganatositni; erre elég példa a’ 
párái, riograndei, ’s most utoljára a’ bahiai események. —

(Rozas tábornok közéig megbukásához.) A’ franczia lapok angol 
hirekkel egészen ellenkezőleg Rozas kormányzó állapoiját kétségbeesett
nek festik ; Riveira tábornok , Uraguay respublica elnöke , ugyanis 2 ezer 
főnyi sereggel Rozas ellen táborba szállá; Corintes buenosayresi tarto
mány Rózástul elszakadt ’s 4 ezer főnyi serget biza Riveira rendelkezé
sire. A’ múlt évben Montevideoba menekedt számos argentini követi Ri
veira tábornokot, hazájok megszabadításán híven munkálva. Gondolhatni 
e illy iszonyú zavarok közepeit, hogy Ro z a s  hatalmas ellenektől és 
saját polgár társi túl környezve, kik zsarnoksága ellen támadónak föl, hí
zeleghet magának, miszerint a’ franczia hajó vezért az ostromzár megszün
tetésire birandja ? sőt az világlik k i, hogy bukása elkerülhetetlen; pol
gártársai türelmét kimenté; az egész miveit Európát maga ellen lázitá ’s 
az l83Ski novemberi végválasz félrelöktével Francziaország lágyságát 
kijátszó, szóval illy előzmények után ’s a’ dolgok jelen állapotában remé
nye sem lehet a’ végképi megbukástuí szabadulásra.

S p a n y o l  o r s z á g * .
(Espartero minden egyezkedés ellen nyilatkozik. Napoleon Lajos 

ajánlati visszautasítva.) Már meglehetősen el van határozva, miszerint 
Spanyolország sorsát még egyszer kardélre bizandják , mielőtt a’diploma- 
fia véghatározást hozand. A’ madridi kormány igen jól átlátja, hogy segély- 
forrási tulnyomósága által köteles olly tettlegi sükert eszközleni, mellya’ 
diplomatiát kedvező méitányra kénytesse. Az utóbbi időben még inkább meg- 
győződék ez állítás valóságáról, ’s ennélfogva épen nem csodálhatni, hogy 
Esparter.o egyik kormánylapban rövid idő előtt oda nyilatkozók, miszerint 
ő mind azt rágalmazónak nevezi, kik egyezkedési szándék miatt vádo- 
lák őt. Illy körülmények közt nem igen kitűnő hatású lehete Napoleon La
jos hg története. Ez utóbbinak barátja, Marigny gr., ugyanis Gibraltár
ból ajánló Isturiznak a’fiatal hg szolgálatit, az alkotmányos királyné ügye 
előmozdítására, mire azon választ nyeré , miszerint a’ spanyol ügyek fö
lött nem annyira fegyver, mint inkább alkudozás fog határozni, ’s hogy 
a’ hg Madridba utazása személyes szabadsága tekintetéből veszélyes is le
hetne. Marigny első fehevültében közié e’ tagadó választ a’ spanyol la
pokban , hogy a’ nemzet láthassa, mikép minden oldalról csak árulók ve
zérlik ügyeit. Czélt azonban e’ tettével bajosan érend Marigny, mert a’ 
spanyolok e’válaszban csupán a’hg szolgálati udvarias elmellőztetését lá- 
tandják , ’s azért a’kormányra annál kevésbbé fognak neheztelni, mivel 
a’ Napoleon név nem legjobb emlékezetben áll nálok. Espartero munkát- 
lanságát tűri most legnehezebbül a’ nép. Mi a’ háború helyzetét illeti: 
Van Iialen april 4kén Muniesába érkezek, ’s ott azonnal átvevé a’főpa
rancsnokságot. Cortest, Segurátúi két mérföldnyire, ismét visszafoglalok 
az alkotmányosak , kik azonnal a’ hely megerősítéséhez fogának, mivel 
raktárakkal és sütőkemenczékkel szándékjok azt ellátni, hogy úgy ne 
járjon a’ hadsereg, mint Morelia előtt, hol több napig őrletlen életből ten
ge. Cabrera Segura vidékin minden épületet lerombolt ’s általában nagy 
pusztításokat vitt véghez,’s a’lakosságot yiás helyekre hurczoltatá, hogy 
az alkotmányosak semmi segélyre ne találhassanak. Mind a’ két hadse
reg ereje mintegy 14 zászlóaljnyi; Van Halen azonban ezer derék lovas
sal b ir, ’s e’ tekintetben tetemesül erősebb Cabreránál. A’ valenciai és 
cuenzai határszéleken ezalatt szakadatlanul foly a’guerillaharcz , ’s a’ki-- 
rablott helységek hosszú névsora naponkint hosszábbul; az elkövetett ke
gyetlenségek pedig olJyanok, hogy akaratlanul is mindenkit a’ 14ik szá
zadra emlékeztetnek ; noha már Cabrera is megegyezett'az általányos fo
goly-kicserélésben , melly czélra Ca r r u a n a  ezredest hafalmazá föl, ki 
azonnal elindult Castelíon de la Planából, szükséges intézkedések végett. 
Mancha és Toledo tartományokban ismét szaporodni látszik a’ zendülők 
száma. Palíllos 500 lovas és 300 gyalog fegyveressel űzi rabló ka
landjait. —

(Cordova Badajozban.) Cordova tábornok Badajozbuí fölszólitást in- 
téze a spanyol nemzethez, mellyben szigorral kel ki azon jogtalanság ellen, 
melly kihallgatás nélkül ítélte.őt el. Állítása szerint ő a’ ministerség önké
nyének ’s Espartero hálátlanságának áldozatja, mivel ez utóbbi rágalmak
kal ’s üldözéssel viszonozza a’ korább időkben tőle nyert jótéteket. ígéri 
mindazáltal Cordova Nhogy-mihelyt függetlenségre fog jutnia’ joggyakor
lás,azonnal önként jeleneiül meg igazságos bírák előtt. Több lap állítja, 
hogy Cabrera váratlanul megrohanó Saragcssát; bayonnei april llik i 
levelek mindazáltal nem említik azt. E’szerint az egész hir csupán annyi
ból állhat, hogy valamelly carlospárti rablócsapat mutatkozott Saragossa 
közelében. —

A h g 8 i a.
(A ’ londoni tanács Belgium ügyében újra összeült.) A’ londoni ta

nács Belgium ügyében april lOkén gyűlést tartott, alkalmat kívánván nyúj
tani a’ belga követnek a’ 24 czikkü szerződés aláírására, ha föl van er
re hatalmazva, vagy. pedig, hogy újabb tanácskozásba bocsátkozhassa
nak a’ nagy hatalmak képviselő)i, miután illy kemény próba érte türelmüket. 
A’ tanács majd valamennyi tagja elhagyhatni óhajtja, legalább néhány hét
re, Londont, ’s különösen a’ franczia képviselő igen élesen nyilatkozók a’ 
brüsseli udvar vonakodása iránt, ’s a’ belga követteli társas viszonyít tö
kéletesen megszűnteié. Palmerston szintolly vastagon hyilatkozék, meny
nyire azt a’ diplomatái nyelv engedi. —

(Törvényjavaslat a’jamaicai alkotmány-felfüggesztésre. Elegy.) Az 
april 9iki alsóházi ülés elejét ismét szokás szerint gabnatörvény elleni ’s 
melletti kérelmek foglalók el. Ezek benyújtása után Burdett azon kivá- 
natát fej ezé ki, hogy april 15ke előtt, midőn t. i. a’ kormány Irland iránti

rendszabályai vitatás! szőnyegre keridendnek, terjesztessék a ház elibe 
azon kormányrendelet, melly O’Connell egyik fiát tisztviselővé nevezi ki 
Irlandban. Russell e’ kivánatot épen nem ellenzé. Ezután Labouehere , 
gyarmatosztályi al-statustitoknok álla fel, inditványteendőleg .lamaica 
naponkint nagyobb zavarba jövő állapotja iránt, mit alkotmány-felfüg
gesztéssel vélt eszközölhetni. Beszéde kezdetén sajnát fejezé ki a’szónok 
e’ miatt,’s utóbb igy rajzoló a' jamaicai parliamentülések későbbi történe
té t: „Múlt észt. octoberben összehívó Lionel Smith a’ törvényhozó tes
tet Jamaica szigeten, ’s e’ gyarmat évkönyvei nem mutathatnak elő az 
akkoriaknál fontosb vitatás! tárgyakat, különösen azon tekintetből is , 
mivel épen akkor nyerének tökéletes szabadságot a’ szerecsenek. A’ par
liament azonban még is igy nyilatkozók a’ kormányzó gyülésnyitó beszé
dére: ,,A’ sziget közhitele íöntartására szükséges törvényjavaslatoknál 
egyebet nem fogadand el a* gyűlés, mivel az anyaországi parliament által 
Brougham indítványára elfogadott nyugotindiai börtöntörvények megsérték 
a1 gyarmati törvényhozóság jogait.“ E’ határzatot nagy többséggel fogadá 
el a’ gyűlés, mire a’ kormányzó kénytelen volt elhalasztani az üléseket. 
Utóbb ismét összehívó a’ követeket, ’s kóré: végeznék el a’ sürgetősb 
tanácskozási tárgyakat, de a’ parliament folyvást állhatatosan maradt 
előbbi határzata mellett. A’ törvényhozó tanács ellenben a’ kormányzó 
kivánata mellett nyilatkozók. A’ kormányzó ezután a’/gyarmati választók
hoz folyamodók, ’s feloszlató a’ parliamentet; de semmi sükerrel, mert 
az újonnan választott követek igen nagy többséggel helybenhagyák az 
előbbinek minden határzatit, ’s a’ kormányzó a’ 2dik parliamentet is elha
lasztó. így állnak most ügyeink Jamaicában.“ Itt kifejté a’ szónok, mi
szerint Jamaicában csak mintegy kétezer választó bir kép viselő-választási 
joggal, a’ fölszabadított feketék pedig még épen nem gyakorolhatják e’ 
szabaditékot, ’s aztán igy folytató szavait: ,,A’ ház már most átlátja, 
miszerint nem a’ jamaicai alsó- és felsőház, hanem az előbbi és az anya
országi parliament közt kell a’ hareztért keresnünk ; annyival inkább ké
rem tehát a’házat, hogy minden pártiiézvény nélkül vitassa e’fontos ügyet, 
’s ha azon börtöntörvény elfogadásával csakugyan hirtelenkedtünk, úgy 
minélelőbb szükség hibánkat orvoslanunk, ellenkező esetben pedig bizony
nyal helybenhagyandja inditványomat a’ ház. A’ börtönrendszer-javitás 
fontos kiegészítő része az ottani kormányzatnak, főleg a’ rabszolgaság 
megszüntetése következtében, mivel többénem lehete birája szolgájának 
az ur. E’ körülmény miatt olly büntető rendszert kelle létesitnünk, melly- 
ből az ültetvényeseket kizárni volt szükség, mivel különben a’ feketék 
törvénykezése még rabszolgaságnál is gonoszabb lett volna.“ E’ szavai 
után Pringle kapitány úti naplójából olvasa fel több helyet Labouehere , 
mikből kiviláglott, hogy a’ kérdéses törvény gyakorlatba hozatása előtt 
csakugyan embertelenül bántak a’ bebörtönzött feketékkel az ültetvénye
sek. Végre öt évre kívánó fölfüggesztetni a’jamaicai alkotványt a'szónok, 
és a’ kormányzatot 12 tanácsosra bízatni, kikhez még Angliából külden
dő három tag fogna járulni. Az indítvány most ellenzés nélkül olvastatott 
ugyan föl, de piásodszori fölolvasáskor hihetőleg csatát nyiíandnak a’ to- 
ryk a’ whigek ellen. — A’tory sajtó,nagy nyugtalansággal tekinti, hogy 
Anglia gyáriban folyvást gőzösek készülnek Francziaország számára, egy
szersmind azon aggasztó hirt közölvén, miszerint Manchesterből ’s egyeb 
gyárvárösokbul csapatonkint vándorlanak ki családostul a’ legügyesb mun
kások. — April elején a’ londoni Shakspeare-társaság pompás lakomát 
ada Macready íhires angol szinész/tiszteletére, mivel ez újabb fényszakot 
nyitott az angol nemzeti drámának, mellyet a’ járvány operadüh már 
annyira kezde nyomni, hogy a’ színházigazgatók csak drága énekesnők 
tartása által gondolák intézetüket föntarthatni, nem gondolván meg, hogy 
azon tönkre jutott kereskedőhöz hasonlitnak, ki csupán azért lovagolt 
mindennap szerte az utczákon , más erszényéből tartott paripán , hogy 
hitelezőji vagyonosnak tartsák őt.‘ E’ lakomán mintegy 50 angol iró és 
művészetbarát volt jelen, Diekens elnöklete alatt. — O’Connell legna
gyobb munkásságot fejte kiDublinban a’húsvéti ünnepek alatt. April 4én 
20ik unokáját Írató az előző társulat jegyzőkönyvébe, mit élénk teszés- 
sel fogadott az összegyűlt nép, O’Meare pedig e megjegyzéssel kisére: 
„Tegye őt az isten még nagyapjánál is derekabb emberré!“ (Kaezaj.) 
Lansdowne titkostanácsi elnök jó példát adott az irlandi földbirtokosaknak 
’s minden ottani jószágin 25 pCttel alább szállitá a’haszonbért.—A’perzsa 
shall Viktória királyné számára küldött ajándéki (köztükSO shawl) már Lon
donba érkeztek.—Brougham, Ellice, Hume, Leader és Bowring folyvást Pa
risban mulatnak, ’s már többször tanácskozónak Canada ügyéről a’ szinte 
ott tartózkodó Papineauval. A’ ministerségi fontos kérdés vitatásában te
hát nem részesülendhetnek e’ hatalmas szónokok. Három nagy sorhajó’s 
több fregát parancsot kapa tettlegi szolgálatra készülni. — A’ liverpooli 
partvidéken nyolez asszonyt keresztelt egy hasig tengerben álló külön 
felekezetbeli p ap ;’s noha igen hideg volt, mégis hősileg kiállók az asz- 
szonyok hitük e’ kemény próbáját.— Shiel létévé a’kormánytól nyert hi
vatalát , hogy annál szabadabban szólhasson a’ parliamentben. —

( A’ szabadelműk nagy gyűlése Dublinban. Elegy.) Dublini lapok 
telvék azon gyűlés részletei leírásával, mellyet april Ildikén az irlandi 
szabadelmü párt a’ kir. színházban tarta, bizalmi-fölirat elfogadása vé
gett a’ ministerséghez ’s egyszermind kérelem-intézésül a’ királynéhoz mos
tani ministerei megtartása iránt. Mintegy ötezer magasb rangú ember volt 
jelene’gyűlésen. A’ meghívás Leinster hgtiil származott, ki egyszersmind 
elnöke^ volt az emlékezetes gyűlésnek. A1 meghívó körlevelet kívüle még 
19 irlandi peer, 18 baronet, 37 alsóházi követ, 150 megyei tisztviselő 
’s a’ t. irá alá. A’ szónokok közül leginkább kitűntek : Charlemont 1., 
Headfort, Miltown, Cloncurry , Fíongal gr. és O’ Connell. A’ föliratot 
egyhangúlag elfogadó a’ tömérdek számú gyűlés. — Tolstoy gr., egyik 
segéde a’ moszka trónörökösnek , april 11 kén Londonba érkezék. A’nhg
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megérkezései april 24ikere várják. — Ponsonby b., törökországi angol 
követet’s meghatalmazott ministert Imokilly viscounttá nevező kia’király
né , Lamb ausztriai angol’követet pedig Beauvalebáróvá, a’ török-ausz
triai kereskedési szerződés kieszközlése jutalmául. — April llkén  fényes 
udvarlat volt a’ királynénál, melly alkalomkor rendkívül nagy számban je 
lent meg a’ mindkét nemű főnemesség. A’ kir. családtagok közül: Cam
bridge hg ’shgnő, özv. Gloucester hgnő és Sussex hg valának jelen; az özv. 
királyné nem volt látható, mi következő kifakadásra szolgált alkalmid az 
Árgusnak: „Hol maradt Kent hgnő V A’ múlt liéti udvari körlevél nem em
lítő az ő nevét, ’s a’ Színházakban sein lehete őt látni a’ királyné olda
lánál. Sikerült a’ cselszövőknek a’ lséges asszonyt elkedvetleníteni ’s meg
hasonlásba hozni fiatal fejdelemnőnkkel V“ Valamennyi lap folyvást 
taglalgatjae’ meghasonlás okait, mellyek jobbadán holmi nénémasszony- 
féle mondákon és szószátyárkodáson alapulnak. — A’ parliamenti ülé
sek többnyire érdektelenek voltak ez utóbbi napokban, mivel a’ pártfő
nökök a’ ministerség-kérdési nagy harczra kimélgetik erejüket. —

F r a si e y. i a o r s * á g\
(Dupin Károly b. nyilatkozata a’ kereskedési fordulatról.) Dupin 

Károly b. apr. 8kán az említett fontos tárgyról következőleg nyilatkozók 
nyilványos gyűlésben, igen nagyszáma hallgatók előtt: ,,E’ pillanatban 
nem fiatal zajgók éretlen lármája forog kérdésben, mivel most az ország 
választotlabbi küzdik a’nagy a l k o t m á n y o s  csatát, kik t. i. megbízóik 
eszméit s kivánatit jövőnek teljesítői. A’ természet nem álom nyugalma, 
vagy halál munkátlansága, hanem az egymás ellen Larczoló eszmék s 
ellenkező érdekek mozgalma és munkássága. Tekintsenek Önök csak 
Angliára. 150 év óta élvez jóllétet azon ország, ’s mély nyugalmat a’ leg
iszonyúbb politikai ingerültség hulláin! közt. Mindenki korlátlanul szól és 
ir ott eszméi ’s gondolati ótahnazása mellett. A’ külföldi minden pillanat
ban összedőlését várja a’ szörnyű rázkódás által alapjaiban megrendült 
angol alkotmánynak; dea’síírü porfölleg eltűnik, ’s régi épségében áll 
a’ százados épület. Az angol kereskedést nem riasztja el mindjárt min
den csekély népizgás, mert különben már rég ön nagysága romjai alá 
temetkezett volna.“ Dupin hasonlatosságakissé sántít, mert Francziaor- 
szág ingatag alkotmányát nem hasonlíthatni Anglia szilárd intézvényihez.

(Meg folyvást minden a’ régi bizonytalanságban. Elegy.) A’ Gazet
te de France következő, állítólag valódi, okait adja a’ Soult és Thiers közti 
meghasonlásnak : „Az időben, midőn Thiers még egyik tagja volt az 
oct. llik i ministerségnek, bizalmas levelet irt egy igen magas helyzetű 
férfihoz, mellyben a’ tábornagyot olly dicsvágyónak bélyegző, ki csak 
álláspontja’s vagyona emelésire törekszik, ’s e’ czél - kiküzdésért min
denre, még a’ júliusi kormány-elárulásra is kész. Thiers feledve vélő e’ 
bizalmas nyilatkozatát; ámde igen ügyes játékossal volt dolga, ki azon
nal Soult ebbe terjesztő az említett iratot, mihelyt látá, hogy ez kész Thiers 
úrral ministerségbe lépni. Ennek következtiben könnyen gondolhatni Soult 
elkeserültségét. E’ pillanat után minden egyezkedésnek vége szakadt Thiers 
és Soult között. —- April elején kérelmet kezdtek aláírni Parisban , melly- 
nek czélja a’ követkamrával megismértetni a’ kereskedési pangás okait. 
A’ kérelmezők arról vádolják az april 15iki ministerséget, hogy tulajdon 
érdekeiknek föláldozák az országéit, ’s vádállapotba kívánják helyzeni 
a’ ministerség tagjait, egyszersmind követelvén, hogy ezentúl a’ keres
kedési érdek ne szenvedhessen ministeri módosítások miatt.— April 9én 
fényes győzelmet nyert az ellenzés az amberti kerület követválasztása vi
tatásakor. Dupin ugyanis a’ miatt vádolá az emlitett megyei ispánt, hogy 
pénz- és hivatal- Ígérettel ’s büntetési fenyegetéssel törekvők intézni a’ 
szavazás folyamát. A’ választásvizsgáló biztosság e’ fontos vád daczára 
Ls csupán a’ belministerség elibe kívánta terjesztetni e’ tárgyat; Pisca
tory ellenben külön vizsgálást kívánt iránta rendeltetni. Odilon-Barrot ha
talmas szónoklattal támogató ez indítványt, mondván, hogy itt mind az 
erkölcsiség mind a’ kormány érdeke szoros vizsgálást kíván, mert olly 
gyalázatos vádat, minő a’ vesztegetés, nem hagyhat magán heverni. Mi
vel azonban az ellenzés! többség tanácsodnak vélte az álfalányos vizs
gálást , ezt pedig csak a’ tökéletesen rendezett kamra hozhatja folyam
b a , tehát az amberti vádügyet elhalasztatni határzá. A ministeri párt igen 
jól tudd méltánylani e’ bánásmód helyességét, ’s azért mindent elkövető 
a’ választásvizsgáló biztosság indítványa kikiizdésire ; de minden fáradsá
ga füstbe ment, mert az ellenzés a’ szózatok három negyedrészét nyerő 
meg ellenindifványa föntartására. E’ győzelem nagy önbizalmat szerze a’ 
baloldalnak; a’ jour. des Débats ellenben magán kívül van ijedtében, ’s 
a’ kamrai többség e’ határzatát még lendületnél is roszabbnak mondja. 
A’ kereskedési zavar napról napra iszonyúbb mértékben növekszik ,’s ko
moly fordulásra szolgálhat alkalmid, ha még sokáig találna tartani e’ká
ros bizonytalanság. Tanúsítja a’ párisi szegénység nyomasztó ínségét azon 
szomorú körülmény is, hogy az utóbbi három hónap alatt két millió font 
hússal fogyott el kevesebbe’ tavaly illyenkori mennyiségnél. Mauguinin- 
ditványf akar tenni a’ kamranyitási napon történt zavargás kezdő'ji szigo
rú kinyomoztatására. Az e’ tekintetben! elŐIeges vizsgálatokat már bevég- 
55é az illefő.törvényszék, és szabadon bocsáttató a’ foglyok nagyobb részét 
csupán mintegy tizenkettőt tartott meg szorosb vizsgálás végett, mivel ez 
utóbbiak fegyvert viseltek a’zavarkor.—A’Parisban tartózkodó lengyelek 
april 1 Óikén ünnepélyes gyászmisére gyűltek össze Koniarszky honfitár
sok árnyéka tiszteletére , ki nem rég Vilnában agyon lövetek. — Girardin 
Emil tetemes szótöbbséggel kizáratott a’ kamrából. —

(Egy választási vitatásnál a’ doefrinairek egyesültek a’ középpel.) 
A’ kövelkamra april 1 2ikén is választás-vizsgálattal töltő az időt. E’ na
pon Pares és Lefevre hosszas vitatás nélkül fogadtattak cl, Gourymeg
választatása Finistere megyében rnindazáltal ellenzésre talált. Billent ol

vasa föl a’ jetentéste’választás iránt. Goury híd-es országút-mérnöknek 
t. i. egy testvére van , ki ugyanazon megyében szinte választható , ’s több 
szavazási lapon csupán Goury név vala olvasható , mit a’ mérnök számá
ra róttak föl, ki e’ szerint csak két száznyi többséggel gyó'ze. A’ válasz
tásvizsgáló biztosság 17 szóval 11 ellen a’választást megsemmútetni kí
vánta. Daguenet ellenzé, Odilon-Barrot pedig támogatá e’ nyilatkozatot. A’ 
követek nagy zaj közt sürgetének szavazást, ez kedvezőlegüteki Goury 
számára, mivel a’ doctrinairek a’ középpel szavaztak ’s Thiers és Odilon- 
Barrot pedig a’ baloldal mellett. E’ következmény igen nagy élénkséget 
támasztott a’ kamrában, ’s minden oldalon külön körökben vitatkozának 
a’ követek. —

(Lapvélemények a’ mexicoi békekötésről. Kereskedési viszonyok.) 
A’ mexicoi békekötés uj alkalmul szolgál a’ franczia sajtó egy részének 
a’ kormány ellen zúgolódásra. A’ Temps így nyilatkozik e’ fontos tárgy
ról : „Ha hitelt adhatunk az angol lapok azon czikkéinek , mellyek me- 
xicóvali villongásunkat taglalják, úgy a’mexicoi kormány köteles leend az 
ott megtelepült lakosaknak kárpótlást adni azon veszteségért, mellyet va
gyonuk elraboltatása következtiben szenvedének ; Francziaország ellen
ben a’ hadi költségeket fizetendi ’smég kármentesitendi is a’ mexicoi kor
mányt azon pusztításokért, miket a’ san juan de ulloai erősségen véghez 
vitt. Örömest hiszsziik ugyan , miszerint e’ tekintetben túlzók vagy épen 
hiányosak az angol hírek; de azt még sem hagyhatjuk helyben, hogy 
kormányunk nem czáfolja meg az angol sajtó e’ nyilatkozatit, noha épen 
olly jól ismeri azokat; mint akármellyikünk; valóban káros következmé
nyű lehet, hogy illő felvilágitás helyett csupán a’ calaisi telegrafi sür
göny közlésére szorítkozott. így érti kormányunk a’ nyilvány elveit, ’s 
igy teszi bizonyossá böcsüléstről a’ közvéleményt Igen szükségesnek tart
juk,  hogy ez esetben, melLynél olly nagy mértékben van érdekelve a’ 
nemzeti becsület, fölvilágitást nyújtson a’ kormány a’külföldi lapok állí
tásira nézve a’ nemzetnek.“ A’ National pedig illy okoskodással jelenti 
ez eseményeket: „Nemde mindjárt eleinte igazunk volt, midőn nyilvá- 
nyosan kikeltünk a’ mexicoi ügy nyomoréi kezeltetése ’s azon még nyo- 
morubb segédeszköz ellen, melly szerint utolsó vonaglásokban fekvő poli
tikánk Anglia közbenjárulását volt elég gyáva sürgetni ? E’ politikának ’s 
az angol ministerség baráti fáradozásinak gyümölcse az volt, mellyet min
denki előre gyanithata ’s ez: néhány ezer honosunk végromlasa és száműze
tése , haszontalan véráldozat és pénz-pazérlás, ok és következmény nélküli 
háború ’s böcstelenebb ke vésb hasznú békekötés, mellyet Francziaország 
józan politika rtiellett egyetlen álgyulövés nélkül kiküzdeni képes lett vol
na; ’s mi még több: e’ gyalázatos békét sem saját befolyásunknak , vagy 
tekintetünknek, hanem Anglia nagylelkűségének kell köszönnünk.“ A’ 
fenforgó politikai viszály oknál fogva naponkint aggasztóbb kezd lenni a’ 
franczia kereskedés állapotja ’s egy hónap óta négyszerfe nagyobb szám
mal követik egymást a’ kereskedőházak bukási. A’ legsürgetösb vállola- 
tokra sem kaphatni pénzt, ’s a’ kormányjövedelem minden ága szinte te
temesül kezdi már érezni e’káros fordulat sajnos hatásit. Parisban a’ gyár
tók nagyobb része élbocsátni kénytelen munkásit.

, (Passy kamraelnök.) Rendkívüli alkalommal érkezett april 16iki pá
risi hírek szerint, a’ követkamra azon nap elnökválasztáshoz fogott , miu
tán az előbbi ülésekben annyira haladt a’ választás -hitelesitésben, hogy 
csupán 5—6 kétes maradt ion elhatározásul, és Passy (Hyppolite-Ipoly) 
mindjárt első szavazáskor elnökké lett 223 szózattal. A’szavazók száma 
431 volt; általányos többség 216. A’ szózatok következőleg oszlottakéi: 
Passy 223; Odilon-Barrot 193; Dupin 9; Dúfaure 1 ; Lamartine 1; Cn- 
nin-Gridaine 1 ; Passy (határzottabb megnevezés nélkül) 3 ; e’ választási 
sükerről igy nyilatkozik a’ Moniteur Párisién azonnapi száma: „ A’ kam
raelnök- választáshoz fogott ma. A’szózatok összeszámittatása legnagyobb 
élénkség közt juta véghez. Passy mindjárt első szavazásnál megválosz- 
tatott. ( ) 223, Odilon-Barrot pedig csak 193 szózatot kapott. Passy győ
zelmét csupán az alkotmányszerü külön vélemény ek öszpontosultának tu
lajdoníthatni, mivel azok személy esi tóji végre áiláták, hogy csak egye
sülés utján juthatni óhajtott czélra. Ezt kedvező jóslatnak tekinthetni az 
egész kamraülésre nézve, ’s azon reményre nyújt alkalmat, miszerint a’ 
szerencsétlen szakadások végre orvosoltatnak ’s hogy ezentúl határzott 
többség környezetiéi a’ kormányt, ’s tettleg mozditandja elő a’ haza va
lódi boldogságát.“ A’ Gazette de France ellenben igen elégületlennek mu
tatkozik PaSsy megválosztatásával, ’s boszuságát e’ szókban ömleszti ki: 
„Passy 7 szónyi többséggel juta elnökszékre. (A’nevezett lap t. i. csupán 
az általányos többségi számot meghaladó szózatokat tartja valódi többség
nek) E’ süker egészen váratlan volt, mert april 15iki gyűlésében egy
hangúlag határzá a’ balközép, hogy csupán Odilon-Barrot mellett fog sza
vazni. Ebből tehát nem következtethetni mást, mint hogy az utóbbi éjben 
számos térítés történt, miket ma reggel folytatónak. Valóban fényes nap
nál világosb , miszerint Passy csupán a’balközép egy része’s valamennyi 
doctrinair elpáholtának köszönheti dicsőségét. E’pillanatban tehát követ
kezőleg állnak közügyeink: a’ kamraelnök elpártolás gyümölcse ; a’ mi
nisterség: az udvaré és szinte elpártolásé, Soult tábornagy elnöksége alatt.“ 
Párisi magányos levelek szerint a’kamraelnök megválosztatása után azon
nal élénkül ministerség alakításhoz fogott az udvar, ’s april lőikán este 
következő ministerségi névjegyzék keringea’ városban: Soult, Broglie, 
Guizot, Duchatei, Passy, Human , Du perré és Dufaure. Ha Passy csak
ugyan ministerségbe lépne, úgy Dupint hihetőleg ugyanazok fognák kam
raelnökké választani, kik most Passy mellett szavazónak.
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, , - • I. - 'io r,i,u- í'lalthv Gáspár j- ; a’budapesti hangászegyesület imiclő-FOGLALAT: Magyarország (kinevezések én előle,,(otenek; ^esztcrffonimessoi , '^v/etiink a' budai színpadim, a’ Pozsony- Pest- Debre-
ailása elhalasztva ; adakozások a’ kornárommegyei dologhazra : Uulou.Cie. 1,1,1 p. ‘ j ' ‘ iia(]serCirnél * ’sa t.) Amerika (az é.jszakamerikai na a-
ezen közti vasút ügye ; a’ kalocsai érsek jótékony alapítványa, sa  va °rf aH0' a c' ’ j  .. i. . ’̂ a t .  ) Anglia (részletek a' dublini népgyülcsio , a
rok iránti békés nézetek; Santacruz elloglalá Limát; Paez tabonio IH,ne ' eil('̂ ui , - ,ití a- követkamrábau ; ’s a’ l.) NéuiQtörszég. Belgium,ministerségi kérdés vitatása megkezdve: ’s a’ t.j Francziaország (ka.nraule.ek ; Passy beszede 
Schweiz. Olaszország. Hollandia. Törökország. Peuzkekt.

M a g y a r o r s z á g .
0  cs. ’s ap. kir. felsége a’ magyar kir. pohárnok-mesteri méltóság

gal, B a t t h y á n y  Fiilöp hg, gyengélkedő egészségi állapot ja tekinte
téből, ettől kegy. fölmentetvén , K e g l e v i c h  Ján. grófot, Barsmegye 
főispánját — felruházni; továbbá M a j t h é n y i  László bánit Barsmegye 
foispáni helytartójává nevezni;— S zeg e  d y Ferenczet, a’ fmélt. hét
személyes-tábla közbiráját és Verőcze megye főispánját, eddig viselt hi
vatalaitól fölmenteni 's valóságos belső titkos tanácsosi czímmel díszesí- 
teni; — a’ főméit, hétszemélyes-{pblának ekképen megürült hivatalára pe
dig Vé g h  Ignácz nádori itélőmestert emelni; — Ke l emen  László ka- 
mocsai reform, lelkészt, fél század lefolyta alatt szerzett jeles érdemei
ért, szalagos közép arany érdempénzzel megajándékozni; — Deseöfl ' y 
Antal Teinesmegye első alispánját, kir. tanácsossá; — D o c t o r o v i  c s 
Miklós táblabirót kir.udvarnokká; — végre S z e n t m i h á l y i  Istvánt, 
a’ cs. kir. udv. postaszámvivőség eddigi járulnokát, a’ kassai postaigazgató
ságnál megürült postatisztségre kinevezni kegyelmesen méltóztatott. (H-k.)

O cs. ’s ap.kir. fölsége m. e. octob. 30ki határzatában V ay Károly 
gr. fiumei kormányszéki díjtalan gyakornokot ugyanott tiszteletbeli fogal
mazóvá nevezni méltóztatott.

O c s .’sáp. kir. fölsége D vili a II Jakabot, a’ selmeozi bányászati 
leányiskola nyugalmazott tanítóját, az ifjúság oktatása körül sok évi di
cséretes szolgálata tekintetéből , polgári szalagos arany érdempénzzel 
méltóztatott k. megajándékozni.

A’ m. kir. ml. kamra a’ királymezei megürült erdőmesíeri és szám
tartói tisztségre Tr ux  Miklóst, a’ zólyomi kir. bányakamrai urodalom- 
ban megürült ispánságra L i p t á k  András gyakornokot; végre a1 sz.-viti 
vizsgálóliivatalnál ujon-felállított ideigleni tisztirnokságra B u r d á é s  Ká
rolyt , a’ magyar tengermelléki k. kamrai vámjövedelmek fő felügyelőjét, 
alkalmazd. —

Esztergommegye april 29én tartá követválasztási közgyűlését UzovicS 
János főispán-helyettes elnöklése alatt, mellyben, felolvastatván az or
szággyűlést meghívó k.k. leirat, köz felkiáltással első követté Ándrássy Jó
zsef helytartósági tanácsnokot, másodikkp pedig Fribeisz Imre fijegyzőt 
választák meg , kik a múlt országgyűlésnek is tagjai valának.

Az ISofiban tervezett vasútvonal Pozsony, Sz.-György, Bazin, 
Modor és N.-Szombat öt sz. kir. város közt „Pozsony,-n.-szombati első 
magyar vasút“ név alatt végre csakugyan létesül. A’ magas és legfőbb 
hatóságok az e’ czélra Budán volt állandó igazgatósági küldöttséggel már 
megköték a’ végszerződést, egészen az 183%: 25. törvényczikk ér
telmében.

Gy ö n g y ö s  városban, a’ k. szabaditéknál fogva, a’ tisztujitás f. év 
april 24kén követk. renddel hajtatott végre: főbíró lett: Kudelka Aloiz; 
ftjjegyző: Nagy János egyszersmind levéltárnok; lső aljegyző: Fodor Fló
rián egyszersmind portárnok; 2ik aljegyző: Medveczky Antal; lső rend
beli tanácsnokok : Ciiilko Ignáczj, Morocz Mihály heves-megyei esküit, 
Hommer János, Bóta Imre , Blasko József h.ügyész , Csiba Antal; 2dik 
rendbeliek: Borbás János, Cselko Mihály, Rhédey Ignácz, Bicsánszky 
Mihály, Csépány András, Szántó József, Chilko József, Kezücsek Fe- 
renz; gyámatya: Csató Antal; hadi számadó: Bognár János; házi, és 
pusztai-számadó : Bállá János ; szállásozó: Lendyay Gáspár; vásárbii’ó: 
Matiesek János, egyszersmind biztos.

Ma d a r á s z  József dömölki és S p a c s e k  János Ipolysági sómá- 
Zsamesterek, amaz april 13kán, ez pedig lökén meghaláloztak.

P l a t t h y  Gáspár t. kir. táblai közbiró f. e. april 27kén élle ö Tik 
évébeb ideglázbani rövid szenvedés után jobb létre szenderült. Hült te
tejűit ma helyzik örök nyugalomra a’ nagy-palugyai sirkertben. —1

Múlt számunkban említett jeles egyházi szónokot, volt kisuj-szál
lási prédikátor I  örök Pált, a’ középponti pesti ref. gyülekezet, kitűnő 
szavazás-többséggel ('‘j-j) rendes papjának választotta ’s meghivá. A’ buzgó 
nép örömmel várja a’ napot, mellyen a’ tisztelt férfit, mint már magáét, 
keblébe fogadandja ,' vágyván annak üdv és tanításait hallani, ’s annál 
inkább, mivel időszakonkint az isteni tiszteletet német nyelven is ugyanő 
fogja tartani; mi a’ref. gyülekezetre nézve anyagi tekintetben is nyereség* 
mert nem leend szüksége igy külön német ajkú szónokot tartani; ’s ez 
méltó dicséret a’ széles tudományit és müveit ifjú lelkésznek!

Igaz í t ás .  Az Almanach-társaság máj. 5kén tartamija ugyan köz
gyűlését , de nem délután * nehogy a’ szinházrészvényesek gyűlésével 
összeütközzék, hanem regg. 10 órakor. —

A’ pestbudai h a n g á s z e g y e s ü l e t  fidiki műelőadása, Öle Bull 
hangversenyei miatt, május 12ére halasztatott.

A’ koinárom-megyei javító dologházra gyűlt hazafiul áldozatok foly
tatása: t. Athenaeum szerkesztősége 30 ft., D.S; 50 ft., t. Siinontsits János 
pestmegyei másod alispán 200 ft., m. Apponyi— Serbeloni Teréz grófnő 
30 ft., t. Lászlóné — Szűcs Jozefa 100 ft., t. Tascó Fanni kisasszony 100 
ft., m. Majláth Károly gr. kincstári tan. 12 ír. 30 kr., m. Waldstein Józsei 
gr. kamrás 12 fr. 30 kr., n. Szilassy JÖsef helytartósági tan. 12 fr; 30kr.:

m. Hertelendy Ignácz, torontáli főispán 200 fr., n. Zaláy Aloiz kir. tbiró 
3öft., t. Jóny Vincze , szepesmegyei lső alispán 100 ft., YValzel Ágos
ton Fridrik, Tr.esztsenszky kőnyomó társa , ki benyújtott írásbeli nyilat
kozásában az intézet elkészüléséig mindennemű lithographiai munkának in- 
gyeni kiszolgáltatására ajánlkozott., újra szép csínii ’s Ízlésű 3 ezer belép- 
tijegygyel járult; főtiszt Greguska István, nyitrakáptalanbeli kanonok 50 
ft., m. Lopreszthy bnő 12 fr. 30 kr., Külkey Henrik 72 ft.., m Nádasdyné- 
Ráday Anna grófnő 100 fr., m. Almássy Aloiz gr. 50 ft., t.Román József- 
né 20 fr., m. Szinnay Adám 7vir 20 fr., n. Eötvös Pál kincstári tan. 42fr., 
m. Trsztyánszky püspök 7vir 50 fr., t. Ghyczyné-Laszlovszky 300 fr., n. 
Nyéky Mihály helytartósági tan. 1 2 fr. (folytattatik). Közrebocsátja hiva
talos megbízásból Külkey Henrik.

KÜLÖNFÉLE: Christen Ferencz Antalbudávarosi főorvos a’múlt
kor említett 500 v. forinton kívül már egyszer ugyanannyit volt szives 
ajándékozni a’ vakok intézete lakliázának folépítésire.— Tegnap a’budai 
jótékony asszonyegyesület pénztára gyarapításául nagyszerű mutatványt 
adott Nötzl, a’ budai szinházbérlő, mellyben nemzeti színházunk dälsze- 
.mélysége kitüiiő részt vett, egész jeleneteket zengvén a' legkedveltebb 
daljátékokból. — A’an. kir. helytartótanács ülhnann Móricz azon*kérelme 
következtében, miszerint a’ Duna balpartján Pestről Pozsony felé az 
ausztriai határszélekig ’s Péstrül Debreczenig építendő vasútvonal tárgyá
ban biztpsságot ohajta kineveztetni ’s küldetni nyilványos mérnökök és 
az ő tulajdon meghatalmazottja segédkedése mellett, azon országutak, 
hidak, folyamok, épületek, varasok és faluk megvizsgálására, miket aZ 
érintett vasútvonal keresztül fogna szelni, valamint annak'kinyomozására 
is , hogy vájjon e’ vasútvonal nem fog é ártalmára lenni a’ nyilványos 
közlekedésnek, hajózásnak, vagy kompoknak, f. hó 2dikán körparan
csot intéze az illető megyékhez ’s várasokhóz, a’ fönebbi kérelem telje
sítése végett azon meghagyással, hogy a’ kinevezendő biztosságok rész
letes jegyzőkönyvet vezessenek munkálkodásaikról, 's terjeszszék azt a’ 
helytartóság elibe, hol aztán vagy törvényszerülég helyben fog hagyatni 
az illető terv, vagy pedig körülmények kivánata szerint módosíttatni. Pest 
város következő tagokat neveze ki e’ küldöttséghez f. hó 17dikén: Töl- 
gyesy János polgármestert, Havas ,József főbírót, Szepessy Ferencz 
tanácsost, Góniczy Ferencz főjegyzőt, S taffe nbergér István népsz’óno- 
kot, Chor István telekbirót, Erhard Aiiguszt városi első mérnököt, 
Göniöry Károlyt és Kolb Jánost. E’ küldöttség/, hó 2Okán teljesítvén a’ 
HRf parancsot, mindent a válloíattal czélszer.üleg megegyezőnek talált, 
’| é z  egészről osztatlan tetszését nyilványitá. — Klobusiczky Péter kalo
csai érsek uralkodó fejdehnünk születésnapját valódi ’s maradandó becsű 
tíicső tettel diszesité, 12 szüléden árva neveltetésiré intézetet alapítván, 
melly czélra tág házat vásárla Kalocsán ’s 35ezer forintnyi tőkét tőn le 
az intézet örökös-biztosításául. A’ nevelési rendszert ’s egyéb szüksé
ges intézeti rendelkezést az alapító-levélben határzá meg a’ ns lelkű fő
pap;‘élte fogytáig pedig a’ most bejelentett 18 árvát egészen maga pénz
tárából táplájja, hogy a’ tőkésített mennyiség addig folyvást növekedjék 
a’ gyümölcsös magpénzhez csatlandó kamatok által. Továbbá , ugyanez 
alkalomkor a’ kegyes iskolai rend oktatása alatti kalocsai gymnasium 

v első osztályát, mellynek tanítóját eddig évenkint magányos pénztárából 
dijazá, a’ helybeli íőkáptalannál 13,250 forintnyi tökével szinte örök 
időre megalapító. Áldás az apostoli Nesztorra! — Az országgyűlés követ
keztében illy rendeletet bocsáta ki Pozsonyban a’ magyar kir. főlovász- 
mestevi hivatal: 1).Minden háztulajdonos kivitel nélkül köteles méltányo
san részesülni az országgyűlési szállásadás terheiben. 2) Az utazó kö
zönség kényelme tekintetéből a’ vendégfogadósak nem tartozunk ugyan az 
utazók számára tartott szobákat átengedni, de az istálók és fészerek fe
lét, vagy szükség esetén két harmadát is kötelesek meg nyitni e’ nyil- 
ványos czélra. Ha az utazókéin kívül egyéb szobák is vannak a’ vendég- 
fogadókban, úgy ezek sincsenek a’ közteher alul fölmentve. 3) F. é. máj. 
lökéig minden országgyűlési követlakot tisztán rendbe helyezni ’s búto
rokkal ellátni szükség.. 4) A’ sz. györgyi felmondásidóTe ’s az országgyű
lés alatt, rendesen fizető lakóknak, nem mondhatja föl a’ szállást a’ háziu- 
lajdonos a’ főlovászniesteri hivatal tudta nélkül, a’ sz. Iván és Mihály 
napra történt föhnondások pedig erőnélküliek maradnak. 5) Ha néhány 
országgyűlési használatra kijelölt lak üres maradna, vagy Országgyűlés 
alatt megürülne, azt a’ tulajdonos szigorú büntetés alatt sem maga nem 
használhatja, sem másnak bérbe nem adhatja, hanem24 óra alatt a’ íő- 
lovászmesteri hivatalnak bejelenteni tartozik.“ — A’ nagykanizsai ke- 
reskedőség az ottani kórház javára tánczvigalmat adott, melly igen szé
pen gyümölcsözött. Nagykanizsa folyvást nagyobb kereskedési tekintetre 
kezd emelkedni; tavaly mintegy GOOezer mérő gabnát szállítónak el onnan, 
mit annál inkább mondhatni igen nevezetes mennyiségnek, mivel Nagy
kanizsa nem fekszik folyam mellett, következőleg minden szállítást tenge
lyen kénytelen eszközleni. — Krassómegye rendei apr. llén  ’s következő 
napjain tartott közgyűlésükben Lunkan helységen keresztül, hol még sóiul 
nem járt kocsi, kényelmes utat építtetni határoztak, mivel Hoffmann és



Madé/sbuch ottani uj földesurak a’ hegységben Priessnitz-féíe rizgyógy- 
intézetet állitnak föl ’s a’ megyei adózó szegénység szamára hat ingyen- 
r'gyat alapítanak. Hoílínami és Madersbách, mint a’ bánsági fóbányák ’s 
hámorok tulajdonosi, több ezer embernek nyújtunk biztos kenyeret, ’s e’ 
tekintetből is tiszteletre méltók. Krassómégyébéii ápril közepén hó és 
hideg eső folyvást váltogaták egymást ’s nagy hátramaradást okoztak a’ 
földművelés majd minden ágaiban.— A’ nagymarosi erdész, hajdú és 
neje, öragbiró, törvénybiró ’s kisbiró f. hó 23kán Visegrádiból vissza- 
evczvén, a’ hajdú, nejét akarván ijesztgetni, addig rengeté a’ ladikot, 
hogy ez végre fölfordult, ’s az öregbírón kívül mind az öten Duna hul
láimban leiek halálokat. A’ hajdú, mint mondják, kissé ittas volt. —, A’ 
deb'reozeni és sz. fehérvári sz. györgynapi vásár nem felelt meg a’ vá
rakozásnak. — A’ pozsonyi káptalan országgyűlési követté Kul i f ay  
Istvánt és K r e m 1 i c s k a Jánost válasz tá. Ezek egyszersmind Hol l ós y  
Ignác» kanonokkal Esztergámba menendnek, mint küldöttek Kopácsi prí
másunk fényes beiktatása ünneplésire. April 24kén délelőtti 10 éra táj
iján következő szerencsétlenség történt Pozsonyban aj Dunán : két egy
máshoz kapcsolt ’s rőzsenyalábokkal terhelt hajó n’ parttól elsodortat
ván, lefelé úszott a’ vízen, ’s miután a’horgonykötél eleinte feneket nem 
ért, utóbb pedig épen elszakadt, olly erővel rohant mind a’ két hajó a’ 
hidra, hogy belőle- 8 hajét a’ hídfővel együtt egészen a’ malomligetig 
sodra le. A’ két terhelt hajó annyira megsérült ez erős összeütközés ál
tal , hogy az egyik azonnal elmerült, a’ másik pedig a’ kősarkantyu kö
zelében szinte fenékre jutott. Á" htyólegénységbül, • mint mondják, csak 
egy veszté életét. Másnap már ismét helyre volt állítva a’ hídon a’kár, 
’s a’ közlekedést veszély nélkül folytathaták.' — Zimonyi hírek sze
rint Milps hg Temesvárra szándékozik utazni, mivel fia, Mílos hg, ve
szélyesen beteg; mondják, hogy onnan Becsbe menend bizonyos politi
kai tárgyban alkudozás végetfi A’ magas, porta legújabb reqdelete ezentúl 
évenkint;vagy szükség esetén többször népgyüléseket parancsol tartatni.— 
Moldvából april elejéről Írják, miszerint Sturdza Mihály herczeg min
denkép törekszik előmozdítani a’nemzeti jóllétet és szellemi műveltséget, 
mi valóban dicséretére válik e’ fejdelemnek. Mihály hg átlátta, hogy a’ 
nevezett ozélok elérésire első lépés minden esetre a’ népnevelés'; ennek 
következtében minden szorgalmát arra fordítja ő, hogy derék férfiak ke
zeire bízza a’ nyilványos oktatást. Mivel pedig kivánatinak megfelelő 
férfiak a’ hajdani moldvai tanítók nyomasztó sorsával nem elégülhetének 
meg, tehát arról is gondoskodók, hogy e’ tanítók olly helyzetben éljenek, 
melly tiszteletet legyen gerjesztni képes a’ népnél. Ezenkiil a’ kormány
zat minden ágiban fontos változtatásokat tőn, még pedig mindent általányos 
haladási szellemben,’s ennek hasznát máris nagymértékben tapasztalja; 
az adókat ugyanis most könnyen ’s költség és ellenkezés nélkül szedik 
beftzuj rendszer szerint,’s a’ nép örömest adja azt, mi terhére nem válik 
fonák vagy. kény szeri tő rendszabályok által. Az igazság-kiszolgáltatás is 
annyira haladt már Moldvában, hogy a’ túráknak hivatalkörön túllépte 
miatt épen nem hallhatni panaszt. z\’ moldvaiak olly boldogoknak érzik 
magukat, hogy a’ porok naponkint mindinkább kezdnek köztük gyérülni, 
’s az egyetértés folyvást szilárdabbal alapszik meg.

(Változások a’ cs. kfr. hadseregnél.) Előléptetlek, ezredesekből vezér
őrnagyokká: llossard Károly, Hothkirch gr. 12 sz. gy. ezr.; Zimmer Andor, 
aknásztesti parancsnok ; Bienefeld Keren e z . Haillet de Latour gr. 28 sz. gy. 
ezr.; ’s GVisruk Aloiz gr., Toscana nhg*i sz. vasasezr.; alezredesekből ezre
desekké: Rousseau d’ Ilappancourt Leopold, Waccpiant b. 62 sz. gy. ezr., 
magyarországi főhadiknrmányszeki segéd, Paumgartten b. 21 sz. gy. ezr., 
mint másodezredes; őrnagyból alezredessé: Lauterbach József, az 1 sz. pat- 
lantvus ezr. az ezredben; kapitányokbul őrnagyokká: Kermpotich Gáspár, 
a’ liccani 1 sz. uy. határőrezr., a’ szluini 4 sz. gy. határőrezr.; Schönholz 
Eerencz, a’ péten aradi 9 sz. gy. határőrezr., az ogulini 3 sz. gy. határőrezr.; 
Rampelt Lénárd, a’ székely 11 sz, hnszárezr . az ezredb.: Poinlner Antal, a’ 
tüzelő testtől az 1 sz. pattantyús ezr.: Nagy László, a’ főszállásmesteri kar
tól. ugyanott: Cega Dhnno, Bartoletti b. 15 sz. gv. ezr., zárai helyőrnagy- 
gyá ; Möller Andor, alezredes az 1 sz. pattantyús ezr., parancsnoka lett u’ 
tntnrsaági őrpattantyus kerületnek. Ayugalmazlattak , ezredesekből: di Ellő 
Aegroni Antal parancsnoka fi’ rendőr-C/rednek, vezérőrnngyi ranggal; Cz\ik 
Vincze, Eridrik Vilmos porosz király 10 sz hnszárezr.; alezredesekből: Ka- 
tzendörfer Gottfrid, Paumgaitten b. 21 sz. gy. ezr., ezredesi ranggal ; őrna- 
gyokbul: Katona Márton, Eerencz Károly fhg 52 sz. gy. ezr.; Baky Imre, 
székely 11 sz. hnszárezr.; Meszera Antal,  inantuai helyőrnagy, alezredesi 
ranggal : Schirnding Vcnczcl b., szász király 3 sz. vasasezr ; kapitányokbul: 
Berchttjld Sebestyén a’ magyarországi őrpattantyus kerületből, őrnagyi rang
gal ’s nyugdíjjal; Bitó Károly az első 14 sz. székely gy. határőrezr.; Buszt y 
István, ■ Wärt ember» kiiály 6 sz buszaié/.; Ekbardt Andor, józsefvárosi hely- 
kapitány, őrnagyi ranggal. Aeugebauer Gáspár b , nyugalmazott alezredes, 
pótlólag ezredesi rangot nyert. Zichy-Ferraris Manó gr., számfölötti őrnagy 
1 sz. császár hnszárezr., önként kilépett. Csorich Antal, Wellington 42 sz. 
gy. ezr., ezredes * mint nagybátyjának, Csorich Eerencz h. al-tábornag> nak 
f’o'gadolt fia, engedelmet kapott nevével egyszersmind a’ bárói ezimet visel
hetni. Külrendeket ’» azok viselhetésire engedelmet kaptak: Vetter Venczel 
gr., tábori szeitárnok , dalmatziai polg.’s katonai kormányzó; Fürst emvaer- 
ther Károly b. mantuai várparancsnok ’s altábornagy, és Paulucoi llamilcar, 
fengerészi főparancsnok, mind hárman a’ pápai sz. Gergelyiend nagylééreszt- 
iéf. Vezér őrnagyokbul: Auersperg Károly gr., osztálynak Olaszországban; 
llesz Henrik, osztályunk Morvaországban; Vocher Gusztáv, osztálynak 
Alsó-Ausztriában ; Zanini Péter a’ fóhaditanácsnál; Schönhals Károly, főse- 
géd Itádeezky gr. tábornagy mellett;; Martini Antal, osztálynak Olaszország
ban , mindnyájan a’ pápai Krisztusrendet:. Rodiczky Károly h., meghatalma
zott n’ frankfurti németszövetségi központi katonai biztosságnál, a’ dán kir. 
Danebrog-rend középkeresztjét, Caisruk Aloiz gr., osztályunk Galicziában, 
Toscana nhgségi sz. Józsefiéiül középkeresztjét ; ezredesekből: Pet rich Zsig- 
mond , császár vadászezr . katonai előadó a’ cs. kir. főhaditanácsnál; Cordon 
Ferenc/, I»., Wimpílén b. 13 sz. gy. ezr.; Brerly Hugo, Geppert b. 43 sz. gy. 
ezr.; alezredesekből. Stanvevieh János, a’ főszállásmesteri kartól; Stuhl Kát 
roly, parancsnoka a’ ifik vadászzászlóaljnak; Fynatten Auguszl b., szász kir. 
3 sz. vasasezr. 1 segéd a’ főhaditanácsi elnök mellett ; Festetics Lajos gr.;

-  (
szárnysegéd Radeczky gr. tábornagy mellett; mindnyájan a’ pápai gz Ger
gely rend középkeresztjét. Rudtorffér Ferenc/, Baillet de Latour gr. 28 sz. 
gy. ezr.; az oroszczári sz. Ladomérrend negyedosztályu keresztjét; őrnagyok
bul: Corronini János gr.. Wacrpiant b. 62 sz. gy. ezr., szolgálattevő kamrás 
Ferenc/ Károly ígnél; Zichy-Ferraris Viktor gr., Toscana nhg 4 sz. vasas
ezr., a’ cs. kir. követségnél Rómában; Haymann József, Richter 14 sz. gy. 
ezr.; Nagy László, a’ főszállásmesteri kartól, mind a’ pápai sz. Gergelyrend 
•középkeresztjét, Zobel Tamás b ; kapitányokbul; Kohl Ferenc/, Ferenc/, Fer
dinand fhg 32 sz. gy. ezr.; Heiter Lajos, Rukavina 61 sz. gy. ezr.; Schneider 
József, császár 1 sz. gy. ezr.; Ruckstuhl Antal. Paumgartten b. 21 sz. gy. ezr. 
Benedek Lajos, a’ főszállásmesteri kartól; alkapitányokbul: Pöschl Károly, 
Watlet b. 4 i sz. gy. ezr.; Coudenhuven Henrik gr.; S/.ász-Coburg-Gotha hg
1 sz dzsidásezr.; főhadnagyokbul: Iíoyer Károly, Paumgartten 2 1 sz. gy. erz.; 
Stiller József, Kinszkygr. 47 sz. g.y. ezr; 1 lumpé József, a’ 9ik vadaszzász- 
lóaljból; Reichetzer Rudolf, császári sz. könnyülovas ezr.; Wenkheim Kár. 
gr., szardíniái király 5 sz. hnszárezr.; mind a’ pápai sz Gergelyrend kiske- 
resztjét; Boxberg Tódor, b. Paumgartten b. 21 sz. gy, ezr., a’ porosz máltai 
rend kiskeresztjét; alhadnagyokbul: Forrer Henrik, Kinszky gr. 47 sz. gy. 
ezr.: Umlaut József, az 5 sz. pattantyús ezr., a’ pápai sz. Gergelyrend kiske- 
res/.íjét. Vegre: Holzhaiisen [lektor b. főhadnagy Hessen-Homburg tartományi 
gróf 19 sz. gy. ezr., az ó-limpurgi ns rokonság r endjelét. —

Heidendorf Andor, erdélyi nyugalmazott kormányszéki tanácsos, 40 évig 
kiven teljesített szolgálati kötelessége után visszatért szüló'helyére, Med» 
gyesre, hol már 15 év óta csupán jótékonyság-gyakorlásban találja örö
mét. A’ környékbeli lakosság mindenkor áldva emlegeti nevét a’ ns em
berbarátnak.— Oláhországban, a ’romaniczi kerületi Cseleje nevű helység 
közeiében két egymáshoz vaspánttal csalóit réztáblát találtak, mellyek 
egyikén e’ fölirat volt olvasható: „Imp. Caesar Divi Traiani Parthici F. 
Divi Nervae Nepos. Traianus Hadrianus Ang Pontit Max. Trib Potest XIR 
Cos III P. P. Equiiis Et Peditis Qui Milíta Yerinalae Et Vexilatione Equit 
lllyricor Et Coh III! Quae Appellant I Hispanor Et I Hispanor Veterán 
Et II Flav Numidar Et II Flav Bessor Et 111 Gallor Et Sünt In Datia Im- 
feriore Sub Plantio Caesiano Quint Et Vicent Pluribus Vestilendis Eme- 
ritis Demissis Honesta Missione Quorum Nomina Subscripta Sunt Ipsis 
Liberis Posterisque Eorum Civitatem Dedit Et Conubium Cum Uxoribus Quas 
Tunc Habuissent Cum Est Civitas Jis Data Ant Si Qui Caelibes Essen! 
Cum Jis Quas Postea Duxissent Dumtaxat At Singuli Singulas. A DXI K 
April Pivventio Celso 11 Q Julio Balbo Cos Vexillatio Equitum lllyricor 
Ex Greciae Eupatori Euíneni E Sebastopol Et Eupatori F Eids Et Eupatori 
F Eins Et Eumeno F Eius Et Thrasoni Fii Eius Et Philopatrae Fii Eius. 
Descriptnm Et Recognitum Ex Tabula Aenea Quae Fixa Est llomae In 
Muro Post Templum Divi Aug Ad Minervám.44 A’ másik táblába e’ szók 
vésetvék: ,,L. Vibi Vibiani Q. Solli Festi L. Pulli Daphni L. Equiti Ge- 
meni L. Pulli Puthi Fi. Claudi Menandr. C Vettieni Hermetis.“ A’ tor- 
ténetbuvárra e’ nevezetes régiséget Ghika Mihály gyűjteményében láthat
ni. —

A m e r i k a
(Az éjszakamerikai határok iránti békés nézetek.) Ujyorki mart. 

22eig terjedő lapok a’ poros határkérdést illetőleg sokkal békesb han- 
guak az előbbieknél, sőt a’ viszálynak békés utoni kiegyenlítésével ke
csegtetnek. Az ujbraunschweigi kormányzó a’ britt, Seott tábornok az 
éjszakamerikai részen mint legbuzgóbb békenemtők mutatkoznak. Mexi- 
cobul azon liir érkezek Ujyorkba, miszerint a’ Laguna de Terminosnál 
állomásozó éjszakamerikai consult, Langdont, egy szerecsen megsebesítő 
a’ mexicoi biré jóváhagy tavai, utóbb a’ consult tömlöczre hányák, in
nen ugyan kimenekedék, de nem sokára sebei halálát okozák.

(Ejszakamerika nem küld rendkívüli követet Angliába.) Az egyesült 
statusok congressusa ’s kormánya legujabbi határzata szerint nem kül- 
dendnek Angliába rendkívüli követet; meg akarják ugyanis előbb tudni a’ 
britt kormány nézetit. Amerikai ’s angol lapok épen ebben látják jelensé
gét annak , miszerint a’ washingtoni kormány a’ viszály mentülelébbi 
kiegyenlittetését reményű. Némelly lapok által közlött azonhir, misze
rint az ujbraunschweigi kormányzó Marslúllnél erősségét állita fel, nem 
valósul. Maine status kormányzója Aroostook kis folyam torkola tánál hi
dat vonatott az épületfafelfogásra , mit e’ folyamon szállitandnak a’ britt 
nlattvalék. Ujbraunselivveigban nagy ingerültséget okoza egy Maine sta
tuscsapat bánásmódja , melly ugyanis lövészeti gyakorlatnál Viktória ki
rályné képmását használta ezélpontul. Hadston tábornok azonban megfe- 
nyité e’ méltatlanság okozójit.

(Santaeruz elfoglalá Limát. Paez tábornok ismét elnök \  enezuelában. 
Buenosayres lődöztetése.) Ujyorki lapok szerint (minden nrlat nélkül): 
,,Limát, Peru fővárosát, vérontás nélkül foglaló el Santaeruz tábornok; 
a’ cliilii hadsereg éjszak felé vonult ’s hírlik, miszerint a’ chili! kormány
2 ezer főnyi csapaterősitvényt kühlend.44—Caraccasi febr. lOki hírek sze
rint Paez tábornokot választók ismét Venezuela elnökéül.—Egy, Rioja- 
neirobul febr. Íjén elvitorlázott, hajó azonvalósulásra váró hirt hozd, mi
szerint Buenosayrest a’ franczia ostromzári sereg lődözni kezdé. —

A  n  & 1 i  a .
(Londoni vélemény a’ párisi és középázsiai politikáról.) London , 

april 9kén: „ A’ párisi fordulat Itatásit már itt is erezhetni. Mindenki 
át kezdi látni, hogy a’ végrehajtó erőt már körül szárnyalá a’parliament! 
hatalom. E’ körülmény némelly körökben rettegésre szolgál alkalmid azon 
események miatt, mellyek ebből talán származni fognak , annyival is in
kább , mivel hazánkban sem igen jó.rendben állanak.a’ politikai ügyek, 
’s az ingerültség belföldre, C;nn adóra és Indiára nézve olly magosra hágott 
már,hogy itt is komoly fordulástól tarthatni. Kormányunk helyzete majd épen 
olly nyomasztó, minta1 francziáé, sőt némi tekintetben vcszélyesb amazé- 
nál, mert Franczitiországban leginkább csak elvekről van szó, mellyek 
megtámadásnak ’s védelemnek vannak kitétetvej inig Angliában az elv

) -
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kérgesekhez tisztán anyagiak csatlakoznak, mellyek megoldhatását közön
séges utón alig képzelhetni. ’S ez okbul mindent elkövetnek az illető fér
fiak mindannak eltávolítására ’s egyszerűsítésére, mi hatalmokban áll, 
’s mi a’ vész-eltávolításra hasznos vagy tanácsosnak látszik. Így például 
utóbb időkben a’ keleti kérdésre vagy is a’ porta és Mehemed Ali ellen
séges viszonyira nézve egészen megváltoztató politikáját a’ kormány, ’s 
általányossághoz nyúlt, folyvást csak azt sürgetvén Ponsonby lordnál, hogy 
ez ügyet minden áron régi álláspontján törekedjék megtartani, noha fél
év előtt még nyíltan kimondó Konstantinápolyban Ponsonby 1., miszerint 
a’ porta politikája az ügyek álláspontja tökéletes megváltoztatását teendi 
kötelességéül Angliának. Az e’ tekintetben bekövetkezett politika-változ
tatás eddigi sükere csak abból áll, hogy Ponsonby 1. mindenkép csönde- 
sitni iparkodik a’ nagyurat ’s gátolni a’ fegyverhez nyúlást mindkét rész
ről. Mennyire változott politikai haladásunk, az leginkább kővetkezőkből 
tönend ki. Néhány hét előtt azon kérdés foglaló el az összes diplomatia 
figyelmét: vájjon tanácsos é Anglia böcsületére, ’s érdekeire nézve 
a’ perzsa schah iránt azon állásban maradni, melly most a’ kormányha
talmában van, ’s nem kellene é inkább a’legvégsőbbet is elkövetni, mint
sem Perzsia vagy Oroszország ellenében engedséget mutatni? E’ kérdés 
i-e az lön a’ válasz, hogy illy esetben engedélyekről szó sem lehet, ’s 
hogy Anglia, becsülete föntartása végett, minden esetre készen lenni tar
tozik, minek következőben a’ kormány csakugyan szükségesnek találta 
a’ szárazföldi és tengeri erő-szaporitást, ’s rendeléseket is tön ez iránt. 
Mindé’ mellett is azonban most egyszerre jónak vélte a’ kormány kimé- 
leti útra térni ’s engedékenynek mutatkozni, s elhatárzá , hogy a’ per
zsa követet udvarához bocsátandja, ’s minden, perzsa földön elfoglalt, 
erősségből kivonandja őrségét, mihelyt a’ schah megszűnik fegyverese
ket gyűjteni Anglia ellen. Ez bizonyosan nem történt volna, ha a’franczia 
viszonyok annyira nem aggasztanák a’ kormányt, hogy kénytetve látja ma
gát egész figyelmét csupán a’ haza beliigyeire fordítani. — Fortescue l. 
már egészen honosaivá érzi magát Dublinban. — A’londoni nemzeti gyű
lésben Sankley vak gyülölségtől vezéreltetve a’ whigek ellen, indítványt 
tőn felszólítás-intézésre az angol nemzethez, rnellyben Normanby marq. 
kormányzata ellen élesül kellene kikelni ’s a’ népet a’ toryk pártolására 
íölszólitni , csakhogy a’ whigeket meg lehessen buktatni. Ez indítvány 
hihetőleg keresztül ment volna, de Feargus O’ Connor, ámbár halálosan 
gyűlöli a’ whigeket és 0 ’ Connellt, mégis hevesül küzdött ellene , mivel 
állítása szerint e’ miatt végkép elfordulna a’ nemzet a’ radicaloktul, mert 
az angol nép semmitől nem irtózik annyira, mint isméti kormányra ju
tásuktól a’ toryknak “

(Részletek a’ dublini népgyülésről.) Fortescue L Dublinba érkezte 
óta több községben nyilványos gyűlésre sereglett össze a’ nép ’s közaka
rattal üdvezlő föliratot liatárza intézni az uj alkirálylioz, még a’ Trini- 
ty-collegiumban is hasonló fölirat létesült, noha ott tetemesül túlnyomó 
a' tory párt. A’ lord-helyettes mintegy következőleg válaszolt e’ föliratokra: 
„ Buzgó törekvésem leend legszigorúbb pártatlanság által tiszteletet sze
rezni a’ törvénynek; egyszersmind azonban engedéllyel iparkodván eny- 
hitni az igazságot, mennyire azt minden törvényliozóság főczéljával , a’ 
vétekelnyomással ’s rendfÖntartással egyeztethetni, ’s mennyire az a’ 
személyes szabadságot és vagyonbiztosságot nem veszélyezteti.“ — Va
lamint a’ kathol.és ministeri párt minden korlátlankodástul ovakodékFor- 
teseue 1. megjelentékor, úgy a’ mérsékeltebb toryk is előleg némi békii- 
lési jeleket látszanak mutatni. Első nagy udvarlat april Bikán volt ő lord- 
ságánál , ’s oily számos kitűnő férfi jelent meg azon , millyel egy elú'djo 
sem diesekheték Fortescue lordnak. Néhány igen előkelő fő tory is látható 
vala e’ napon, kik Normanby lordnál soha nem mutatkozának. Már az 
irlandi protestáns prímás is ebédelt ő lordságánál. Fortescue 1. híre ma
gányos életére ’s lelkületére nézve olly kitűnő tulajdonságú, hogy az el
lenkező párt főnökei is tisztelettelkénytelenek előtte meghajtani. — A’ 
dublini kir. színházban tartatott nagy népgyűlésrül igy nyilatkozik a’ Dublin 
Evening Post: „Sohamég Maiidban nem láttunk illy minden tekintetben tisz
tes gyülekezetét. Mivel a’kir. színház, Dublin legtágasb nyilványos épü
lete, sem volt képes távúiról is megfelelni nagyságra nézve a’ közkívá
natnak, ’s a’ gyűlésre tolongok egy tizedét is alig birá falai közé fogadni; 
tehát a’ páholyokat és földszinti helyeket mérsékelt dijért kibérlék, ’s 
csak a’ karzatra engedének szabad bemenetet. Irland minden részéből, 
’s különösen éjszakról, a’ rendkívül rósz idő daczára is, számos tisztes 
gentleman érkezék e’ gyűlésre, mellyet délutáni 1 órakor nyitónak meg. 
Mind a’ két páholysort csinos öltözetű hölgykoszoru díszesité, ’s a’töb
bi hely is annyira meg vala tömve, hogy állani is alig leliete; a’ színház 
előtt pedig több ezer ember csoportozott, a’ szabadeltnii szónokokat ri* 
vágó tetszészajjal üdvözölve. Headfort marq., Miltovvn gr., Charlemont 
és O’Connell legnagyobb mértékben örvendhetének a’ megtisztelteltetés- 
nek. Leinster hg , Irland első főnemese, vivé Charlemont indítványára 
az e l n ö k s é g e t ,  az ülést pedig Mi l tovvn gróf nyitó meg. Be
szédében mondó , miszerint a’ ministérség iránti bizalma csakugyan meg
rendült , mivel különösen, a’ titkos szavazási kérdésben , a’ közvélemény 
ellen nyilatkozónak tágjai,’s ez okbul ő nem is irtaalá a’ meghívást e’ gyű
lésre, mellynek czélja volt csonkittatlan bizalmat nyilványitni a’ minister- 
ség iránt; azon politikát mindazáltal, mellyet a’ ministerek Maiidra néz
ve követének, őis böcsületesnek, hálára méltónak tekinti , ’s ő mindenütt 
liáfár zott an kész föllépni, hol Irland érdekei Jorganak kérdésben. Utána 
Fiongal g r., Ossian atyjának unoka ivadéka, szóla ’s lényegileg igy nyi- 
latkozék : „Azon örvendetes tekintet nyílik előttünk most, mikép segíti a’ 
főnemesség a’ népet, ’s ez, régi szokása szerint, amazt. A’martz. 21- 
diki indítvány jó gyümölcsöket terme. Való ugyan , miszerint a’ nemesség 
nem lépefol a’ nagy harozban annyiszor a’nép mellett, mint azt tőle jog*

szertüeg követelni lehetett volna; <K\ martz. 2 like fölébrcsZté Imsszas 
tunyaságából. A’ nemesség el van határozva segítni a’ népet, valamint 
eddig ettől gyámolittaték. Mai gyűlésünk czélja nem hizelgeni a’ mlnister- 
ségnek , hanem, hangosan elvet nyilványitni. A’ mostani kormány talán 
nem ment annyira szabadéban intézvények előmozdításában, mennyire 
azt tenni kötelessége lett volna; de Maiidra nézve minden esetre többet 
toil, mint valamennyi elődei.“ (Nagy tetszés.) Midőn ezután Fiongal az 
első határzatot indítványozó, melly azon óhajtástfejezé k i, hogy a’ kor
mány tovább is maradjon meg azon Mamira nézve jótékony elvek mellett* 
miket az utóbbi években követe, Archer aldermann, a’ foldszinen álló 
orangista csoport közepéből, a’ ministerséget gáncsoló elleninditvámiyal 
lépe föl; de szavait, nlindenoldalról, harsányroszalás szukaszlá félben. 
A’ zavar folyvást növekvék, ’s több helyen ímír öklözésre is került a’ 
dolog,’ midőn a’ rendőrség fölemeld botjait ’s nagy nehezen helyre állító 
a’ csöndet; szóhoz azonban csak akkor jiithatának az illető főnökök, mi* 
dőn Archer önként visszavonó indítványát. Hansard őrnagy mindazáltal, 
kit a’ nép már azért is gyűlölt, mivel utóbbi időben a’ kath. ellen falra* 
gaszokat koholt’s térjeszte, annyi rakouczátlankodást követett eí egyik 
páholyban, hogy a’ rendőrség végre kiutasítni volt őt kénytelen. Cloneur- 
ry viscount, ki ötven év óta alig távozott el hazájából, mit alkal
masint kevés four mondhat magáról széles e’ világon , a’ 2ik határzatot 
indítványozó, rnellyben kifej ezé , miszerint a’ mostani irlandi kormány
zat vezérelvei meginásitása, minden javítást megsem'mitne, a’ vagyon
biztosságot és személyes szabadságot tetemesül veszélyeztetik!, véreng
zéseket szülne, mikép ezt minden tory kormány eddig rendesen eszköz* 
lé írlandban, ’s végiuséget hozna a’ hazára. Listowell,Southwell, Som* 
merville ’s mások még több indítvánnyal járultak az enilitettekhöz. A’ föl* 
irat röviden mintegy igy fog hangzani : „Kérjük folségedet, hagyja meg 
az irlandi népet aZon pártatlan joggyakorlás élvezetében, mellyet az ed* 
digi kormány tól.nyert, ’s ne adjon országló hatalmat azon férfiak kezeibe, 
kik mindenkor jogtalanul nyomók el a’ nemzetét es szabadságit.“ Továbbá; 
„Felszólítunk minden nemzeti képviselőt, hogy muíhatlamíl helyén le
gyen april 15én a’ parliamentben RiissCll indítványa támogatására. Ezen 
indítvány előmozdítása végett kérelmet intézünk a’ parliamcnthez. Öröm
mel ragadjuk meg ez alkalmat hálanyilványitásul Normanby máquisnak, 
pártatlan kormányzatáért, ’s törvényink igazságod és erőteljes végrehaj
tásáért. Fortescue 1. lelküleíe és rendületlen politikai elvei az Maii diák 
legnagyobb bizalmára jogosítják ő t, ’s megvagyunk győződve , hogy kor
mányzatát azon igazsági méltányi elvek vezérlendik , mellyek ns elődjé
nek a’ nemzet forró háláját biztosítók. Az irlandi nemzetet végre mostani 
békés visélete mellett maradásra szólítjuk föl, ’s intjük egyszersmindf 
hogy kövessen el mindent az orangista és tory kormányzat lehetleníté- 
sére.“ Záradékul falakat rendifő tetszésrivalgás közt O’Connell állott 
föl, ki csak azért tartózkodék jobbadán fenékszinen, hogy nagy népsze
rűsége által ne kedvetlenítse el a’ whig főnököket, ’s hogy &’ tory párt nd 
mondhassa e’ gyűlésről szokás szerint azon ismert állítást, mindent csak 
neki és kolönczának (farkának) köszönhetne a’ministerség. Beszédét egy
szer fütyüléssel szakaszták félben az orangisták, miért kíméletlenül meg
dorgáló őket ’s az alkirályi páholyra mutatva, e’ szókra fakadt: „Még egy
szer lengve akarjátok látni onnan az orangista zászlót?“ (Fütyülés, el
nyomva tetszés dörgő hangjaitól.) Azuúi az orangistákhoz fordulva; 
„Kedvetek van ugy-e Ismét üveget csapni fejemhez ?“ Egykor t. i. ez tör
tént vele ugyané’ színházban. A’ gyűlés elfogadván az inditványzott fol- 
iratot, csöndesen oszlottéi.

(A’ ministerségi kérdés vitatása megkezdve.) London , april 1 fikán ; 
„Tegnap az alsóház előtti tér már ülésnyitás előtt annyira el volt lepve ki
váncsiakkal, hogy utóbb alig férhetének ülésikhez az érkező követek. Hús* 
seilt ’s a’ többi szabadelmií főnöket harsány tetszéssel fogadó, a’ nép, ’s az 
örömrivalgás tetőpoiitradiágott, midőn O’Connell, lelépvén kocsijából, nagy 
bőrzsákban ’s papírtokban czipelé a’ ministerség melletti számos kérelmet 
a’ parliainenti épületbe. A’ kérelmek összes száma százakra terjed , míg 
a’ toryk csak igen keveset tudtak összeliajhászni a’ ministerség ellen. A’ 
benyújtottak nagyobb része is nem annyira a’ ministerség Irland iránti 
viseletét, mint inkább Canada és India iigyébeni rósz lépteit korholja. ()’ 
Connell e’szókkal nyújtó be kérelmeit: „Fii tizenkettedestül ( tiíezatdstul ) 
vagyok kénytelen benyújtani kérelmimet. Az első Minagliam g öfságbul jő. 
Ebben arra kérik ő felségit, hogy a’ ministerség Irland iránti politikáját 
hagyja helyben ’s az igazságtalan örangista-korníány megújulását ne en
gedje meg. (Kaezaj az ellenzési pádakon.) Igen, azok, kik elsők ä’ mé
szárlásban, kaczajban is elsők szoktak lenni. (Szójáték slaughter és 
laughter közt. Kiáltás: „Rendre!“) Olly bizonyosak Önök uraik dósuk 
megújulásáról, hogy kaczagásuk nélkül már nem is szólhatok ?“ Lucas: 
„Sir! ( az eluökliez,) rendre utasítást kérek.“ E l n ö k :  „ S z a b á l y  pa
rancsolja, hogy minden kérelmet benyújtó tag Csupán a’ kérelmi tárgy
megnevezésre szorítkozzék.“ O’ Connell: „Sir! én is úgy cselekvém, 
de viszonzásul gúnykaczajt nyerék. Jogosítva vagyok megtoldani illy dur
vaságot.“ (Tetszés az irlandi szabadelmiiek résziről; az ellenzés kiált: 
„Rendre! Rendre!“) Lucas: „A’ tisztesés tudós tagnak nincs joga k< * 
relemnyujtásnál tulajdon alárendelt véleményét nyilványitni. Más követek 
nem teszik ezt, ’s én nem ismerek szabaditékof, melly ezen urat különö
sen jogosítná illyesmire. (Halljuk!) En nem hallék kaezajta’ház ez olda
láról. (Oh! Óh!) Azon megyét, meilybül kérelmet nyílj ta he a’ tiszte ; 
tag, énképviselem, ’s azért érdekelve vagyok e’ dologban. Bizonnyal nem 
szándékozék itt senki a’kérelem-benyújtást zavarni; de én fölszólítom Öid, 
Sir..* ( Hendre !) Engedek Ön határzatának Sír, de soha az igen tisztes 
és tudós tag kívánaténak.“ (Rendre!) Az elnök ismédé fönebbi nyilatko
zatát. O’ Connell is a’magáét, ’s e’ táborszemi puskázás után igy nyilat-



-  ( 14» ) -
kozék Russel: „Mart. 2.1.ken külön választmány-kinevezést határzott a’ 
lordok háza Irland állapotja megvizsgálása végett 1835 óta az ott véghez 
vitt azon bűntettekre nézve, mellyek az élet- ’s vagyonbiztosságot ve- 
szélyezteték. Sir, én kötelességemnek tartam mindjárt másnap kifejezni 
nézethnet e' ház előtt a peerek azon határzata iránt, s egyszersmind jelen
téin, hogy e' háztól bizalmi nyilatkozatot kívánok irlandi politikánkra néz
ve. Indítványom minden tekintetbeni fontosságát'emlitnem sem fölösleg. 
A’ tanwvorthi igen tisztes követ (Peel) ezalatt mellékjavaslatot gondolt ki 

. a z o n  indítványhoz, mellyben nyilatkozatomat árral vádolja, mintha az csu
pán egyoldalii bizalom-kifejezést ohajtna á’ végrehajtó hatalom politiká
jára nézve; holott ennek igen természetes oka csupán az, hogy a’ felső
ház határzata csak politikánk az egy .ágára szorítkozik. (Halljuk!) Ám gán
csolja a’ lordok háza, ha jónak találja, politikánk egyéb részeit, vagy 
egész politikánkat, ’s mi lelépünk, kivevén, ha e’ ház minden politikai el
vünket ’s egész kormányzatunkat helybenhagyná.“ (Halljuk! Halljuk! ’s 
tetszés a’ ministeri padokéul.) A’ vitának még más nap sem lön vége, 's 
folyvást más szonokok jelentkezének.

F r a n c z i a o r s z á g - .
(Kamrái ülések.) April 17én megkezdek a’ másodelnököket válasz

tani ’s következő síikért eszközlének: Calmon 239 szózatot kapott, Cu- 
nin-Gridaine 221, Teste 215. E’hármat tehát azonnal kikiálták. Calmon, 
és Teste a’ balközéphez tartoznak ’s a’ szövetkezés által pártoltattak, 
Cunii\-Gridaine pedig a’ régi 221 jelöltje volt, kik, a’- doctrinairek ’s né
hány balközépi követ átpártolta következtében, ismét előbbi számukra 
emelkedének. A többi jelölt közül egy sem nyert 215 szózatot, vagyis 
általányos többséget, ’s igy a 4ik másodelnök választatása másnapra 
maradt; az első szavazásnál mindazáltal akkor-sem mutatkozott eihatárzó 
síikéi-, mert 428 szavazó közül 212 Etienne balközépi jelölt, ’s 211 
Jacqueminot tábornok mellett nyilatkozók. A’ 2ik szavazásban 423 követ ré
szesült, ’s ekkor Etienne 212, Jacqueminot pedig csak 2Ü9 szózatot 
nyert, következőleg Etienne kiáltatott ki 4ik másodelnökül, mit a’ mi- 
nisterség igen tetemes csapásnak tekinthet. E’ körülmény ismét hosszab- 
bitni fogja a' ministerségi fordulatot, mellyet már végéhez gondoltak kö- 
zeiitni. —-

(Passy beszéde a’ követkamrában.) April 19ikén a’ titoknokok el- 
válosztatása után az ideigl. elnök szokás szerint rövid beszéddel lemon- 
da hivataláról, ’s átadá székét az uj elnöknek, ki következő szavakkal 
foglald azt el: „Uraim, azon magos becsületre meghívásuk által, niclly 
szerint illy tiszteletes gyülekezet elnökévé tettek , jóakaratjok olly 
tanujelét adók nekem, mellynek böcsét tökéletesen érzem. Először is 
tehát benső hálámat kötelességein Önöknek nyilványitni. Lehet, hogy 
azon kötelességek, miket körülmények ruháznak reám, talán nem fog
ják engedni, sokáig gyakorlanom e’ reám bízott magos kötelességet. Ez
úttal Önök segélyire számolok ’s egyszersmind azon kívánatra, mellyet 
mindnyájan érzünk, miszerint rend ’s csöndes méltóság fog tanácskozá
saikban uralkodni, mert csak ez könnyithetendi azok folyamát, ’s biz
tosíthatja számunkra az eihatárzó befolyást a’ közvéleményre, mellynek 
megtartása annyira szükséges.... Az ülés nyomasztó körülmények közt 
nyittaték meg, mellyek még most sem értek véget. Reményijük, hogy 
az ügyek nem sokára ismét rendes .folyamukban fognak haladni. A’ kamra 
bölcsesége több nehézséget háríthat el. Az ország számol e’ tekintetben 
a’ kamrára; mert erre nézve biztosítva van az Önök ragaszkodása által 
azon ns iutézvényekhez, mellyek bennünket kormányoznak.“ -— A’ mi
nis t er ség- alaki t ás t még most is legyőzhetlen akadályokkal látjuk küzdeni, 
’s mindeddig folyvást tart e’ tekintetben a’ régi bizonytalanság. Etienne 
megválosztatásáról igy elmélkedik a’ National A’ kamrai szél kissé meg
fordult; Etienne 4ik másodelnök lett, két ellenzés! jelölt pedig titoknok. 
Mondják, hogy maga Passy is a’ föliratszerkesztő mellett szavazott, noha 
azon iromány okozd az annyira nyomos következményű kamraföloszla- 
tást. Az udvarnál naponkint növekszik a’ zavar; a’ kormányzati ta<»ok 
közül egyik sem merészel többé bízni a’ másikban, ’s ha ma jobbra men
nek, holnap már balra fordulnak az illető hatalmasok , ’s ugyanazon ponJ 
tokon mindenkor olly férfiakkal találkoznak, kik már egészen kifáradtak 
’s a’ köztiszteletet végkép elveszitek. Ez rövid tartalma azon történetek
nek, mellyek 3 hónap óta szemeink előtt egymást váltogatok. Kamránk 
van , de ugyan mit tett eddig? Először is Passy urat elnökül nevezé ki. 
’S ugyan micsoda most Passy ? A’ szövetkezés! lapok eleinte átpártolt 
szökevénynek nevezek őt, s mi is valóban igen helyesnek találtuk vé
leményüket; az udvari lap azonban azt álhíja most, hogy Passy nem 
hitszege, sa 221 inkább közehte hozzaja, mint o ezekhez; az emlí
tett lap azt szeretné megmutatni, hogy Passy megválosztatása olly győ
zelem, mellyet a’ balközép a’jobbközép golyóival kiizdeki. De azért mit 
nyertünk? Ministerségiink még most sincs, noha már ismét Thiers urat is 
kezdi magasztalgatni a’ jour. des Débats. Mi lesz ebből ? ,Véleményünk 
szerint, mi újabb kamraiul oszla tás. el ibe sietünk, mert épen azon állapot
ban vagyunk, mellyben feloszlatásakor volt ez előbbi kamra.

ES c 1 g- |  u * égj.
A’ belga Moniteur több kir. rendehnényt közöl, mi által több bíró 

a’ Hollandiának esendő részen alkalmazást nyer a’ Belgiumnál maradan
dó birtokban. — Az antwerpi kereskedő kamra elnöke Londonba utazott 
a’ Sehehlekérdést illetőleg í'elvilágitásokat adandó a’londoni tanácsnak.

Brüssel, april 9kén : Naprulnapratöbb hitelt nyer itt azon h ir, hogy
a’ királya jan. 23iki szerződés-alairástul mindinkább idegenkedik’s pedig 
azon ürügy alatt, mert a' hollandi kormány vonakodik Belgium főváll 
sába ügyviselőt küldeni. Nothombnak Londonba utazása e’ nehézséggel 
kapcsolatiján all. Bármi legyen oka ennek, annyi bizonyos,, hogy N|j-

thomb nagyhatású hivatalmunkálkodásit czélfalanal nem hagyó abban, szó
val minden arra mtitat, hogy küldetése igen fontos okbul származék. —

Rendkívüli alkalommal érkezett londoni april 19ki hírek szerint kö
vetkező szerződések írattak alá az illető meghatalmazott képviselők ál
tal, mellyek már jan. 23kán terjesztettek a’ londoni tanács elibe: 1) 
Ausztria, Franuziaország, Anglia, Porosz ’s Oroszország között'egy 
részről ’s más részről Hollandia között; 2) az említett öt udvar ’s Bel
gium között; 3) Belgium’s Hollandia között.

rí Ó BEI e t  O 1* S 25 á g-.
(A’ lipcse-drezdai ’s a’ braünschvveig-wolfenbütteli vasutak.) A’lip* 

cse-drezdai vasút első napi liasználatakor Lipcse és Drezda között 31 
mérföldet tevének meg 8 óra alatt, ide számitva minden fentartóztatást. 
Drezdában reggeliztek, Lipcsében ebédeltek ’s este ismét Lipcsében va- 
csoráltak, mit naponkint tehetni "s mégis négy óra marad mind a’ két 
pontnál dologvégzésre. — A’ brauschwfeig vvolfenbütteli vasutat hihetetlen 
módon használják ;' vannak ugyanis napok , mellyeken ezer személyt szál
lítanak rajta. A’ vállalat e’ szerint egy a’ legsükeriiltebbek közül ’s an
nak, ki első eszméjét adó, becsületére válik. Bár igy írhatnánk nem so
kára hazánkról is! —

(A’ badeni követkamrai ülések.) A’ követkamra april 6ki titkos ülé
sében a’ trónbeszédrei válaszról vitatkozók ’s azt el is fogadó; az ülés 4 
óra hosszáig tartott. Böckh pénzügyminister előterjesztéséből, mellyel az 
1839 ’s lS4í)ik évi költségvetéseket* a’ követkamrában előadó", követ
kezőket tartunk említésre méltóknak: 1838 és 1840 évre általában a’ 
bevétel évenkinti 14,022,381 ftra van téve; az 1837 ’s 38dik években 
csak 12,958,119 ftra volt téve ’s igy most 1,066,262 fttal többre; a’ 
kormányzati költségek 5,717,187 ftra mennek, levonván ezt a’ bevétel
ből, tiszta jövedelműi marad 1839 ’s 1840 években 8,305,194 fr. —

Hannovera, april 9én: Miután t izen’s Celle városok is vonakodá- 
nak választani ’s csak Lüneburg és a’ főváros 2ik választása nincs tudo
másul, mi azonban kétségkül az alaptörvény-fentarfás részire ütend ki, 
a’ követkamrában az országgyűlés isméti megnyitásakor 36 követségi hely 
leend üres. —

(A’ megbetegiiít kölni érsek westphali falusi jószágira költözhet.) 
Berlin, april 16kán: Mindeni hírek szerint a’ kölni érsek komolyan be
teg ; a’ főpap azon kívánatét fejezé k i, miszerint westphali falusi jószá
gira óhajtana költözni, mert a* falusi jó légtől egészségére kedvező ha
tást reményi ’s hir szerint, jól értesültek után, tekintetbe véve beteges 
állapotját, megérkezék kívánatéra az óhajtott engedély ‘s igy mindeni töm- 
löczéből falura költözhetik. —

S c h w e i z .
Genfben e’ napokban halt meg a’ 88 évii hires tanitó, Provost Pé

ter.---A’ berni Népbarát következőleg ir a’ franczia ideigl. ministerség-
ről: „Ha Montebello állandó minister marad, úgy Schweiz bizonnyal né
hány oldaldöfést kaparni. Hátha , miután Belgiumot franczia tartománnyá 
tevék , szemeiket Juránkra függesztik? Bár egész erővel ellenáll is a’fran
czia törvénynek ez, mégis már rég időtől fogva franczia párt létezik schweizi 
magasokon. A’Népbarát komolyan beszél igy ’s nem látja lehetetlennek 
a’ berni Jurának francziaországgali-egyesítését. Azt is tudják olvasóink, 
hogy há Francziaország az újat bkja, azaz Jurát, akkor az egész kéz t. i. 
az olasz Schweiz, körmei közé jutandna. Ezért tehát őrködjetek , imádkoz
zatok ’s legyetek szépen nyugton, míg a’ vész elvonul fölöttetek.“ — 

O l a s z o r s z á g 1.
Az olasz határszélekről következőleg írnak april 1 Sárul: P. Far

ragu , d. Carlos volt gyontatója ’sMazzarasa caidosi tábornok , Turinba 
érkezének, itt azonban nem találtak olly fogadtatást, millyet megérde
melni reménylettek; ez okbul azonnal tovább folytatók utjokat Róma felé, 
hol az áltatok jóslott bukását várándják be Marotonak. Véleményök sze
rint Maroto egészen Búira lignő megegyeztével tön mindent, miáltal- 
ugyanis a’ lignő d. Sebastian fiának a’sereg főparancsnokságát reményié 
megnyerhetni. Mivel azonban Maroto máskép gondolkozik s nem könnyen* 
lesz hajló parancsnokságárul lemondani, ez okbul a’ királyné, mihelyt 
átlátja Maroto czéljait, ellene fog dolgozni’s bizonnyal találand módot meg
buktatására , mit a’ számüzöttek visszatérhetésök jeleid tekintendnek. 
Cruzmayor tábornok d. Carlos hajdani külügyministere ’s Montenegro volt 
genuai spanyol főconsul Szardíniában települtek la , az első Nizzában a 
2ik Onegliában. A’ carlosi főhadi szállásiad Turinba érkezett hirek szer int 
Castiliába hadszállitás történik legközelebb d. Carlos személyes vezérlete 
alatt. —

SS o 1 1 a ii cl i a,
(A’ Hollandia ’s német vámegyesület közti szerződés csakugyan 

alairva.) Hága april 17kén : A’ statuslap ma teszi közhírré franczia V  
hollandi nyelven a’ Hollandia ’s német vámegyesület által kötött szerző
dést; meílynek végén a’ külügyministeí tudomásul adja, miszerint a’ 
szerződés alairásá april 2kán Berlinben csakugyan megtörtént ’s az illető 
statusokkal kicseréltetett.

T ö v ö K o v s * á g.
Toulon, april 15kén: Konstantinápolyi mart. 30ki le.vél következő

leg ir: A’ termekben beszélők, miszerint Butenieff gróf czárja nevében 
32 ezer főnyi sorget ajánlott a’ szultánnak, ha Hafiz basa Syriába nyo- 
muland. A’ szultán, mint mondják nem fogadó el ez ajánlatot, talán ázsiai 
főtábornoka biztatgatásiban támaszkodva, ki jót áll a’ következménye
kért, ha parancsot kaparni előre nyomulni. A’ pattantyús műhelyekben 
éjjel nappal szorgalmasan dolgoznak._____________ _____ •_________
P é l i z k c l d : Becs , april 27kén: ö pCtes Statuskötelczvény U)77|I(. , 4 

pCtes 101 ;V4, 3 pCtes 81 % , 21 pCtes 59 V8 —

SíérlkesaEtl l ie lm e c z y .  — ly o m jta tja  T r a tín v r -E ié r o ly l f u r l u tc z a  OlÜ-



gxomhat , n ta j . 4. 3(jik szám.
FOGLALAT: Magyarország én Erdély (Pestmögyei követvalasztás, budapesti napi»: Nemzeti casino, Jósika legújabb rege'iiye, Öle Bull nemzeti 

színpadunkon hallatja magját, magyar játékszíni előadások; Boros József -j-; erdélyi hírek; ’s a' t.J Amerika (Langdon Jialála valósul: Ha11.) 
Spanyolország (Van ifaleu tábornok fölhagy Segura megtámadásával ’s lemond a’ vezérség’rül; béke iránti remények; ’«a* t.) Anglia (a’ ministerl 
kérdés további vitatása az alsóházban; a’ minist erség 22 szólni többséget nyer ; Francziaország engesztelő nyilatkozata a’ mexieoi sérelem ügyé-« 
ben; ’s a ' t . )  Francziaország (a’ pártvezérek nyilatkozata a’ köVdtkarnrábah a’ minísterségi fordulatról; s a’ t.) Olaszország (a* szentszék Válo.Szd 
kivonatilag ’s részletekben a’ vegyes házasságok ügyében ; ’b a’ t.) Olaszország. Németország. Duna . izállas.

M a g y a r o r s z á f f ó s E r d é l y .
(Pestmegyéi kövctválasztás.) Pestmegye máj. 4kén tartó követvá

lasztási közgyűlését Prónay Albert b. főispánhelyettes elnoklése alatt, 
mellyben Ráday Gedeon grófot 1148 szózattal, Szentkirályi Móriczot 
pedig felkiáltással választók meg országgyűlési követekké.

B u d apes  ti nap 1 6. Néhány na;) előtt jelent meg Heekenast Gusz
táv könyvkereskedésében Jósika Miklós legújabb regénye 4 kötetben , 
cz/me: ,,A’ csehek Magyarországban.“ E’ müvet kétszeresen érdekesí-« 
ti azon körülmény , hogy nemzeti évkönyveink legragyogóbb lapjaira 
vonatkozik, korrajzot képezvén Mátyás király irlejébűi, azon időből * 
mellyre még most is örömtől ’s méltó büszkeségtől dagadó kebellel em
lékezik visszá a’magyar.—A’ kiadás csinos, és ára (4pgőfr.) tekintvén 
a’ munka terjedelmét, igen mérsékelt, a’ külföldi illynemü müvekéhez képest. 
— Öle Bull, kiről múlt Társalkodónk kimeritőleg szóla, máV kétszer hallató 
magát a’ városi nagy tánezteremben ’s mindkétszer legnagyobb lelkesü- 
lésre buzdító nagyszámú hallgatóit; holnap, május Óikén esti 7 órakor 
nemzeti színházunkban fog játszani ez európai hírű nagy művész , melly 
alkalomkor a’szokott bemeneti díj ezüst pénzre fog emeltetni. Hir szerint égy 
liumoristikai fölolvasásban is fogja magát hallatni Öle Bull, mellyet a’ kisded
kórház javára szándékozik tartani Frankenburg. — Máj, elsője nyájas me
leg idővel köszönte be ’s mind a' két városban megnyitók az arénát; úgy lát
szik azonban, hogy a’ mulatság e’ nemét már valamennyire megszokó a’ kö • 
Zönség, mert a’ gyönyörű idő mellett sem volt annyi néző jelen ez úttal, mint 
múlt évben közönségesen tapasztalni lehete.—Nemzeti színpadunkon m. hó 
27kén „Cesario“ adaték; 2Sikán másodszor ,,En“ és „Harlequin ka
landjai“ ; 29kén Erkel karmester jutalmára bérszünettel először „Csel“ 
eredeti víg dalmű 2 felv., irta Jakab István, muzsikáját Bartay; ez este 
István főiig ismét látogatásával örvendezteté meg színházunkat, ’s a’ te
rem fényesen ki volt világítva; 30kán „Párisi naplopó“. E’ hónap az 
eddigiekhez képest eredetiségre nézve szegény volt, ’s újdonságok is ál
táljában és jobbadán csak ollyanok fordultak meg színpadunkon, inellyek 
csupán itt Pesten nem adattak még magyarul. Május lsején „Aba“ jött 
színpadra; 2kán Benza jutalmára először bérszünettel „Kalapos és ha
risnyatakács“ bohózat 2 felv., Hopp után Balog István áltál fordítva; 
3kán „Messzinai hölgy“ Schiller után ford. Szenvey, adaték. Lendvay 
már visszaérkezett vendégszerepeiről , ’s Megyerit is naponkint várják.

(Nemzeti casino.) A’ n. casino alkotó szabályai 6. pontja szerint 
a’ nyári közgyűlés f. é. jun. 2.kán regg. 10 órakor változhatíanul fog 
tartatni. A’ részvényes urak ezennel megjelenésre kéretnek. Pest, máj. 
2kán 1839. Pregardt János s. k. Igazgató.

Bo r o s  József sz. István-rend kiskeresztese ’s nyugalmazott m. 
kir. helytartósági tanácsos f. e. april 19ikén délutáni 4 órakor sz. Mi- 
hályfán, t. Zalamegyében munkás élete 9Óik ’s házassága 17ik évében 
két napi betegség után öregségi elgyengülés következében elhunyt. Hült 
tetemit april 22dikén helyzék örök nyughelyükre Gokztonyban, t. Vas
megyében. —•

K o l o z s v á r ,  apr. 24kén. F. hó 21kén kezdé meg az érd. reform, fő- 
egyházi lanács rendszerinti népes gyűlését, mellyben az egyházi és iskolai 
igazgatás rendes folyamát fárgyazó több fontos határozat, közt közérdekűek 
tálának jelesül a’ t.ifoknoki hivatal rendszeresítése; ’s még néhány választás. 
Régtől lógva sajnosán tapasztalt hiány lévén t. i. a’ reformat, egyházi főtanács 
dolgainak folytatásában az, hogy jövedelmeinek szűk volta miatt titoknokát 
olly móddal nem jutalmazható, miszerint e' hivatalt minden más nemüfoglalko- 
dásfói elválasztván, (dly érdemes férfival lökhesse be, ki munkásságát kirekesz
tő lege’ fontos hivalalnak szentelné, néhány érdemes honfi buzgalma végre lé- 
tesilé a régi óhajtást, midőn ez üdvös czélra hétezerhatszáz p. ftból álló tőkét 
áldozván, annak jövedelméből, az eddig csak 160 p. ftból álló liíoknoki fizetés 
hats/áz pgő ítra emelletek. ezúttal ugyan az alapítók ajánlata nyomán főegy
házi tanácsi titoknokká T o l l a s  Károly íigyv. neveztetek k i; jö\emlőre pe
dig az alapítók magas gondolkozása semmi kirekesztő befolyásra magának 
jogot fen tartani nem kívánván , az e’ szerint rendszeresített titoknoki hivatal
ra előfordulható kinev ezéseket megszorítás nélkül a’ fő egyházi tanács szabad 
választása alá ajánlották. Áldás és tisztelet a’ nagylelkű alapítókra , kiknek 
neveiket betűrendben ajánlatikkal együtt ide iktatni örömmel sietünk: 
Ránli Lászlói). 400, Bánit Miklós b. 200, Ráníi Zsigmondi). 400 , Bethlen 
Adóm gr. 400 , Bethlen Farkas gr. 400, Bethlen János gr. 400, Degenfeld 
Otto gr. 400, Kemény Albert b. 400, Kemény Domokos b. 400, Kemény Far
kas b. 400, Kemény Ferenc/, h. 400, Kemény György b. 400, Kemény Ist
ván báró 400 , Kemény Pál bár«) 200, Kemény Sámuel gróf 400, Kó
szái Lajos 400 , ' Mi kó  Imre gróf 200, Ocsai Sámuel 100, Teleki Do
mokos gróf 400, Teleki Elek gr. 100, Tholdalagi Ferencz gr. 300, Ug
rón István 2(H), iíj. Wesselényi Farkas b. 200, összesen 7600 pgő ftot. — 
A’ zilahi gymnasiumnál , nagyobhara W e s s e 1 é n y i Miklós b. által nagy
lelkűen alapított 2dik közoktalói széket a’ főiskolák elöljárói ’s tanítói által 
kijelölt érdemes férfiak közül S z a b ó  György, magát a’ hazában ’s külföl
dön többoldalúkig kiművelt jeles hazánkba, egykor ugyanazon tan i tó intézet 
növendéke, nyerte el. Gondnokokká (curator) választatlak az udvarhelyi fő 
iskolához ifj. Bethlen János gr., a’ n. enyedi egyházi kerületben Kemény Far
kas, a’székiben Bánli Dániel és n. váradi Inczédi Zsigmond b. urak; az első 
fő-a’ három utolsó segédgondnoki hivatalokra. — April 22kén Sz. Somlyóra 
(Ki aszna megyébe) érkezek a’ K r a s z n a ,  K ö z é p-S z o I n o k , Z á r á n  d 
és K ő v á r v i d é k é n e k  Magyarországhoz leendő visszacsatol tatása ügyében 
ő fels, által kinevezett biztosság, melly fontos megbízatása feletti tanácskozá

sit, másnap mégis kezdé. E’ biztosság tagjai, mint már korábban is ir
tuk , Magyarország részéi ő |: főispán és koronaőr T e 1 e k i < J ó z s é f  gr. el
nöksége alatt, Lá n y i  Énre főispán és septemvir, Ká l l ay  István főispán- 
helyettes , L u I) y Imre kamrai tanácsos, Szt á ray  Albert g--. és N őszi  o- 
py Ignácz kir, fáblabíró. Erdélyország részéről It héde i  Ádam gr. kincs
tárnok , Be de us József tartományi főbiztos és Ho r v á t h  Ferencz, köz- 
ügyek igazgatója. (Érd. Hir.)

Ame r i k a «
(Lárigdon halála valósul.) Lan gd o n m. szám. emlitett halálát egy uj 

yörki házhoz intézett kalmárlevél következőleg említő : ,-,Langdon éjszak- 
amerikai consult Laguna de Terminosban, az ottani bíró parancsára el
fogták ’s egy szerecsen által pálczaütésekkel iszonyúan megkinzák, utóbb 
tömlöczre vetek, hol három napig vala becsukva elitéit gonosztevőkkel. 
Végre innen kiszabadult, de egy Laguna ’s Campeche közötti kis hely
ségben a’ szenvedett ütések következőiben meghalt; özvegyét Campe- 
cheből Lagilnába visszahurczolák a’ férje elleni vádakra felelés végett. 

§ p a n y o l o r » z á g .
(Van Halén fölhagy Segura megtámad tatásával, ’s lemond á’ vezér- 

ségriil.) Bayonne, april 1 fikán: „A’ Van Halen és Cabrera közti szerző
dés, mellyet ez utóbbi* mint Morelia gróf, irt alá, mellyben azon szőkévé* 
nyék megkegyelmezése is ki van kötve, kik még csak egyszeri elpártolás 
után jutának fogságba , már általányos elégületlenséget támoszta , mely-* 
lyet Van Halén utolsó hivatalos jelentése még sokkal magasb fokra emelt. 
Műmeséből ugyanis april 1 (likőrül, tehát hatmérfoldnyire Segurától, azt 
írja Van Halén, mikép ő nem szándékozik az erősséget megtámadni, mi
előtt csata által el távoli thatná a’ zendiilőket. Ezt eszközlenie épen nem 
lehet, mivel a’ trónkövetelő emberei mindenkep kerülik a’ csatát, üldözte
tésükhöz pedig csak úgy foghat, ha előbb egész nehéz pattantyussagát ’s 
pogyászszekereit biztos helyre állíthatja. Azónkül pedig Segura közelé
ben az egész vidék el van pusztítva, ’s élelmet, vizet sem emberek sem 
barmok számára nem találhatni, mi annál veszélyesb, minthogy a’ szo
katlanul kemény idő miatt már több ember és állat életét veszté. Ennek 
következőiben ő a’ cortesi táborállomáson tovább maradást nem tartja ta- 

\ nácsosnak, és Segurát jobb lesz majd inkább kedvezőbb évszakban os- 
tromlani, mert c’ város nagyobb része le van égve, ’s most szerencsés sü- 
ker esetén sem nyújthatna enyliet az ostromlóknak. Végre kimondja Van 
Halen, hogy a’ cortesi táborszállást elhagyó , ’s miután Montalbant élein í 
szerekkel ellátó, végkép visszavonult onnan, ’s már most a’ zendiilök ül- 
döztetésire tétet előkészületeket. Ez utóbbit alkalmasint csak némi vigasz
talásul monda. Saragossai april 14diki hirek azt csatolják a’ fönebbiek- 
hez, hogy Van Halen benyújtó lemondását, ’s hihetőleg Ayerbe leeml 
utódja , az aragoniai és valenciai hadi munkálatok két külön parancsnok
ságra fognak íölosztatni, mikép azt már Evaristo San Miguel is tanácsiá. 
Mint látszik, a’ spanyol tábornokok mindennel bírnak, csupán azon lel
kesüléssel nem , melly nélkül nem hozhatni határzatot politikai hárezok- 
ban. E’ haszon nélkül vesztegetett időt igen jól tudó használni Cabrera ’s 
Van Halen mögött kegyetlenül dulongottaz egész tartományban. Valencia 
belsejében, melly eddig menten maradt illy csapásoktól, hatalmas gue- 
rillacsoport űzi most Jamilla és Yeela, közt véres kiesapongásit, és a’ 
cuenzai és manchai határokat is zsarolja. Az éjszaki hadsereg hosszas 
pihenés után végre ismét mozdult egyet. Espartero a’ ramalesi vonalt szán
dékozik megtámadni; félnek azonban, hogy a’ szándékot nem fogja telt 
követni, valamint Van Halen terve‘is csupán terv maradt. Maroto min
dent elkészített e’ vonalon a’ megtámadok visszautasítására, ’s maga ideig- 
len Durangoba vonult. A’ trónkövetelő személyes elnöksége alatt állandó 
tanácsot kivan alapítani, bizonyosan csupán azért, bogy Maroto' vas zsar
noksága alul megszabadulhasson , *s aztán nagyobb elhatárzottsággai szán
dékozik a’ harezteren föllépni, mert magas pártvédei elhagyással fenye
getik őt, ha annyi segély után sem képes nagyobb tulnyomóságot esz
közleni jogainak. Az alkotmányosak azon hiedelemmel kezdik magukat 
kecsegtetni, hogy. azon hatalmaknál tett lépéseik, rnellyek eddig riem is
merők meg Krisztina kormányát, szerencsés síikért Ígérnek , mell> ta
lán hamarább valósuland, mint némellyek gondolják. Mások ellenben csu
pán üres biztatgatásnak mondják ez állítást, mellynek teljesülését épen nem 
reménylhetni e’ pillanatban. —

A n g l i a .
(A’ minister! kérdés további vitatása. ) Az april loiki parliament*! 

ülésben igy folytató múlt számunkban közlöttbeszédét Bussell, az irlandi 
kormánypolitikára nezve : „A’lordok házának határzata kétségkülollyan 
volt, hogy épen azt kelle tennem , nőit cselekvőm. Máraz indítványtevő 
neve (Boden gr.) is elégvolt azon gyami-gerjesztesre Irland ban , misze - 
vilit kormány elleni gáncsra czélozaz egész indítvány. (Tetszés az irlandi 
követek résziről.) Hogy ez csakugyan igy történt, azon senki nem kétes- 
kedhetik. Há tehát a’ lordok házának igaza volt, midőn tudva levő gán
csát nyilványitá , úgy e’ ház rokonértelemben fog nyilatkozni; ellenkező 
esetben pedig nem tudom, mikép lobbauthaíják*szemünkre, hogy mi a’ 
felsőház jogait támadjuk meg, midőn az alsóházat nézetei nyilván vitásá
ra szólítjuk föl. Különösen az alsóház azon halóság, melly tői az illyvizs



( 143 ) -
gáló indítványnak szármáznia kellene. (Halljuk ! ’s tetszés a'minister! píi- 
dokrul. „Nem!Nem'!“ azellenzesireszri.il.) Hol egyébiránt törvényho
zás forog kérdésben, ott mindenkor joga van a”felsőliáznak azé’ házból 
elibe terjesztett törvényeket félre vetni. Ka mindazáltal e’ jogot mindéi 
törvénynél kívánná használni, úgy természetesen legnagyobb Ínségre jutná 
az ország, ’s aztán majd vagy az ország, vagy pedig az alsóház leendne 
kénytelen véleményétkimondani. Midőn a’nemzet vagy alsóháznagy több
séggel nyilatkozik valamelly törvényjavaslat mellett, akkor igen.tanácsos 
elfogadniok azt a’ lordoknak , habár egészen ellenkező is véleményük, 
noha egyébiránt joguk van félrevetni a’ kérdéses törvényt. A’végrehajtó 
hatalom gyakorlatára nézve meg nagyobb mértékben alkalmazhatnie’Sza
vakat. Midőit az alsóház nézetei különböznek a’ lordokéitól: akkor az 
aikotmányszerii szokás következtében mindig az alsóházat illeti az elha
tározás. Ha az alsóház egy vagy két évig várakozni akarna, mig a’ lor
dok bevégzik vizsgálatikat s minden gonosztettet vagy megkegyelmezést 
hosszasan fontolgatnak; ha nyugalommal nézné el, mikép gátolja a’lor
dok késkedése a’ kormányügyek rendes folyamát, ’s tulajdon nézetét ki 
nem mondaná, úgy azon naptól kezdve lealacsonyult fogna lenni. Most 
mar a kérdésre magára térek. Állítják , miszerint csupán azon okbul ural
kodnak gonosztettek ’s erőszakoskodások Irlandban , mivel a’ kormányt 
olly férfiak vezérlik, kik szabadéinál nézetekhez szítnak, ’s ugyanolly 
politikát követnek. B e, Sir, abrosznak magvait korább időben lűnték el 
s kiirtatásuk nem 4, hanem 40 évi kormányzatot kíván meg. Illik György 

uralkodásra léptekor házakat támodának meg fegyveres népcsoportok, az 
emberek álruhában üzék gonoszságukat, ’s külön társulatok alakultak 
káros czélok létesítésire. Illy állapotban volt Anglia Örzsébet királyné ide
jében, és Skótzia az lGSSiki zendület alatt. E’ két országban Örzsébet 
és 1 V ikii lmos ministerének sükerült a’ vészt elhárítani. Fekszik é oly- 
lyasmi az irlandi nép természetében, mi sükertelenítené a’ ezélszerü 
gyógyszert ? \  éleményem szerint senki nem fogja tagadhatni, mi kép fel
sőbb.körökben sehol nem találhatni annyi értelmességet ’s egyéb jó és di
cséretes tulajdonokat, mint épen az irlandiak közt; az alsóbb osztályú
ak pedig szinte dicséretre méltók iparűzési munkásság tekintetéből. Rö
viden nem ismérek nemzetet, meliy nagyobb mértékben volna fölruházva 
olly tulajdonokkal, mik által dicsőségre ’s nagyságra szoktak emelkedni 
a’ nemzetek. Mi gátolja tehát Irland bajainak orvoslatát? Midőn F4are 
kanczellár irlandi főügyvéd volt, következőleg szólott az irlandi nemzet 
.szenvedésiről :• ..Munster tartomány lakosinak ínségét semmi más nyo
mor nem képes fölülhaladni. A’ bérlő szegénységet irgalom nélkül tipor
ják földre a’ birtokosak. Nem képes a’szegénység testét födni, annál ke- 
vésbbé pedig kielégitniaz egyházi tizedmennyiség beszedőit. Mindent el
ragad tőlük a földesúr.“ (itt még többillynemü iratot olvasa föl a’ ns lord 
s aztán folytató beszédét) ,,A’ kormány legszigorúbb törvényeket bocsáta 

közre azon időben ’s a’személyes szabadságot önkénye szerint függesztő 
föl mindannyiszor, mennyiszer azt jónak találta , egyéb szabaditékokkal 
együtt; szóval mindent elkövete, mi a’ szegénység sorsát súlyosbítha
tó; de egyetlen törvényt sem alkothata, melly maradandókig lett volna 
képes a’ nép valódi jóllétéről gondoskodni, ’s egyet sem , melly a’ ka- 
tholikusokat szabad ország szabad alattvalóinak engedte volna tekintetni; 
végre egyet sem , melly engesztelő szellemet viselt volna ismertető jelül 
thomlokán. (Halljuk! Halljuk !)Az első szigorú rendszabályt 1755ben lép
tetők életbe. Mi történt az ezt követett 50 év alatt ? Több óriási esemény, 
mint bármelly szakában a’ világtörténetnek. Francziaországban ezer éves 
királyság dőlt halomra, ’s romjaiból véres nyugtalan respublica emelke
dők, ’s fáradhatlan katonai kényurasng, melly újra összedőlt’s ismét he
lyet csinált a ’ régi királyságnak. Európa majd minden országa ingadozni 
látta trónját, birtokosát változni, intézvényit módosíttatni ’s fővárosit ide
genek hatalmában. Illy változások történtek az európai szárazföldön. Mi 
körülövezve minden oldalról tengertől nem láttunk idegen tolakvókat, ’s 
nem tapasztaltunk változást az uralkodó családban, de annál többet al
kotmányunkban , ’s adósságunk folytonos szaporodásit a’ nemzeti gaz
dagság óriási emelkedése ’s hadsergink és tengerészetünk roppant győ
zelmi mellett a’ világ minden részeiben. Mi történt ez idő alatt Irlanddal? 
Mindnyájan tudjuk, hogy a’ zavarok ’s gonosztettek létezése azon hon
ban hosszas évsorra terjed. — Mi okozó ezt, mi tévé tönkre az élet-’s 
vagyonbiátosságot ? A’ kormány tulcsapongó szabadelmüsége ? A’kellc- 
tiüél nagyobb irgalom a’ szegénység sorsával ? Vagy. igen nagylelkű 
gyakorlata a kegyelmezési jognak? Vagy talán azon kedvezmények, 
mikben a katholikusokat a kormány rcszesité ? Ezt csak az mondhatná, 
ki nem tudja, hogy néhány csekély kivétellel mindig Roden 1.pártjabeli 
férfiak hatalmában volt Irland kormányzata. ’S ime most ugyanazon fér
fiak jenek ide ’s az ő kormányzatuk ideje alatt meghonosult történetek 
miatt vádolnak bennünket, s azt akarják a’ törvényhozósággal elhitetni 
hogy mindé’ bajNormanby 1.főkormányzósága alatt születők. E’ vádlók 
vagy akaratlanul vakok , vagy pedig szándékosan hunyják be szemeiket 
azon tettdolgok előtt, mikből világosan tűnik ki, miszerint a’mostani go
ne,sztettek forrását csupán a’ korább elnyomásokban kell keresni.“ Ezu
tán részletekre tért Russell , ’s kiemelő , miszerint Irland legnagyobb baja 
azon bizalmatlanságból származott, mellyel a’ nép a’ joggyakorlat ellen 
folyvást viseltetek. Meg az esküdtszékek fölállítását is rendesen minden
kor pártszellem vezérle. Normanby 1. keresztülható javításokat törekvők 
e tekintetben letesitni, miknek következőben már most csakugyan sii- 
keresbnek mutatkozik a’ joggyakorlás. Ennek kimutatására összehason- 
lita Russell az 1850 es LS.jSiki bűneseteket, mikből kiviláglott, hogy 
ez utóbbi évben sokkal több elítélés történt, noha a’ gonosztettek száma 
tetemesül csökkent az előbbi evekhez képest, inig a’ toryk azt rebesgetik, 
hogy az uj kormányrendszer büntetlenül hagyja a’gonoszságot. A’ véres

párczivakodások ’s egyéb bűnesetek most szigorú kudarczra’s megrovatásra 
találnak, holott a’ tory kormány illyesminél rendesen be szokta hunyni sze
mét. Vádolják még Normanby lordot különösen azért, hogy a’ megke- 
gyelinezési joggal igen bőkezűen bánt, sok börtönt megnyita, és sok bün
tetést enyhíte. Ha azonban összeszámítjuk valamennyi irgalmi tettét, ki
tűnik , hogy összesen 140 hónapi börtönt engedett el egész kormányzó
sága alatt, melly időből általányosan öt hét psik minden egyes fogolyra, 
ki börtönidő- kurtításban részesült. Végre az Irlandban még most is lé
tező társulatokra mutatnak. Ámde illy összeköttetések mindenkor voltak 
Irlandban, csakhogy a’ korábbiak , a’ tory kormány fényszakában, erő- 
szakoskodók ’s vétkes ezélzatuak voltak. Megengedő ugyan Russell, mi
szerint az illy társulatok rendesen gyöngitni szokták a’ kormányt ’s más 
törvénytelen egyesületeknek buzdításul szolgálnak, de ezt azért nem te
kinti rendkívül nagy veszélynek , mert meg van győződve , miszerint az 
utóbbiak mindinkább gyérülni fognak , ’s végre egészen eltünendnek. „Ha 
azonban, igy végző szavait Russell, sok visszaélés egészen megmaradt!» 
Irlandban , vagy csak igen lassan fordul javulásra, egy mindenesetre egé
szen megjavult, ’s ez azon körülmény, hogy a’ nép érzelme bizalommal 
közelit a’ mostani kormányhoz. (Harsogó tetszés, mellyben gúnyból az 
ellenzés is részt vesz.) Én büszke vagyok erre. Talán most először,mióta 
ugyanazon parliament egyesíti az irlandiakat az angolokkal, történik az, 
hogy számos kérelemben nyilványitja Irland az angol kormány iránti bi
zalmát. Sir, ha mi Angliát az angol- nemzet, és Skótziát a’ skótok kivá- 
nata szerint kormányozzuk, mikép az tennünk csakugyan legszentebb kö
telesség parancsolja, úgy valóban nem látom á t, miért kelljen épen csak 
Irlandra nézve a’ kisebbség véleményit teljesitnünk , midőn azok annyira 
különbözők az összes nép kivánatitól, hogy csupán megvetéssel tekint
hetünk rájok. Mi szegényi törvénnyel láttuk el lrlandot, mikkel megelőz
hetni véljük azon bajokat, mellyek azutóbbi években azon országot ter
helők : de az illy törvények hatása lassú szokott lenni. Egy leírása fek
szik előttem az irlandi 40shillinges birtokosak választási jogának Wel
lington hgtül 1829bül, melly szerint mintegy 20 ezer illy szegény embert 
marhák gyanánt szokás szószékekhez hajtani ,hogy földesurok kénye sze
rint szavazzanak. Mi azon évben nagy fordítást tettünk a’ dolgon, ’s a’ 
40 shillingeseket megfosztottuk választási joguktól, és tizfontra emeltük 
e’ mennyiséget. En nem akarom itt e’ rendszabály politikai jelességét 
vizsgálni: de annyi bizonyos, miszerint az lön annak egyik következme- 
nye , hogy azon földesurak , kik hajdan marhák gyanánt hajták szava
zásra emberiket, most, miután már többénem élhetnek e’jogukkal, még 
kevésbbé gondolnak azon szegény emberek sorsával, ’s úgy osztják el föld
jeiket, miként azt pillanat sugalma szerint jónak találják. Ez uj nehéz
séget szült, mellyel folyvást kelle küzdeni 1829 óta a’kormánynak.(Hall
juk !) Azóta legnagyobb szigorral ótalmazzák a’földesurak jogait. Bizo
nyos fokozatig segit e’ bajon a’ szegényi törvény, mert mind azon sze
rencsétlen, kit szívtelen földesura elűz hajlékából, legalább a’ segély
osztó biztosságtól várhat némi gyámolitást. De mi történt a’ tory kormány 
alatt? Tekintsenek Önök az akkori parliament! évkönyvekbe’s tanúvallo
másokba , ’s látni fogják, miszerint gyakran kevés hónap alatt százat éh
halál ragadott el e’ szerencsétlen elüzöttek közül.En pedig nem régies idő
ről, nem 1775rül beszélek most, hanem a' legközelebb múlt korral, mert 
a’ szívtelen elűzések, tory részről, még ma semszüntenek meg.Vegyük 
Össze mindé’ számtalan visszaélést ’s balságot, és mondja meg aztán bár
ki őszintén: lehetett é 4 rövid év alatt illy mélyen gyökerezett bajt kiir
tani? ’S mégis vannak emberek, kik olly hangon szólnak Irland szomo
rú állapot járói, mintha ezt mind a’ mostani kormánynak kellene tulajdo
nítani!“ Ezután nfég Duncombe radical indítványa ellen szóla Russell, 
mondván miszerint az Irland javára eddig történteket nem mondhatja cse
kélységnek, a’ radical párt kivánatit pedig egészen nem tudja helyesle
ni. Oda nyilatkozók záradékul a’szónok, hogy inkább megbukni kész a 
ministerség , mint engedni e’ tekintetben , mert azon meggyőződésben ta
lálja teljes nyugalmát, miszerint soha nem akart mást, mint az egyesült 
három királyság népének szíveit egyesíteni. (Hosszas tetszés.) Miután apr. 
lóikén Peel elmondó ministerség elleni indítványát támogató beszédét, min
den határzat nélkül oszlott el a’ ház, minthogy még számos szónok akaró 
magát e’ tárgyban hallatni.

(A’ ministerség 22 szónyi többséget nyer.) Az april 16iki alsóházi 
ülésben né mell kérelmek benyújtása után több szónok hallató ugyan ma
gát, részint a’ministerség mellett, részint pedig ellene, de csak aláren
delt jelentésű férfiak, kik jobbadán v. csupán főnökeik szavait utánzók. 
17kén Barron nyitó meg az ülést, ’s Russell indítványát hosszú beszéd
ben támogató, mellynek egyes érdekesb részei igy hangzónak: „Ha ez 
indítványt félreveti a’ ház, úgy sz. Pétervárban örömkiáltozások fognak 
harsogni, a’ spanyol trónkövetelő táborában pedig éljent riadozni, ’s min
den kényur örvendni fog; a’ szerencsétlen Irland ellenben fejetlenségbe 
’s meghasonlásba süllyedem!. Akkor teljes joggal fogunk kiálthatni: Vae 
vietis et vae vieioribus !“ Ezután az orangista földesurak ellen kelt ki a 
szónok, kik utóbbi időkben rendszer gyanánt gyakorlók a’ kath. bérlők 
elüzetésit jószágikról, ’s különösen a hires M aterford marquist nevezd 
meg, ki mintegy 10 év óta összesen legalább 1200 illy boldogtalant jut
tatott legnagyobb Ínségre. Ingestirie 1. (a marquis rokona) azon állítással 
lepő itt meg a’ házat, miszerint azon szerencsétlenek önkivánatukra űzet
tek el. (Halljuk! és kaezaj.) Bateson, Litton, és Shaw a’ ministerség 
ellen szólották, Grote Bulvver és Pigot pedig támogatók annak kormány- 
elveit. Grote, az ismert radical pénzváltó, kiről általányosán hivék, hogy 
a’ ministerség ellen fog szavazni, oda nyilatkozók, miszerint sokáig ön
magával tusakoilék: vájjon nem lenné é tanácsosb épen nem is szavaznia? 
mivel azonban csupán, a’ ministerck irlandi politikája vau kérdésben,
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tohát nem késkedik n’ ministerségnck adni szavát, mert Irland elle
nében magaviseleté csakugyan szabadelmü, ’s fájdalom! egyetlen vég- 
maradványa azon szábádelmüségnek, melly a’ whigeket az átelleni (tory) 
uraktól kedvezóleg megkülönbözteti. De ez okbul nem akarja tettét oda 
magyaráztatni, mintha ő ál talány osan helyeslené a’ mostani ministerség 
politikáját. Bulwer igen jelesen azon egyszerű álíitással lepé meg a’ 
házat, miszerint nem foghatja meg, mikép vádolhatják bizonyos embe
rek keveset-tevésrül a’ ministereket, holott az ö főnökeik egészen el
lenkezőleg inkább sokat-tevést lobbogatnak a’ szabadéinál ministerség 
szemeire. Gibson ’s még néhány tory a’ dolog kétessége miatt sem egyik 
sem másik párt javára nem akartak szavazni. 18kán O'Connell másod- 
szülött fia, Morgan, kezdé meg a’ vitatást, ki Peel beszéde némelly he
lyeiből világosan kimutatá, miszerint e’ tory főnök maga is egészen aka
ratlanul azt bizonyitá be, hogy 1824ben, tory kormány alatt, sokkal 
szomorúbb volt Irland állapotja a’ mostaninál. Utána több követ szólott 
ministerség ellen ’s mellett, és különösen Pluniptre és Lefroy hevesül 
keltek ki a’ kathol. vallás ellen, mellytől kizárólag származni álliták Ir
land bajait. A’ minis terpár ti szónokok közül ez este leginkább kitűntek 
Hume és Morpeth; éjfélután 1 órakor mindazáltal Duncombe indítvá
nyára ismét határzat nélkül oszlott el a’ ház. April 19kén hasonló hév
vel ujult meg a’ vita, ’s a’ szónokok hosszú sora véget sem akart már 
érni. Leader, a’ Westminster! radical követ, igy nyilatkozók ez este: 
,,A’ ministerség alkalmasint többséget nyerend e’ kérdés - eldöntéskor ; 
de fontosnak és szükségesnek látom megmutatni a’ közönségnek, mik 
tulajdonkép támaszi e’ ministerségnek ? A’ mostani ministerséget, — 
jól megjegyezzük ezt! — csupán az irlandi követek és conservativek 
engedékenysége tartja még polezon. A’ fönforgó kérdés e’ ház több tag
ját egyenesen arra kényszeríti, hogy a’ ministerekért szavazzon ugyan, 
de nem velük; ’s e’ szempontbul indulván ki, én sem vonhatom meg szó
zatomat Normanby 1. kormányzatától, mert jónak kell azt mondanom ; 
ünnepélyesen nyilványitván mindazáltal, hogy szózatom csupán az ir
landi kormányzatot érdekli.“ Éjfél után szavazásra kerülvén a’ dolog. Peel 
Hóhért indítványát 318 szóval 296 ellen félre veté az alsóház, ’s igy 
a’ ministerség csakugyan győzött 22 szónyi többséggel, mikép azt több 
lap előre jósolá.

(Francziaország engesztelő nyilatkozata a’ mexicoi sérelem ügyé
ben.) Sebastian! gr. következő levelet intéze Palmerston lordhoz a’ Ve
racruz előtt elvett'tengeri kalauzra nézve: „London, april 3kán 1839. 
Mylord, parancsom van királyi uramtól ő föls. mély sajnálatát nyilvá- 
nyitnom a’ britt kormánynak a’ tengeri kalauz elvétele miatt Express an
gol rakhajó födözetérül Veracruz előtt. Midőn Baudin hajóvezér szeren
csétlenségül ezen parancsot adá, nem tudá, hogy azon hajó a’ britt ten
gerészeihez tartozik. Ez esemény tehát csupán félreértés következménye, 
’s koránsem tisztelethiányból származék a’ britt lobogó iránt. Illy téve
dés , mellyet a’ király kormánya ’s hajó csapa tunk parancsnoka őszintén 
sajnálnak, nem fog többé megújulni, ’s jövendőre legszigorúbb rende
letek parancsolandnak hasonló esetekben minden kitelhető lélekisméretes 
pontosságot. Midőn e’ nyilatkozatot főméltóságod tudomására juttatom , 
bátor vagyok kormányom nevében annak bizalmát nyilványitni Ön előtt, 
miszerint e’ fölvilágitás elegendő leend a’ britt kormány előtt, ’s hogy 
ezentúl többé semmi nem fogja azon egyességet háboritani, mellyet 
annyira törekszünk a’ két ország’s lobogóji közt fentartani. Fogadja Ön 
s a’ t. Sebastian!.“ Palmerston azonnal válaszolt a’ királyné nevében 
Sebastiani grófnak, ’s folvilágitásit tökéletesen megnyugtatóknak jelen
té. Egyébiránt egész válaszirata, a’ személyes módosításokat kivevén, 
majd egészen szorul szóra ismétlése Sebastiani nyilatkozatának, és szinte 
azon reményt fejezi ki, hogy a' két ország egyességét ezentúl semmi 
nem fogja háboritani. —

F r a n c z i a o r s z á g ' .
(A pártvezérek nyilatkozata a' követkamrában a’ ministerségi for

dulatról.) April 22kénnagy számmal tolongának minden rendű kiváncsiak 
a követkamra körül, ’s a’ karzatok föladásig tömve voltak hallgatókkal. 
Az idegen követek teljes számmal jelentek meg az ülésen, ’s az ideigl. 
ministei ck közül egysem hiányzott, hölgyek pedig olly számosán voltak 
láthatók, mennyit eddig egészen szokatlan vala e’ helyen szemlélni. A’ 
hadminister két indítványa után, az 1S3Siki ujonczok kiáll;ttatása és a’ 
hadiköltségek szaporittatása iránt, a’ pénzügyminister állott föl, ’s kö
vetkező szavakkal terjcszté az 1839iki költségvetést elő: „Mi séma" múlt, 
sem a jövendő ministerség nem vagyunk. A’ kamra mindazáltal azért nem 
lógja tőlünk megtagadni együttumnkálkodását. (Általányos helyeslés.)Most 
Mauguin kére szót, mit Mormier de la Sizeranne meg akart tőle tagad
tatni, mivel Mauguin szándéklott indítványát továbbra kivárná halasztatni; 
a kamrai többség mindazáltal ellenkezőt határza ’s Mauguin következő- 
leg nyilatkozók: „Azon politikai fordulat, mellynek szomorú következ
ményit még most is érzi a’ haza, sokkal komolyabb esemény, hogy sem 
Önök kötelessége engedhetné annak okait hallgatással mellőzni. Első kér- 
désimet szükségkép az itt jelen levő ministerekhez kell intéznem. Körü
löttünk minden ideigleni most, mint azt maguk a’ ministerek is mondák. 
Kérdem már most: lehet é mindent illy jövendő nélküli férfiakra bízni ?“ 
Mauguin itt megmutatni törekvék, miszerint a’ministerek kötelesek azon 
fátyolt föllebbenteni, melly az igazságot rejti. (Dupin szót kér.) Ezután 
a’ volt ministerelnököt szólitá föl nyilatkozásra, ’s azon kívánatét feje- 
zé ki, bár pirulni ne lenne kénytelen a’ korona a’miatt, mi az utóbbihó
napban történt. (Tetszés balról.) Girod del’Ain, pecsétőr: „Föl vagyunk 
szólítva nyilatkozásra az ügyek mostani helyzetérül. Mi élénkül óhajtjuk 
ezt, ’s egyszersmind örvendünk, hogy azok, kik részesei voltak a’je
len fordulatnak, ez alkalmat használhatják annak kinyilatkoztatására,

mikép viselé magát ez alkalomkor a* korona. (Kiáltozás a' balközépen; 
Vivien nyugtalanul mozog a' pádon.) Véleményem szerint semmi sértő 
nincs abban , mit épen most mondók. Ismétlem tehát: szerencsét kívánok 
azoknak, kiket emliték, hogy ez alkalommal igazságot szolgáltathatnak a’ 
korona bánásmódjának. (Tetszés a közép padjairól.) Mi a’mostani minis- 
térséget illeti, annak küldetése csupán azon alapszik, a’ mit mondottunk, 
azaz kömiyitni tartozik a' fordulat bevégzésit, a’ nehézségeket fölosz
latni ’s a’kormányzati ügyeket vezérleni, hogy föl ne akadjanak. Mi biz
tosan reménylhetni véljük, hogy küldetésünk rövid idő múlva véget érend, 
munkálkodásunkat pedig legszigorúbb bírálat alávetjük.“ (Tetszés.) Du
pin : „Én azon ÍÖlvilágifásokat fogom előadni, miket közülünk minden férfi 
adhat, személyekés ügyek pelengérre tevése nélkül. Az első minister- 
ség-alakitás, melly szövetkezési tagókbul álla, természetesnek tetszék 
előttem. En a’ szövetkezést nem helyeslem; mivel azonban részire nyi
latkozók a’ győzelem, tehát szükséges volt, hogy a’ ministerek annak tö
megéből válosztassanak. Néhány ajánlatot én is kapék, de én visszauíá- 
sitáni azokat, mert sehol nem látók többséget. (Hosszas derültség.) Par
lamenti fordulatunk van , ’s a’ közönség forrong e’ miatt. Kívánatos azon
ban, hogy a’ közönség gondolja meg, miszerint olly korban élünk most, 
mellyben senki nem táplál valódi föláldozást. E’ fordulatnak fő okai a’ min
dennemű önzések.“ Ezután nyilványitá Dupin, miszerint ő részt vett vol
na Soult elnöksége alatti ministerségben , de csupán azon foltéttel, hogy 
elvei mellett, mint tagja a’balközépnek, maradhasson meg. „Semmi meg
vesztegetést ! kiáltá Dupin. (Tetszés balról.) En részemről nem használ
tam volna választási pénzül az igazságkiszolgáltatást. (Czelzás a’sok ki
nevezésre a’ választásidő alatt) „Azok, kik minden áron ministerekké kí
vánnak lenni, nem látják á t, hogy jobb visszalépni, mint engedélye
ket adni. Még is annyira megtisztelének engem, hogy minden újabb szinü 
módosításnál felém fordultak. (Hosszas vidorság.) Éh pártolója valók azon 
módosításnak, melly meghasonlásokat szüle , ’s azért már most minden 
tervezésen kívül állok. Csupán azon helyen óhajtók maradni, mellyen 
most ülök, hogy ott nyilványitója lehessek a* többségnek, ha az mél
tónak itélend engem arra.“ Thiers : „Én nem okozók nyilatkozásokat. Mi
vel azonban föl vagyok szólítva, tehát igazsággal ’s korona iránti tiszte
lettel teljesitendem azt. En nem óhajtók hatalmat, ’s nem nyúltam utána, 
noha megnyerhettem volna azt. Véleményemet a’ választások alkalmikor 
mondám ki. Miután a’ kormány megbuktatását segiténi eszközleni, szük
ségnek véltem az uj kormányban részesülést. De én föltéteket csinálék, 
mikép azt böcsületem kívánta. E’ föltétek tárgyakat ’s embereket érdek
lének. En nem akarám az april 15iki politikát folytatni, hanem megváltoz
tatását óhaj tám. A’ septemberi törvényeket, miket magam terjeszték elő, 
meg akarám ugyan tartanodé módosítva a’ merényekre nézve, mellyek meg
ítélése a’ pairkamrára volt bízva. Mi a’ választást illeti, úgy hiszem, hogy 
ez a’jövendő’s nem ministerség tulajdona. Törvények visszavételénél vagy 
alkotásánál sokkal fontosbnak tetszék előttem a’ kormányzat menete , 
mellynek semmi tekintetben nem szabad az eddigihez hasonlítani. Azon 
férfiak választására nézve, kik engem a' kamatkérdés ügyében környezni 
fogtak volna, tökéletes szabadságot követelék. Én e' kérdést veszély 
nélkül vélem megoldhatni, ’s a’visszafizetésben semmi következetlenség 
get nem látok. Mondák, hogy én a’ háború pártolója vagyok ; ez tévedés. 
Én mindenkor békét akarók , de háboruvitel fÖntartása mellett szükség 
esetére. Majd valamennyi nagy európai kérdés meg van már fejtve ’s csak 
a’ Spanyolország iránti van még oldatlanul hagyva, melly re nézve, véle
ményem szerint, tökéletesen esalatkozék a’ franczia kormány. En »Spa
nyolország számára hathatós segélyt kívánók fegyverrel ’s hajókkal, hogy 
kiszabaduljunk végre azon gyalázat alul, melly szerint mi mindeddig nem 
tettünk semmit, mig az angol kormány semmi áldozatot nem kiméi Iza
bella királyné jogai gyáinolitására. En Spany olország ellenében tökéletes 
szabadságot akarók gyakorolhatni, ’s csupán azon foltét alatt léptem vol
na ministerségbe. Moste’ pillanatban is még folyvást így gondolkozom.“ 
A’ ministerségi fordulatra nézve még azon megjegyzést tévé Thiers, mi
szerint a’ külügyi tárczán kívül mást soha nemfogadand el, nem dicsvágy
ból , hanem, mivel mondák, hogy az idegen hatalmak nem örömest lát
nák kezeiben azon hivatalt. „Ezek voltak , szóla tovább Thiers, a’ tárgyak 
iránti foltétim, ’s most azokra térek, mellyek személyeket érdeklének. Két 
alakításban kellett volna részesülnöm. Az első egyesítendő vala mindazon 
véleményt, mellyek az april 15i ki kormány ellen küzdöttenek. Guizot és 
baráti részesülni akartak e’ ministerségben. Mivel Odilon-Barrot ez eset
ben kamraelnök lett volna, tehát ministerségbe nem léphete; én nem va
lók lekötelezve Odilon-Barrot iránt,kamraelnökké választatását mégis szük
ségesnek tar tám. A’ második terv szerint csupán balközépi férfiakból fo
gott volna álíani a’ ministerség ; ez nem volt ugyan olly kielégitő * mint 
az előbbi, de mégis föntarthatandámagát, ’s Odilon-Barrotkamráelnök- 
ké választatása nem volt többé elkerüllietlenül szükséges.“ Itt részletek
re tért a’ szónok azon alkudozásokra nézve, mellyek Guizot minister
ségbe hozatása iránt folytak. E’ pillanatban két levelet nyujtatott át Thiers- 
nek Soult marquis , azon kéréssel, hogy azokat tüstint olvastassa föl. Az 
első levélben jelenté Thiers a’ tábornagynak , miszerint nem szándéko
zik vele többé ministerségbe lépni. „Én, igy hangzók az irat, áldozato
kat hozók Önnel szolgálhatás végett, miket nem sajnálok. Örvendve let
tem volna Önnek társa, de olly nehézségeket látok magam előtt, mellyek 
egészen elkedvetlenitének a’ közügyekben részesüléstől.“ A’ 2ik iratban 
azt tudatja Thiers úrral a’ tábornagy , hogy a’ korona kész őt a’ kitűzött 
feltétek küztministerré kinevezni. „Én azonban, igy folytatá szavait Thiers, 
mégis tanácsosnak tartam tovább is vonakodásom niellett maradni, mert 
elkerüllietlenül szükségesnek hivém, hogy tengeri erőnk ne vesztegeljen 
muukátlanul az angol hajóhadak ellenében Spanyolország ügyére nézve,
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őzt pedig jól tudóm, miszerint e’ tekintetben semmi engedélyt nem vár* 
hatok a’ koronától.“ Itt elmondó a szónok, mikép ü a ’ tábornagy laká
sán egykor őszintén oda nyilatkozók, hogy koránsem óhajtja a mínis- 
terelnökséget, hanem tökéletesen megelégszik a’ külügyi tórczóval, is
mert föltétel elfogadása mellett, ’s ha Ödilon-Barrot kamraelnökké vá- 
losztatását. mint a’ haza érdekeire nézve legillőbbet, helybenhagyná a’ 
korona. , Azóta, ezek valónak Thiers zárszavai, minden ministerségi ter
vezéstől távol maradék, kivevén Passy minis térségét, mellyben kedvet
lenségem daczára is részt vettem volna, de csupán mint külügy minis tér. Sok 
keserűséget tapasztáléit, de a' kormányférfi minden illyesmit feledni szo
kott ’s csupán a’ haza érdekeit tartja sz’em előtt.“ Thierse’ szavai után 
j-övid időre fölí uggeszték az ülést, ’s Passy helyett Calmon foglaló el ide
alen az elnökszéket, mivel az előbbi * mint látszék, szinte hallatniaka- 
j-á magát ez ügyben; 5 óra tájban folytatók az ülést, és Thiers azonnal 
következőleg nyilatkozók : „Bocsánatot kell kérnem , hogy újra szószé
ken mutatom magamat. Egy tettdolgot feledek említeni. A’ balközépi mi* 
nisterségi terv félrevetése után martz. 2'7-ikén, fölhatalmazást kapók a’ 
koronától minísterség-alakitásra , ’s én következő nyilatkozatot tevék a’ 
király kezeibe: „12 nap előtt magamra válloltam volna e’ megbízatást, 
de ma már nem tehetem. Az ügyek állap,otja .egészen megváltozott. Egyéb* 
iránt kész vagyok szolgálatimat a’ királynak ajánlani ’s balközépi minis- 
terségbe lépni Soult tábornagy elnöklése alatt.44 Guizot a’ szószék fele 
fordul. Élénk figyelem. Utóbbi betegsége miatt még folyvást gyönge han
gon mondó Guizot, hogy a’ mostani helyzet talányát e’két szó fejti meg: 
határozatlansága és súlyegyene a’ pártoknak. O készlett volna minister- 
séget vállalni, de csupán azon fültéttel, ha az egész nagy szövetkezés
ből származnék a’ minis térség. E’ föltét mellett kész lett volna Odilon- 
Barrot kamraelnökké választatásában is megegyezni. De mivel pártját olly 
két tározóval kínálók meg, miknek semmi befolyásuk nemlehete a’ bel- 
Ügyekre, tehát kénytelen volt minden közelítést mellőzni, annál is inkább, 
mivel ő határzottan a’ valódi cdnservativekhez tartozik, ’s mint ollyan so
ha nem szövetkezhetik a’ baloldallal. Az érdekes vitatás a’ posta elin- 
dtiltakor még nem volt bevégezve; annyit azonban előleg is biztosan vél
nek állíthatni a’jól értesültek, hogy az e’napi nyilatkozatok még inkább 
el fogjak idegenitni Soult tábornagytól Thiers urat.

O l a s z o r s z á g - .
(A’ szentszék válasza kívonatilag ’s részletekben a’ porosz kormány

nak a’ vegy es házasságok pörös kérdése tárgyában.) A’ római Napló 31 
száma mellékletében következő czikk közöltetik : „A’ statustitoknokság 
könyvnyomtatójában april 1 Ikerül illy nemű nyomtatvány jelent meg: 
Törvényes és tettleges előadás, hiteles oklevelekkel, válaszul a’ porosz 
kormány nyilatkozványára ’s emlékiratára, melly a’ berlini statuslapban 
jelent meg 183S dec. óikén.“ E’ szentszéki iratból csak a’ nevezetesb 
helyeket közöljük olvasóinkkal. Kezdete ugyanis így hangzik: „183S 
dec. 31 kén a’ berlini statuslapban nyilatkozvány’s emlékirat közöltetik, 
mikben a’ porosz kormány az. 1838 sept. 13ki pápai beszédet nyilványo- 
san törekszik megczáfolni. A’ szentszék e' nyilatkozványt ’s emlékiratot 
nem hagyhatja szó nélkül sem az elvek miatt, mellyeken nyugszik,sem 
a’ tettdolgokért, mellyek azokban felkozatnak. Ezen két iratban azon 
csalékony elv uralkodik, mint középpontot képező, mellybül a’ porosz 
kormány állítása’s tételei folynak’s hová ismét visszavezethetők; ugyanis 
azon elv uralkodik ez iratokban, miszerint-az egyház alája van rendelve 
a’ statusnak egyházi ügyekben. Állítják, miszerint a’ királyi felsőség 
Vallási ügyekben határozhat ’s rendelkezhetik az egyház határzati ’s ren- 
delményi ellenére ’s elannyira, hogy az egyház törvényi ’s alkotmánya 
a’ világi törvényeknek ’s alkotmánynak alája vannak rendelve. E’ szerint 
tehát a’ kath. püspökök, papság, ’s nép összeütközési esetben nem az 
egyház törvényinek, hanem a’ statuséinak kötelesek engedelmeskedni ’s ha 
ezt tenni vonakodnának, a’ törvényes rend megsértési vétkét vonnák 
magokra ’s igy a’ törvények fenyitő szigorúságát. Ilasonlag állítják, mi
szerint nemcsak püspök nem bocsáthat ki porosz megyében uj rendelé
seket az egyház’s vallás ügyében á’kormány engedelme nélkül, nemcsak 
nem foszthat meg egyházszolgákat hivatalaik ’s méltóságuktól, hanem 
maga a’ szentszék sem gyakorolhat m<át> statusokban törvényhozó felső
séget ’s innen a’ vallási ügyekben hozott pápai rendehnenyek a’ status
ban foganat nélküliek, mielőtt a’ világi hatalom azokat közhírré nem 
teendi ’s végrehajtatásukat meg nem engedi. Állítják továbbá, misze
rint a’ világi felsőség hatalmában áll gátolni, hogy a’ katolikusok ne en
gedelmeskedjenek az egyház fejétül származott rendelményeknek addig, 
mig a’ királyi jóváhagyás be nem következik; sürgetik végre, hogy püs
pökök 's lelkészek egyházi ügyekben a’ szentszékhez ne járulhassanak 
a’ világi kormány tudta, megegyezése’s közbenjárulása nélkül. Nemcsak 
képezik ez elvek a'porosz nyilatkozvány ’s emlékirat alapjait, hanem bi
zonyossá tétetünk, miszerint a’ porosz föls‘é£ e’ jogairui soha le sem 
mond ’s a’ íöíd semmi hatalma sem képes őt ezektől elmozdítani. Nem 
elégülve meg azzal, hogy ez elveket sinórinértékül szabályul nyilvá- 
nyitja kormányzatára nézve a’ kath. alattvalók ellenében; e’ fölött még 
azt is követeli a1 porosz kormány, miszerint ezen elvek gyakorlati al
kalmazásiból azt vonhatjuk ki, mit ő a’ rend jótevő alakjának nevez, 
mellyben az egyház saját kezességet találja fönállása 's jólléte iránt. 'S 
a’ szentatyának a’ titkos eollegiumhoz tartott két beszédében felhozott 
vádakat s véleményeket alaptalanoknak , mitsemérőknek nyilványitja 's 
nem iszonyodik nyíltan megvallani , hogy hasonló vélemények egyedüli 
czélja az egyházi hatalomnak a’ felsősegi joggal össze nem férhetőleg 
kiterjesztése, ’s az egyház es status között a’ komoritó szakadásnak 
mindinkább’! élénkítése. — A’ szentszék valóban nem hall újságot, mi

dőn egy protestáns kormány az egyházat a’ statustól függővé teszi; en. 
nek megczáfolását fölöslegnek tartja, mert bízik a’ porosz kath. alattva
lók tiszta hitében ’s folyvósti józan elveiben. A’ porosz kormány elveire 
nem építhetni olly rendszert világos ’s egyenes elárultatásával annak, mi
szerint a’ porosz kormányban alkottassák a’ porosz tartományókbeíi katho- 
Iicusokra nézve az egyházi egység középpontja, a’ porosz kath. népség 
egyetlen ’s valódi egységi pontjátul, a’szentszéktől, elszakittassék, az 
egyházba uj , az isteni alapitótul adottal ellenkező, al kot vány hozassák 
be , szóval * a’ birodalom kath. részéből uj egyház alkottassák , melly 
egészen más lenne, mint a’ kath., mellyben nem az emberek hatalmátul 
függ az istentől alkotott egyház természete ’s alakja ’s mivel a’ kath. 
egyház meg nem állhat úgy, ha szabaditékait ’s jogait változtatjuk ’s el
vesszük, mellyekkel az isteni alapitó ruházta fel. Valóban a’ kath. egy
ház az isteni bölcseség czéljai szerint csalhatatlanul egy’s bár az egész 
világon el van terjedve, mégis csak egyetlen testületet alkot, egyetlen 
nyájat, egyetlen tökéletes társaságot, ugyanazon hitvallás, ugyanazon 
szentségek használata, ugyanazon szent kormányalatliság által. E’ sze
rint a kath. egyházban a’ \ állási ügyekre nézve csak egy hatalom létezik,
’s ez egészen különböző attól, melly a’ polgári ügyekben elnököl, olly 
hatalom ez, melly lényegileg független minden világi uralkodástul, melly - 
ben minden jog pontosítva van, mik rendeltetésére okvetetlenül megkí
vántainak, főleg pedig jogai körébe tartoznak: törvényhozás, bíráskodás 
es büntetés.** Itt megmutatja a’ szentszéki irat, miszerint az isteni Meg
váltó alapitá a kath. egyházban a’ főhatalmat, melly alá tartozik min
den földrészi kath. polgár. Továbbá ekép folytatja: „Tehát nem a’ szent
szék az , melly a felsőségi joggal össze nem férhetőleg akar kiterjesz
kedni; sőt a’porosz kormány az, melly az egyház változhatlan alkotmá
nyával ’s ünnepélyes szerződésekkel ellenkező jogokat követel. Nem a’ 
kath. egyház feje az , melly ezélul tüzé ki magának más statusokban 
törvényhozó felsőségét egyházi ügyekben körén túl is terjeszteni; sőt a’ 
porosz kormány az, melly nyilványosan kétségbe vonja a’ szentszéket 
illető törvényhozóságot egyházi ügyekre ’s katolikusokra nézve. A’ 
szentséges atya csak főnökségén alapuló jogait védi, ’s e’ jogok fentar- 
tásaért buzogni szigorú kötelessége. Mindez után egész iszonnyal hárítja 
el magátul a’ szentséges atya azon gyanút, mintha ő nem azon véle
ménnyel s nézzettel volna, miszerint az alattvaló tartozik a’ polgári 
felsőségnek bódulni. Itt azonban szükség még egyszer emlitni ’s örökre 
megállapitni a’ kérdés valódi nézetét, melly fő oka a’ szentszék ’s porosz 
kormány közti gyászos ellenségeskedésnek a’ vegyes házasságok iránt. 
Valamint VIII Fiús pápa 1830 mart. 25 brevéjében adott engedélyek kö
vetkeztében a’ vegyes házasságoknál nyugoti Poroszországban kath. val
lásban neveltetésük köttetett ki mindkét nemű gyermekeknek ’s igy a’ 
pápa az utódok törvényszerűségét maga résziről biztosító ; mind előre 
látá azt, mi a’ kérdéses ügyben a’ polgári rend magányos ’s közérdeki
vei összefügg, ’s valamint a' kölni érsek az említett brevében foglalt 
réndelmények szoros megtartását kívánta, a’ gneseni ’s poseni érsek pe
dig e’ rendelményeknek a’ keleti tartományokra kiterjesztéséért folyamo
dott a’ szentszékhez; világos tehát, miszerint a’ vegyes házasságok kér
dése a’ polgári társaságot legkevésbbé sem illeti. Az egész kérdés abban 
pontosul j mi az Uly es házasságoknál kath. lelkész együttmunkálását ’s 
áldását illeti. T. i.az a kérdés: vájjon, az egyház által örök időre meg
állapított föltételek hiánya esetében a’ vegyes házasságoknál, a’ lelkész 
rá adhatja é papi áldását, ’s előmozdíthat é olly tettet, melly a’ rendit- 
hetlen kath. elvek értelmében nincs megengedve ? A’kérdés illy szempont- 
bul egészen papi ’s egyházi. Illy természetű kérdés eldöntetése tehát a’ 
kath. egyház körébe vagy a’ világi protestáns kormányéba tartozik-e ? 
Miilyen legyen tehát a’ kath. lelkész bánásmódja? úgy viselje é magát 
mint az egyház rendeli 's mindenkor rendelé, vagy miként a’ status pa
rancsolja ? Kiről mondhatni, hogy a' lélekismereten hatalmat gyakorol ’s 
a’ szabadságot sérti: a’ szentszékről ’s püspökökrül-e , kik szent tisz
tükhöz képest a' kath. lelkészeknek rendelik és szivükre kötik az egyház 
tavijai 's fenyitéki szoros megtartását, vagy nem a’ porosz kabinetről é, 
melly a' statustörvények teljesítését a’ lelkészektől rettegtetéssel és szi
gorú rendszabályokkal követeié ? (Folytatása következik.)

IH c  m e t  o p s z á g-.
(A’ falusi választók uj választásra szólittatnak föl Hannoverában.) 

Hannover april lökén: Az ország paraszt választó testületéi mindnyájan 
uj választásra szólittatnak föl s pedig uj választó férfiakkal. .A' városok
hoz aligha fog intézteim uj választást rendelő parancs ; az eddigi válasz
tók érzelmeit ismerik már, újak választatása pedig igen veszélyes. Hameln 
néma’ legnagyobb példával ment előre , hol a’ választók választását is meg
tagadók. A’ lüneburgi esemény sem igen kedves a’ kormánynak ; itt ugyan
is 4 tanácstag a’ többi 28 választó ellenmondása daczára követet válasz- 
(a ; mi boszantó jelenetekre szolgált alkalmid, főleg a' négy tanácsta
got illetőleg; másrészről pedig a’ kisebbségi választások ezáltal mintegy 
erőre látszanak kapni; igy történt, hogy Cellében a’ tanácstagok vona
kodva ’s kedvetlenül nyilványiták a’hangosan kívánt elmellőztetését a' vá
lasztásoknak. A’ hannoverai országgyűlés jól értesültek szerint csaku
gyan május 8án fog ismét összeülni.— Alexandriai apr. fiáig terjedő le
velek szerint, mellyek Triesztbe 2Okán érkezének: a’ syriai állapotot 
igen komoly oldalúnak festik , az ellenséges sergok minden órán készek 
harezra kelni a’ határokon; a' szultán azonban minden alkaliüotkikerül 
az európai hatalmak közbejárulására, mi az ellenségeskedés-kezdésre okot
szolgáltat. — ___________ ____________ _____ _______ __________
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I t t a ^ y a r o r s a t á g é s E r d é l y .
Öcs. ’sap. kir. Ms. f. e. mart. 19iki határzatában a’ szatmári kápta

lannál L i n c z y  József éneklő kanonokot székesegyházi npréposttá; R o- 
(1 ó Mihály öl-kanonokot éneklővé; O b e r m a y e r  Andor székesegyhá
zi íöesperest őrkanonokká; ’s Lá z á r  J á n o s  szatmárnémeti lelkészt és 
kanonokot székesegyházi főesperessé nevezni méltóztatott. —

A’ nm. magyar kir. udvari kamra az ungvári megürült kasznárságra 
F r  e ud h o f f&r Józsefet; — az így megürült ungvári kulcsárságra Gry- 
naeus  János igazgatósági írnokot;— a’ megürült első irnokságra Mes- 
ko J ó z s e f  másodirnokot; — továbbá a’ szegedi sóhivatali ellenőrségre 
Schenk  J ó z s e f  földvári sóárnokot, saját kérelme következtében; — a’ 
lippai pajtaőrségre Ros s u  Miklós ottani kerülőt; — végre az ennek he
lyére ment Pa u l i  József áttétele által megürült nagy-beeskereki kerülő- 
ségre S z e d l a c s e k  Jánost alkalmazá.

F. május lsején sz. kir. Kassa városban ns Abauj megye résziről, 
köztiszt, főispáni helytartó ’s kir. tan. kóji Comáromy István ur elnöksé
ge alatt tartatott közgyűlésen 1500 számra ment választó KK és RRdek 
köz kivánatát nyitra-ivánkai Vitéz János alispán ur gyöngélkedése miatt 
többszörös kikiáltatása után is megköszönvén, ’s e’ miatt a’ megyétől mél
tán nyert bizodalmát el nem fogadhatván * országgyűlési követekké bár- 
czai Rárczay 3Iihály és pécsujfalusi P é c h y Emmanuel tlb. urak válasz
tattak meg.

ORSZÁGGYŰLÉSI KÖVETEK: V e s z p r é m - m  egye részérül 
Kocsi -Horv áth Sámuel első alispán és Hun kár Antal tb. válasz
tattak meg máj. Íjén ifj. Zichy István főispán betegeskedése miatt az első 
alispán elnöksége alatt tartott közgyűlésben ; J á s z s á g  és két  k u n 
ság  é r ü l :  Sz l uha l mr e  kir. tan. ’s nádori főkapitány és K á l m á n  
Sándor tiszti főügyész; Győr  városaérul: Czech János város főbírája 
’s m. n. t. akad. r. tag, és R á b a  István városi tanácsnok; E p e r j e s  
városaérul: zebegnyői Di e n e s  István város főbir. és aggteleki R ujá- 
novi c s  Vinczetbiró; A b a u j  érül: R á r c z a y  Mihály és gr. Pécl i y * 
Emmanuel; N ó g r á d é r u l :  S z e n t i v á n y i  Anzelm és F r á t é r  Pál;
15 u ti a fővárosaérul magyar nyelvű utasítás ’s máj. Oki választás* mel
le tt: S c h r e i b e r  Ferencz anyavárosi főbíró és K e l l e r  Ferenczvá
ros kapitánya.

De b r e c z e n :  Apr. 27kén adatott meg az utolsó tisztelet f. évi 
apr. 24kén élete 54dik évében elhunyt Madarász.- Do br os s  y János 
urnák, a’ debreczeni anyaiskolában a’ hazai törvények 26 évig volt ok
tatójának , azon köz és nagy részvéttel , mellyet hivatali ’s erkölcsi 
jelességeivel méltán megérdemlett. A’ felsőbb tanuló ifjúságon, tisztitársin, 
helybeli minden vallása lelkészeken, ns városi tanácson ’s választott 
polgárságon kivűl eltakarittatásán jelen volt a’ kerületi tábla nagyobb 
i észe is elnököstül ’s ügyvédkarostul, egyéb fensőbb ’s alsóbb rendűek 
nagy tömege, diszité az anyaiskolai éneklőkar szomorú zengedelmivel. Ön
magát meghaladni látszó gyászbeszédet mondott a’ helybeli kórház 
rendes prédikátora Tóth Mihály úr, szónokla fölötte az anyaiskolában 
a" bölcselkedés r. és köz. oktatója, Vécsey József ur ’s mindkettő köz 
megelégedésre. Élete rövid rajzát Sárváry Pál prof. ur készítette, va
lamint síremlékét is. Ki az elhunyt derék férfiút ismérte: rajzát hű 
vonalúnak lelendi. Nyugodjanak fáradt porai! A’ főiskola veszteségét 
a’ gondviselés pótolja k i!

( A |) o /. s o n v i v a s u t s  z ár n y ) A’ Ferdinand éjs/aki vasul részvénye?- 
sei ez évi martz. 2Ökan tartatott, közgyűléséből a’ pozsonyi mellék vasútvonal
ja nézve ezek olvashatok a’ kiadott hivatalos iilési jegyzőkönyvben: ,, Ezen már 
3 év óta függőben levő kérdésre nézve , e’ hosszú időköz alatt legs/.orgalmasb fá- 
radozásink sem valónak ugyan képesek kívánt síikért eszközleni , részint a’ 
magyar és ausztriai törvények közt uralkodó különség miatt, részint pedig, mi
vel egymást átszegő érdekeké körülmények jövőnek kölcsönös surlódó érintke
zésbe ; de azért az igazgatóság reménye koiánsem csők kent, hogy megnyeren
dő a’ legf. engedőimet e vonal-kiegészitésre; minek következtében szükséges
nek taitjuk az e’ tekintetből a’ múlt közgyűlési haiárzat értelmiben tett fontos 
lépteket ‘s költségeket Önöknek rövid lömöflségben kimutatni: lS3öki martz 
7ikén , 3 nap múlva, miután a* föls. Rothschild bárónak szabadifékot méltózta- 
íott adni a’bées-bochniai vasut-épitésre, e'szabaditékot Deutsch-Wágramlél l’o- 
zsonyig építendő vasútvonalra koré kiterjesztetni Rothschild , mire azon határ- 
zata következők ő fölséginek ugyanazon hó 19én, miszerint a’ yasutakra nézve 
jövendőben alkalmazandó rendszabályok megalapittatása előtt, illynemü szabadi- 
fék nem fog többé adatni; egyszersmind azonban megengedvén azon élőmunkák 
*s vizsgálatok véghez vitelét, mellyek t. i. utóbb, a’ szabaditék - megnyerés 
esetén, szükségesek lehetnének. Ezután mindjárt a’ Ferdinand éjszaki vasút 
részvényesire ruházá-Szabaditékát Rothschild b .,’s ezek igazgatósága többször 
folyamodók ő fölségihez e’mellékvonal épithelése miatt, mindig részletesen em
lítvén meg , miszerint az nemcsak az éjszaki vasútra nézve lenne rendkívül hasz
nos , hanem az általa átmetszendő magyar ’s ausztriai vidékekre is igen kedvező 
hatású a’ kereskedési közlekedés könnyítése által Magyarország, Ausztria, 
Csehország, Szilézia ’s Morvaország között, különösen azon tekintetből i s ,  
mivel Magyarország legtermékdűsabb megyéji a’ Dunav balparlján terjednek 
el. Ezalatt 1838iki juh 26kán költ magas kormányrendeletben tudtaul adaték 
Rothschild bárónak, miszerint korábbi kérelme azért nem nyerhet teljesülést, 
mivel szabaditékát az éjszaki vasúttársaságnak engedő á t , mellynek igazgató
sága résziről benyújtott rokonfárgyu kérelmet teljesíthetni tartá főn magának ő

fölsége. Eddig nem nyert ugyan e’ tekintetben hivatalos végzést az igazgatóság, 
í[e valamint az, úgy a’pozsony-városi küldöttség is legbiztosb reményt kapának 
e’ fő fontosságú tárgy kedvező eldöntetése iránt. E’ nyilatkozatokban bízván, ’s 
vezéreltetve e’ mellékvonal eddig általányosan megismert hasznosságától, egy
szersmind a’ legf. szabaditék 2ik czikkéhez támaszkodván , ’s az élőmunkákra 
adott legf. engedelemhez, fölszólító az igazgatóság a’ részvényes társaságot 
annak elhatározására : nem tanácsos é a’ pozsonnyali összeköttetés miatt szük
ségessé leendő keltős vonalt a’ mellékút kezdetéig mindjárt az építés elején 
megkezdeni: mivel utóbb csak tetemes költségszaporodással és számtalan ne
hézséggel küzdve lehetne azt eszközleni, mire a’ közgyűlés nem késett azon
nal szükséges fölhatalmazást adni az igazgatóságnak. Ennek következtiben a’ 
mellékút kezdetpontjaul Gänserndorf tüzeték k i , ’s az építést egészen e1 terv 
szerint intézők. A’ Gänserndorf’s Pozsony közt magányos vállalkozó által fölál
lított gyorskocsizásra nézve némelly fáradságos előzmények után sükerült az 
igazgatóságnak a’ magyar határszéleken divatozó utlevéli ’s vámrendszer iránt 
az illető hatóságokkal olly egyezkedésre lépni, mellyek egy részről a’ legf. 
rendelefek végrehajtását biztosítják, más oldalról az utazók ’s áruk szállitta- 
tására nagy könnyebbséget nyújtanak, nemcsak mostanra , hanem a’ jövendő 
nagyobb kiterjedésre nézve is. A’sokoldalú vitatkozásokbaI, ’s ő föls. elibe 
terjesztett alázatos kérelmekből kitűnik , hogy az igazgatóság nyugottan te
kinthet a’ kívánt vonulkiterjesztés megnyerésire Gänserndorf-Pozsony közt, 
mert: a) e’ vonal igen kedvezőleg mozditandja elő a’ kereskedést a’ Duna 
balpartján fekvő országokban, mellyek: Magyarország, Galiczia, Morva
ország, Szilézia és Csehország; b) az is méltányra várhat, hogy az éjszaki 
vasút részvényesi annyi pénzáldozatot tevének már e’ tekintetben ; végre c) 
az I837iki dec. 29iki és 1838iki jun. ISiki legf. határzatok jól magyarázott 
értelme következtiben minélelőbb várhatni a’ kedvező véghatárzást. Mivel 
azonban az engedelem még hosszasb ideig maradhatna e l , ’s az építés foly
tatását. nem tanácsos fölfüggeszteni, tehát szükségesnek véli az igazgatóság 
e’ fontos tárgyat lényegileg moz.ditni elő azzal, hogy újólag kéressék meg ó 
föls. előleg legalább az ausztriai földön fekvő 2'/2 mérfoldnyi vonal bevégez- 
hetése miatt, Gänserndorftul March folyamig Schlosshof közelében, azon meg
jegyzéssel, miszerint azon esetre, ha az illető fő kormányhivatal e’ mintegy 
10 ezer ölnyi térnek, a’ szabaditéki határidő eltelése után a’ status számára 
átengedtetése iránt, az 1837iki dec. 27iki ’s lS38iki jun. 18iki legf. határzatok 
értelmiben maradandóan nyilatkoznék, az igazgatóság és részvényes társaság 
ebben is kész megegyezni. Kérdezzük tehát a’ közgyűlést: megegyezik é ezen 
módosításban? Kesaer szavazattal biró részvényes azon megjegyzést tévé itt: 
vájjon nem tanácsosb é a’ legf. határzatot elverni előbb a’ már eddig benyúj
tott kérelmekre? melly indítványa mindazáltal nagy ellenzésre talált. Az el
nök azon figyelmeztetésire, hogy e’ kérelem teljesülése a’ tudva levő aka
dályok miatt még hosszasb időre haladhat, általányos többség utján határ- 
zattá lön a’ Kesaer által megtámadott indítvány.

A ’ pestbudai hangászegyesületnek 6dik műelőadása e’ folyó Illdik 
hangászati évben vasárnap máj. 12kén, délutáni ötödfél órakor lesz Pes
ten a’ k. v. nagy redut-teremben. — A’ t. egyesületi tagok pénteken és 
szombaton máj. 10. l lkén vehetik által belépti jegyeiket (de csak bizto
sító-lapjaik vagy ujan kiadott párjaik elomutatása mellett) szokás sze
rint P e s t e n ,  egyesületi pénztárnok Klausz E. L. urnái, ’s előadás nap
ján az egyesületi irószobában ; — Budán pedigMileez Imre urnái.

KÜLÖNFÉLE : Nádorunk o cs. kir. fhsége f. hó lsején délutáni 4 
órakor Bécsbiil visszaérkezék Budára. — István cs. kir. fhg m. hó 29kén 
az újonnan fölépített pesti ezukorgyárt szerencsésité látogatásával’s 2 órát 
mulata ot t , szenilélgetve a" gyármüveket. Távoztakor megelégiiltét je 
lenté a’ tulajdonosaknak. — Országunk prímása f. hó 27ikén mintegy dél
utáni 5 óra tájban szándékozik Esztergomba érkezni, ’s beiktatási ünne
pélye másnap veendi kezdetét. Május 30káli hármas ünnepet iillend Esz
tergám : űrnapját , apostoli fejdelmünk névnapját és prímásunk születés
napját, ki 1775iki május 30kán sziileték Veszprémben.—A’ bécsi cs. kir. 
közönséges udv. kamra következő' hazánkfiait tiszteié kizáró szabaditék- 
kal: Verther Fridriket, Budán Grosz-házban a’ hid közelében 5 évi sza- 
baditékkal szeszégeto-gözkészitményre, melly felényi helyet foglal el ha
sonló sükerre számított gömbölyű vagy hengeralaku gőzüstnél, ’s azért 
csekélyebb súlyú, ’s még számos egyéb kitűnőséggel is bir mind műtani, 
mind gazdasági tekintetben. 2) Nádasdy Tamás grófot (Bécsben Leopold- 
városban 528 sz. a.) öt évi szabaditékkal azon találmányára, melly sze
rint az elhulló ’s eddig használtatni nem szokott selyemgubó-dai abokból 
sajátszerii durva selyemszövetet készíttet „Idsadan“ név alatt, mellyet egy 
vagy több színben mindenféle takaróra, béllésre ’st. eff. használhatni.— 
Zemplény megyének apr. 15 's több napjain tartott közgyűlésén többek 
közt olvastaték Buttler János gr. az iránti akaratnyilványitása, hogy azon 
alapítványi tőkepénz , mellyet egy, a’ Ludovicea katonaintézetben, e’ 
megye RRei által időrül időre választandó ifjúnak neveltetésére a’ megye 
hadi pénztárába már lefizetett, kamatra olly módon adatnék ki, hogy az 
azon katonaintézet-megnyitáskor azonnal az országos pénztárba szolgál
tathassák át, addig a kamatokróli szabad rendelkezést e’ megye RReinek 
engedvén által. A késő maradék háláját már eddig is kiviván a’ tisztelt 
gr., ez újabb jótevőségeént ’s a köz jóra nemes-lelküleg buzgó rendel
kezéséért a megye H itnek  hangos éljen-kiáltozási közt ömledezettszi- 
ves köszönetéről az alispán által értesittetni rendeltetett, fentartván ma- 
goknaka megye Rendei valamint mostanra agyjövendőre is e’ kamatokrul 
intézkedés esetén azon jogot, hogy e’ jótékonyságban részesülésre a’ 
folyamodók közül azt, kit legérdemesbnek találandnak, választhassák,
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vagy azon kamatokat a tőkenevelésre fordíthassak. — Si nab.  a becs- 
gySri vasútvonal-építésen nagy szorgalommal dolgoztat. Naponkint mini
f y  7 ezer munkás ember foglalatos ott. Eddig azonban még nincs a’vonalba 
esd minden föld beváltva, mivel a' kormány nem akarja kénytetni az il
lető birtokosakat, az alkudozások pedig igen lassan haladnak előre , mert 
a’ vonal számos szőlőhegyen vág keresztül, inellyek tulajdonosi rendkí
vül nagy pénzniennyiséget követelnek kárpótlásul. — Erdélyi magányos le
velek szerint néhány év óta tetemesül csökken ott a’ kereskedési élénk 
séir, ’s némelly kereskedési ág egészen elapadt, holott eddig kitűnő virág
zásban díszlett. A’ szomszéd lejdelemségek (Moldva ’s Oláhország) ke
reskedési terjeszkedése egyik fő oka ez aggasztó körülménynek, mert 
mindenütt önálló társulatok ’s vállalkozók (ámodnak , mi természetesen 
rendkívül csökkenti az erdélyi kereskedési vállalatokat. Okozzák ezt mind-» 
azáltal más részben a’ rósz utak is* minek kővetkezőben az Olt- hajó
zási társaságnak kétszeresen Örvendhet testvér hazánk; mert e' korszerű 
váll ólat tetemesül fogja emelni a’ kereskedést. L on ovi c s József csa 
nádi püspök ’s nagyváradi iskola-kerületbeli főigazgató npríl 22kéna' te
mesvári gyinnasiumot meglátogatni szíveskedett, hol is a' kegyes iskola
beli növendékek szeretett, rítká leereszkedésíi főkormányzójokat öröm- 
teljes szoltokiatokkal fogadák, ’s kőzüíok a' tanulmányi tárgyakból fel
szólítottak teljes megelégűltére feleltek. Minek bevégzetével a' könyvtárt 
megtekintvén ’s a' helybeli igazgatónál nt. Schmidt Antal urnái a" tisztkor 
belieket aláírván, a’ tanítókat nyájasan megvendégté. — Ta r c z a l  aprít 
26kán: Táncsics Jánosnak, ki a' szombathelyi püspökmegyében három 
püspököt mint számtartó szolgált ’s 1831 ben Tarczalra vévé lakását, fe
lesége f. évi apr. 21 kén Szikszóra utazni szándékozván, egy tarczali la
kos Szente Mihály 22 észt. fiával innen elindult , ’s midőn a’ Szikszó 
mellett folyó Hermádhoz értek, a’ vakmerő ifjú kocsis, noha látta áradá
sát a’ víznek, mégis neki hajtott; midőn a’ íolynin közepére értek, a’ 
szekér víz alá bukott ’s csakhamar a’ kocsikast, mivel a7 kocsis a' sze
kéroldalakra állott, a’ benne ülő asszonnyal együtt fölvetette, ’s a' sze
kérből kiragadta. Mintegy 300 ölnyi messzeségre vitte a7 viz a* kocsikas
ban ülő asszonyt, de esolnak v. hajó nem léte miatt senki segítségére 
nem mehetvén, végre a’ kocsi kast is elborította, ’s ekkor az asszony elő
re nyújtott kezekkel a' vízbe esett, de mivel két pamuttal béllelt köntös 
volt rajta, ezekét a’ víz alá merülni nem engedék, igy a’ víz egészen 
Kis-Dobsány falu alá mindig színén lebegtetve vitte őt. hol egy csolnakkal 
épen a’ folyón keresztűlevezní akaró asszony megpillantván a’ szerencsét
lent, feléje evezett ’s csolnakához kötötte lábát keszkenővel a’ viztül 
hozatottnak ’s partra vonta, de már halva, semmi orvosi segély nem lé
vén, hogy talán életre idéztethetett volna még. A’ dobsányi sírkert nyug
tatja tetemeit 72 éves férje mély fájdalmára. A’ kocsis legény is, miu
tán a’ viza" szekeret is felforditá, vizbefult, a’ lovak is , szerszámaikba 
keveredve, nem úszhatván , oda vesztek. — K o l o z s v á r  o tt május 
Ijére viradott éjjel 15 ház égette! minden melléképületestül, apríi 26kán 
pedig éjfél körül Nagy-Enyeden 10 ház, egy pálinkafőző ’s egy katonais
tálló, de itt emberélet is veszett, t. í. egy 13 észt. leányka kevés va
gyonkája rnenthetése miatt egy égőházba rohanván tuzáhlozattá lett. Ko
lozsvárott a’ r. katonaságon kívül a’ különböző vallása tanulóság, mint 
szinte Enyeden a" ref. collegium*! ifjúság különösen kitüntető magát ar 
tűzoltásnak E. H. —

P o r t u g á l i a .
(A’ királyné 21ík születésnapja. Sampayo kisasszony ismét eltűnt.) 

Lissabon, april 8kán: D. Maria királyné april Okán fiilé 21ik születés" 
napját, melly alkalomkor szerencsekivánatokkal járulának elibe.— Bom- 
fin b. lemondása következőiben keletkezett ministerségi zavarok mégnem 
értek véget; a’ királyné ugyanis volt minister! közül legalább kettőt meg 
akarván tartani , Sa da Bálidéirat ’s Manóéi de Carvalhot, ez az uj ka
binet alakítását tetemesül gátolja. Némellyek szerint a’ királyné azon 
merész eszközhöz nyulancl , hogy a" cortest néhány hónapra bezárandja, 
időnyerés végett kormánya megújítására. — Legújabb Iissaboni hirek 
szerint Sampayo kisasszony, tömérdek kincs örököse, Palmella hgnő- 
vel, ki egyáltalában mostoha-anyja akar lenni, ismét eltűnt; d. Mariá
nak múltkor említett irata következtében, mellyben a’ fiatal örökösnőt 
„Fayal marquisnőnek44 nevező, Sampayo család személyes udvarlaton 
volt a királynénál , ’s ellenszólalkozott, miszerint az udvar olly korán 
fiatal rokonjokat Palmella család legidősb fija törvényszerű nejének ismeri 
meg. Ezen ellenszólalkozásra oda nyilatkozék a’ királyné, miszerint leg- 
kevésbbé sem volt czélja, a’ papiszék előtt folyó perre hatni. Mivel 
azonban a’ gazdag örökösnő nem sokára 12 éves leend ’s ez időben, 
portugál törvény szerint, házassági szerződést köthetni ’s végrehajt
hatni, királyi rendelet jelent meg tehát, melly Sampayo kisasszonyt 
Palmella herczegnő kezeiből eltávoztatni’s inig jövő sorsárul határozat 
fog hozatni, harmadik’s idegen kézbe rendelte adatni. Mire Sainpayoék 
e’ rendeletet foganatositni akarák, de nem juthatának fiatal rokonukhoz , 
most tehát 2500 font sterling jutalmat Ígértek annak, ki rejtekét föllé- 
dezendi. A’ királyné palotájában gyanítják őt rejtve, mellynek szobáit 
azonban a’ törvény szolgái föl nem kutathatják. —

a n ír i i a.
(Lapvélemények a ministerségi kérdés-eldöntésrül.) Londoni lapok 

szokás szerint lealázni vagy magosra emelni törekszenek a" ministerségi 
kérdés iránti nagy szavazás sükerét, mikep azt külön pártérdekeik kíván
ják. A’ M. Post ugyanis igy nyilatkozik c’ tá r b ó l :  „Hosszas, untató 
’s egyszersmind terméketlen vitatás után végre 22 szónyi látszatos több
séget nyert a’ m ín is térség, melly körülmény bizonyára nem fogja elva- 
kithatni a’ közönséget. Az alsóházban 36 kormánytól fizetett tisztviselő 
íil, ’s < zek természetesen maguk ügyében szavazlak, midőn bizalmat

tanúsítónak a’ minísterség iránt. E’ 36 szózat levonása után, Peél indíts 
ványa részire 14 szónyi többség maradt volna.“ A’ Globe ellenben azt 
jegyzi meg eZ állításra, hogy vájjon mennyire apadt volna le a’ tory kisebb
ség, ha azon követek nem szavazónak , kik a’ whig minísterség meg-» 
bukásától tisztségeket reménylhetnek. Továbbá következő gúnyra fakad 
az érintett lap : ,,Szent Hoden (ezélzás Moore Tamás egy igen csípős 
gúnyiratára er férfi ellen) bizonyosan ki fog törlesztetni a’ torv kalemfári- 
ombul, ’s oltárszekrénye előtt soha többé nem fognak gyertyák lobogni. 
Segélyivei igen bőkezű vöít ő. Valamint azon portugál férfi, ki egykor 
kedvencz szentjeit fiivá segélyül, hogy könnyebben juthasson öszvére 
hátára, rögtön az állat másik oldalán sárban tapasztaló magát heverni,
’s az ellen pánUszkodék, hogy a’ szentek igen nagyon segiték ő t; úgy 
a’ toryk is igen erősnek tartják most Hoden gr. segítségét, mert Hiva
talba jutás helyett nyakig sülyedtek sárba’s átkozzák bájuk okozóját.“
M. Chronicle: ,,íme, lássák Önök, hogy a’ minísterség végső cihatár- 
zottsága sem volt képes tory kezekre játszani az alsóházat. Magasztalják 
csak bízvást Peel Hóbertjöket. Csevegni ’s forgolódni bámulatosan tud 
ő, Ürügyekben bátor, színeskedésben nagy mester’s lovagi vezér, hol 
futásról vagy alattomos cselről van szó. (> életében soba fíem volt egyéb, 
mint hátravonulást ügyesén vezérleni tudó tábornok. De nem az ő kezei
ben villog azon bőszükUrd, melly szenvedő népet ’s üldözött vallást ótal- 
ntazni legyen képes. Ha ő Herculese pártjának, mint mondani szokták, 
úgy ő a’ guzsaly mellett ülő Hercules, és koránsem azon félisten, ki 
a* némáéi oroszlánt legyőző. Peel H. főnök ’s pártvezér ! Nem, Hoden 1. 
a' vezér, és sir Róbert csupán fegyvernükP ennek.“  A’ radical Specta
tor nem igen nagy jelentőséget tulajdonit a’ minister ségnek e7 látszatos 
fordulatban! győzelme miatt, ’s Duncombe indítványára ezélzólag azt jegyzi 
meg, mikép a’ minísterség bizonyosan nagy kisebbségben fogott maradni, 
ha általányos politikája került volna vítatási szőnyegre. Egyszersmind 
vádolja a’ Spectator azon irlandi szabadelmü követeket, kik szavokat 
Duncombe indítványának Ígérők, \s aztán, tizenhármat kivevőn. O'Connell 
vezérlete alatt, a’ minísterség mellé pártolónak. John O'Connell, Dani 
3adszülött fia, minísterség ellen szavazott, legidősb fia, Morgan, pedig 
a’ többséggel. A’ Times, előre meglevőn győződve a’ whigek diadaláról, 
szóra sem méltatja e’ tárgyat. Az Examiner nézetei ezek : ,.A’ szavazás 
Duncombe indítványára Lushington komoly ellenzése daczára is csaku
gyan véghez ment, noha ez ellenzés a’ radical párt nagyobb része aka
ratjából vagy megegyezőivel történt. Csak arra szükség olvasóinkat fi
gyelmeztetnünk, hogy a’ mostani alsóházban 200 olly férfiül, ki határ- 
zottan pártolja a’ titkos szavazást, ’s azonnal átlátandják, miszerint a’ 
radical ügy száznál több barátja, kik mindnyájan őszintén óhajtják a’ ja 
vító törvény kiegészítését, Duncombe meggondolatlan tette következőiben 
kénytelenek voltak ellene szavazni , noha az indítvány szellemével egé
szen rokon érzelmeket táplálnak kebleikben. —

(Parliament ülések. Elegy.) Az alsóházi april 22iki ülésben Labou- 
chere másodszori fölolvastatását indítványozó azon törvényjavaslatnak, 
mellyet a'jamaicai alkotmány-fölfüggesztés végett a’ ház elibe terjeszte , ’s 
oda nyilatkozók, miszerint a’ minísterség e" kérdésre nézve azon bánás
módot kívánja követni, mellyet a’ canadai alkotmány - fölfiiggesztéskor 
használt, azaz vitatás nélkül kívánja megengedtetni az illető törvényjavas
lat másodszori fölolvastatását, ezután pedig az érdeklettek védelmezésit ki
hallgatni a’ház soronpi előtt ’s csak akkor kezdetni meg a’ tulajdonképi 
vitatást, midőn már választmány elibe jutánd a’ törvényjavaslat. Peel nem 
ellenző a’ minísterség e’ kívánatét; azt azonban előre ünnepélyesen ki
kötő, miszerint ő ez által koránsem nyilatkozik az elv vagy rendszabály 
helyessége és pártoltatása mellett, egyszersmind azon reményét fejezvén 
k i, hogy ez igen fontos kérdésről nem szükség úgy vitatkozni , mikép 
pártügyek fölött rendesen történni szokott. (Halljuk! Halljuk!) Vélemé
nye szerint azon esetben, ha a’ miuisterség az ültetvényesek ügyvédei, 
kereskedők ’s más e’ tárgyban érdeklettek kíhallgattatása után, jobb bá
násmódhoz nyúlásra tapasztalna ösztönt magában, úgy e’ rendszabály 
által koránsem fogná magát lekötelezettnek tekinteni.,,A’ börtönzési rend
szerre nézve, igy folytató szavait, kénytelen leend ugyan a’parliament 
szigorúan ragaszkodni a’ kimondott törvényhez; de ha 5 évi alkotmány- 
folfiiggesztésen kívül más módot is lehetne találni a’bajorvoslásra, úgy azt 
valóban késkedés nélkül kellene megragadni, mert igen bajos lehetne any- 
nyi ideig alkotmány nélkül kormányozni olly szigetet, mellyen 200 év óla 
élvezik az alkotmány üdvös következményit, azonkül pedig a’ félmillió
nál többre rugó adót nem olly könnyen fogná begyüjthetni a’ kormány. Al
kalmat kellene a’ jamaicai törvényhozóságnak inkább nyújtani makacssá
ga még egyszeri megfontolhatósára,’s komolyan inteni azt kötelességei 
pontos teljesítésire, ’s ha még ezután is hajthatlanoknak mutatkoznának 
a’ nemzeti képviselők, csak akkor lenne kész tökéletesen helybenhagyni 
a’ kormány mostani szándékát.“ E’ beszéd után (ellenzés nélkül olvasta-' 
tők föl másodszor a’ kérdéses törvényjavaslat. Burge, kit megbízottjául 
váloszta Jamaica képviselősége , 5 óráig tartó hosszú beszédet mondott 
a’ ház sorompi előtt; melly bői azonban még eddig nem kőidének részleteket 
a’ londoni lapok. Mereweather, a’ jamaicai földbirtokosak megbízottja, 
másnap kívánt nyilatkoznia’ sorompok előtt.—A’ felsőház eT napi ülésében 
Badnor gr. nyilványitá , hogy ő az irlandi kormányzat ügyét vizsgálandó 
biztosságnak tagja lenni nem akar , mert határzottan roszalja a’ peerek er 
rendszabályát. Másnap az alsóházban azon indítvánnyal lépe íol Cod- 
rington hajóvezér: fogadná el liatárzatnl a’ ház, hogy ezentúl minden ha
dihajó egészen harezilag legyen fölkészülve, midőn siktengerre indul. 
Wood tengerészeti titoknok, azon reményét fejező k i, miszerint a’ ház, 
nem fogadandja el ezen, kormányzatba vágó, inditványt, melly nyílt gán
csot támoszlana minden tengerész-igazgatóságra 1815 óta. Nyilványitá
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egyébiránt, mikép az angol hadihajókon soha nem találtatok békeidején 
nagyobb számú legénység mint épen most, azt pedig józanul senki nem 
kivánhatj a , hogy béke középén is tökéletes hadi lábon álljon az egész ten
geri eró'. Azon vélemény , miszerint véletlenül veszélyes háború tárnod-1 
hatna, alaptalan agyrém; mert minden háborút előre szoktak jelenteni 
bizonyos csalhatlan jelek 's körülmények, illy esetekben pedig vidéki ál
lomásokon is könnyen kiegészíthetni a'legénységet. Szavazásra kerülvén 
a’ dolog, 90 szóval 27 ellen félre veté Codrington inditványáta’ ház.—A’ 
tory sajtó folyvást egyenetlenségi gyomot törekszik növeszteni az udvar
ban’s kimondhatlan aljasságokra vetemült, melly anyjával meghasonlásba 
hozá a" királynét, minek következében hosszasb ideig keriilék egymást.
— Sebastian! gróf april 22dikén Calaisba hajózott. — Az edinburgi 
Scott-Walter társaság jelenté , hogy pénzéből kifogyott, mellyel emléket 
akart folállítni a’ nagy regényírónak. — A’ gőzhajózási összeköttetések 
napról napra terjednek. Neweastleben legközelebb 50 ezer sterlingnyi 
alappal létesült gó'zhajó társaság, melly három gőzöst állíta föl a" száraz
földdeli összeköttetés gyorsítására. — A’glasgovvi tó'zsér-esarnokban apr. 
ISikán gyűlést tartván az ottani keletindiai társulat, az ismért Waghorn 
előadó nézetit a’gőzhajózás tökély es bitese iránt a’ keletindiai összekötte
tésre nézve a’ vörös tenger által. Waghorn dicsérőleg emelé ki, milly meg
előző bánásmóddal könnyité minden munkálkodásit M. Ali Rövid idő múlva 
Indiába szándékozik utazni Waghorn. A’cityben aláírást gyüjtnek a' leg
előbbkelő kereskedőházak Waghorn azon fáradozás! megjutahnazására, 
nőket az indiai posta gyorsabb menete iránt olly szerencsés sükerrel tett 
a’ közönség javára, ncdia számos akadályt gördített elibe az angol postai 
kormányzóság.—Hundschit Singh már régóta kívánta bebizonyithi a’ fő- 
kormányzónak, milly nagy tisztelettel viseltetik iránta. Lahore hatalmas 
fejdelnie köztudomás szerint olly testőrséggel bir , minővel egyetlen euró
pai uralkodó sem dicsekhetik: egy csapat szép hölgyből áll ugyanis e' test- 
őrség, melly e'fejdelem palotájában dzsidával és nyíllal ’s puzdrával őr
ködik , és mindenütt kiséri az uralkodót. Mivel e’ szép testőrség termé
szetesen legnagyobb mértékben vonó magára minden Laboréba érkező eu
rópainak figyelmét és csodálkozását, tehátazon szerencsés gondolatra jött 
Rundschit Singh, hogy amazonjaiból néhány példánnyal kedveskedjék 
Auckland lordnak. E’ ha tár zaja következtbien húsz gyönyörű czirkassziai 
hölgyet köble ajéndékul a' ns lordnak Lahore uralkodója. Auckland l. leg
nagyobb meglepetéssel fogadó e'díszes ajándékot, mellyet azon kérelem 
kisért: küldene a’ ns lord olly orvost a' laboréi fejdelemnek, ki olly jól 
értsen a' gyógyításhoz, mint e* szép czirkassziai hölgyek az ülés mestersé
géhez. — N

F r a n c  y. i a o r s z á g - .
(Részletek a’ ministerségi fordulat iránti vitázatból.) Dupin april 

22iki beszédéből még következő szavak méltók említésre : „Bizonyosidő 
óta megfoghatatlan előszeretet uralkodik minden középszerűség iránt; né
zetűn szerint mindazáltal mindenkor csupán érdemes férfiakra kellene te
kintettel lenni ’s mindent elkövetni, hogy azok böcsültessenek. Az anyagi 
hatalom csak keveset jelent, ha erkölcsi erő nem segíti azt, vagyis azon 
becsület, mellyel minden országos tisztviselőnek birni kellene polgártársai 
ellenében. Ügyes férfiakat szükség tehát választani, ’s a' megválasztot
tak közöl egyiktől sem kell ollyasmit követelni, mi becsületjüket sért
hetné : mert becsület volt az, a’mit tőlük mindenek előtt kívántunk , midőn 
őket megválasztottuk. Különben csak azért fognának hatalomra emeltetni, 
hogy annak gyakorlata által lealáztassanak.“ Dupin e’ szavait hangos 
tetszéssel fogadó a kamra; a szónok beszede közben többször nvi 1 vá
ny itá , miszerint világosabban nem fejezheti ki magát, de hiszi, hogy azért 
az egész kamra mégis tökéletesen érti ezélzását. Thiers beszédéből vi
lágosan tűnt ki,miszerintő csupán azért nem juthata ministerségbe , mi
vel kizárólag csak a’ külügyi tárczát követelte, holott a’ külföld épen csak 
ezt akaró tőle megtagadtatni, Francziaország érdeke pedig különösen pa
rancsolja, hogy a’ külminister kineveztetése, sohane legyen külbefolyás 
alá rendeltetve. Ezenkül még leginkább a’ spanyol kérdés okozó , hogy 
Thiers-féle ministerség nem létesülhete. Thiers ugyanis határzottan kivá
rni , hogy az uj kormány hathatósan segítse az alkotmányos kormányt 
Spanyolországban , valamint Anglia teszi, melly ország már 15 milliót ál
dozott e czélra; kivánta továbbá Thiers, hogy , valamint az angol hajó
had most gyakorolja , úgy a franczia tengeri erő egy része is paran
csot kapjon a spanyol partvidék ótalmazására, ’s azon tetemes élelmi 
és hadi segély elfoglalására, mellyet folyvást külön helyekről küldöznek 
a ’ trónkövetelőnek, szükség esetén pedig franczia pattantyús és tenge- 
részi katonaság lépjen spanyol földre az alkotmányosak segítségeiül, mi
kép azt az angolok Bilbao előtt ’s egyéb helyeken tevék. Végzetül még 
azt issürgeté Thiers, hogy azon kereskedési alkudozásokra nézve, mely- 
lyek most Madridban folynak, Francziaország ne maradjon Anglia elle
nében annak üdvös következményiből kifeledve. Egyébiránt még azon fel
tétet is szabó Thiers, miszerint a’kormány, mellynek ő tagja lenne,nem fogná 
magát előre lekötni semmi tekintetben, hanem főn tartaná magának azon jogot 
L°c>y ’ mihelyt szükség kivánandja, hatalmas hadsereggel léphessen spanyol 
földre, ha most e’ pillanatban nem találná is azt tanácsosnak. E’ föltéteket 
eleinte határzott ellenvetéssel utasító visszaLajos Fülöp , valamint a' ka
matváltoztatást is. Ltóbb mindazáltal minden föltétben megegyezék, mikép 
aztThiers Írásban elu térj észté, de Thiers ekkor szükségesnek gondoló, min
den félremagyarázást el akarván kerülni, még szóval is határzottan fejez
ni ki tulajdonképi véleményét a’ király előtt. Ö ezt leginkábba’ spanyol 
kérdésre nézve gondoló szükségesnek , mert igen igen jól ismeri az ud
var ez iránti nézeteit, s valóban nem is csalatkozék, mert mihelyt komo
lyan pöndité meg szóval e’ tárgyat, azonnal minden alkudozásnak vége 
szakadt, sőelhatárzá, hogy ministerség-alakitásban többé nem veend

részt. Utóbb ismét fölkeresd őt agyart a’ tábornagy* nyájasabban szól A 
hozzá , ’s azon állítással vált meg tőlei mikép ő most egyenesen a király
hoz siet, és Thiens urat fogja neki miilisterélnökiil ajánlani; de ő (Thiers) 
még az ajtó alatt mondó a’ tábornagynak: ,,K érem uram. ne tanácsolj a 
ezt a’ koronának! Ha engem e' pillanatban miiiisterség- alakításra *s el
nökségre sZólitnának föl; én abban csak ármányt’s cselt látnék es nyílt 
panaszra fakadnék. Kényszdritem Önt, hagyjon föl ez eszmével.“ A 'tá
bornagy távozók, miután igéré, hogy semmi dlly ajánlatot nem fog tenni 
a’ királynak; ’s azóta tieni is látók többé ilIyCZélböl egymást. Thiers e* 
nyilatkozata nagy figyelmet gdrjeszte. April 23ikán Lamartine nyitó meg 
az ülést, ’s különösen Guizot nyilatkozati ellen kelt ki; azt rebesgetvén 
leginkább, hogy a' korona folyvást csak áz ország javat akaró előmozdí
tani , 's minden eddigi törekvés! egyedül e’ tízéi- elérésre valónak intézve, 
mi Guizot nézetivei kitűnő ellentétben áll. Guizot erre Csípősed felélt, meg
jegyezvén , miszerint ő bem két ’s több párt embere , hanem egyhez szo
kott ragaszkodni, mindazonáltal említésre sem tartja méltónak hz olly mi- 
nisterséget, melly a* kamrái többség véleményível ellenkezik. Egyébiránt 
pedig ő lehetlennek tartja, hogy valaki minden határzott elv nélkül őrködi es
sék az ország anyagi s erkölcsi érdekei fölött. (K a  ez a j.) Lamartine: 
„Azon nézetekben, miket nekem e’ pillanatban bűnömül tiilajdonitának ,
200 tagja osztozik a' kamrának, kik mindnyájan politikai barátim. (íz- 
gás.) Mi most is ugyanazon ügy diadaláért vagyunk egyesülve. Mi azon 
különös vádat illeti, mintha én egyszerre tíonservativés radical lettem vol
na, arra csak egyet legyen szabad válaszolnom. En e’ kamrában mindig 
mérsékpárti véleményű valók, bár Guizot itr is azt mondhatná magáról! 
Guizot ur feledé azon körülményt, hogyt. i. két conservativ rendszer ural
kodik, mellyek egyike hátra, másika pedig előre halad. En az Utóbbit 
pártolom.“ (Hosszas ingerültség.) Lamartine után Bugeaud tábornok szá
la , és Fassy megválosztatását törekvék mentegetni, mit a’ kamra na
gyobb része tetszéssel fogadott.Odilon-Barrot pedig igy nyilatkozott e' na
pon : „En e’ kérdésnél nem vagyok érdekelve , mert az általam képvi
selt vélemény valamint most távul áll a' kormánytól, úgy ezentúl is tá
vul maradand. A’ két középből veendő ministerségre nézve soha néni 
nyilatkozóm kedvezőleg. Mi a' kamraelnökséget illeti, én írásban tiyil- 
ványitám, hogy abból nem csinálhatni ministerségi kérdést. Az ellenzés 
nem oka e' hosszas ministerségi fordulatnak. Midőn hallóin, hogy az, ki 
kormányra alkalmatlanságról vádol minket, csupán magát véli arra al
kalmasnak , megismerem azon régi gyülölséget, melly haladó pártom 
ellen uralkodik. Pártot kizárni kábaság. Ön (Guizot) kiterjesztett pártlo
bogóval akart kormány-polezra lépni. Mi tehát kénytelenek valónk Önt 
azon törvényekre emlékeztetni, miket a' szabadság ellen alkota. Mi Ont 
mint egyes embert tekintettük , ’s nem mint pártot. A’ kamra egy ré
széből , mellyben nincs szerencsém ülni , talán meggondolatlan szók 
hangzónak; de figyelemre szükség venni azon hosszas barezot 's egyéb 
mellékes körülményt , mellyek azokat okozók. Egyébiránt reményiem, 
miszerint a’ korona e' nyilatkozatok hallása után nem folytathatja e' bi
zonytalanságot, különben a’ kamra kénytelen leend tiszteletteljes, de 
egyszersmind szigorú hangon szólni.“ Guizot tűrhető mérséklettel vála
szolt , ’s elhárító magáról azon vádat, mintha a’ régi felekezeti harezot 
kivánta volna visszaidézni. Végre Mauguin szólalt meg, 's lényegileg igy 
nyilatkozók : „A’ hallott fölvilágitásokbul különösen két tettdolog tűnik 
ki. Az első azt mutatja meg, miszerint intézvényink teljes gyakorlatban 
vannak, ’s hogy martz. 23ika óta a’ korona sem személyekre sem tár
gyakra nézve semmi nehézséget nem okozott. A' másikból pedig az tűnik 
ki, hogy a' meghasonlást annak kell tulajdonitni, kita’ korona minister- 
ségalakitásra bízott meg.“ A’ dalmatiai marquis: „Hogy , hogy?“ Mon
golin : „Ha egyébiránt visszagondolunk azon szavakra, mellyek elhong- 
zának , csudoInunk kell, hogy mindenre, személyekre 's tárgyakra , néz
ve kívánt egyértelműség uralkodók, ’s mégis mindeddig nem létesülhete 
ministerség. Guizot azon föltétet szabó , hogy a’ belügyi táreza legyen tu
lajdona , mit eleinte megtagadtak ugyan tőle , de később toljesitni voltak 
készek. Thiers Töltete szerint Odilon-Barrotnak kamraelnökké kellett vol
na megválosztatnia. Guizot és a' jobb közép megegyezőnek ebben , azon 
egy kis különséggel, hogy ez elnökségből nem akarónak ministerségi 
kérdést alkotni. Ez az, mi a’ személyekre nézve történt , ’s említésre mél
tó, ’s én még egyszer ismétlem , mikép teljességgel megélem foghatom, 
hogy illy értelemben sem tudott ministerség létesülni. Kénlem már most: 
talán a’ tárgyakra nézve uralkodtak nehézségek ? Sokat beszéltek ter
vekről, ’s különösen ollyanrpl is, mellyben általányosan mindenki meg- 
nyugvék, ’s mellyet mindenki egészen ártalmatlannak neveze. (Tartós 
kaczaj.) A’ balközép szerkesztő azon tervet, ’s a' szövetkezett baloldal 
azon párttal egyesülve, mellyet doctrinairnek Innak e’ kamrában. E'terv 
tehát minden véleményt öszpontosíta, mivel azon nyilatkozatot tüze ki 
vezérelvül, hogy a’ társaságban egy igen fontos kérdés forog fön, ’s ez: 
a' javítás. A' terv e’ része igen tetszett a' kamra azon oldalának , moly- 
lyen én ülök. Azonban a' terv úgy nyilatkozók tovább, hogy e’ kérdés 
megfejtése a’ jövendőt illeti, ’s ezért a’ kamra másik oldalának tetszett. 
(Altalányos kaczaj.) A’ 2ik czikk a’ kamatváltoztatásra vonatkozók. A’ 
megyék kívánják e’ rendszabályt, a’ kamrai többség pedig négy év óta 
óhajtja. Az elvet tehát elfogadják; de alkalmazását néhány év múlva kí
vánják gyakorlásba hozni. Látják Önök már most, hogy a’ terv egyik párt
nak az elv miatt tetszett, a’ másikban pedig ez elvnek gyakorlatba ho
zását elhalasztani reménylteté. Tehát mindenki meg volt nyugodva. A’ 
spanyol kérdést is érintő e’ terv. Első pillanatban határzattá lön s nem 
bocsátkozni abba, ’s hogy a’ministerség csupán jövendőre nézve tartamija 
fon magának a’ szabadon cselekvést.“ Hasonló hangon folytató szavait 
Mauguin, annak megmutatására, hogy az egész terv semmi szilárdabb



ban tudaták a’ követtel: miszerint jóval ezelőtt Spinelli által értesültek, 
hogy valaki a kölni érsekségből levélben azon súlyos lélekisméreti rajzot 
festegeté, mellyben az ottani katholicusok léteznek a’ 14 napi böjt-en
gedély miatt, mert nem tudják,ha szabad éhúst enniök? Hogy a’ szent
szék eziránt gondoskodók magas hivatala következtében ’s hogy továbbá 
Spinelüt bizá meg annak közlésire azokkal, kik eziránt kérdezősködnek 
s kiket hasonló léleknyugtalanság kínoz; hogy ezen válasz csupán lé

lekisméreti kétségekre Spinelli közbejárultával történt, mert a’ lélekismé- 
retiikben háborgatott személyek e férfit használók, hogy egyedül a' 
szentszék résziről történtekre szorítkozzanak; hogy a’ szentatya említett 
rendszabálya által apostoli gondoskodása alatti hivek lelkeit nyugtató meg* 
mert a’porosz kormány bánásmódja következtében hívei e’ nélkül voltak;
’s hogy végre költemény azon breve, mellyben Spinelli apostoli helyet
tessé van kinevezve a kölni érsekségben. Uly szabadelmü ’s pontos vá
lasz ellenére is Bunsen april I Oki jegyzékében szükségessé akaró tenni, 
hogy Spinelli többször említett körlevele megsemmittessék V a’ bibornok- 
minister aláírásával tétessék közhírré. Azon napon ada választ a’ bibor- 
nokminister oda nyilatkozván , miszerint a’ hírlapi ezikkekkel bajlódást 
méltósága alattinak tartja ’s tanúságot adott erre, mert ő sem kívánta soha 
Bunsentül azon czikkek megsemmitését, mellyek Poroszországban a’ kölni 
ügy iránt jelentek meg s pedig a’ szentszék érdekei ellenére. Midőn Bun
sen ez időtájban Bomábul elutazott, Buch b., mint porosz ügyvíselő, a’ 
bibornokministernek tudósítást nyujta be, mellyet a’ kölni káptalan mart. 
29érül a’ szentatyához intéze; ezen tudósításban a’ káptalan Spinelli 
ellen élénk panaszt emelt ’s főleg azért, mert Spinelli oda nyilatkozók, 
miszerint, Hiisgennek káptalanhelyettessé választatása az egyházi rende
letek ellenire van ’s hogy ő nincs apostoli felsőséggel ellátva a’ kölni 
egyház kormányzatára ’s hogy az érsek résziről helyettesválasztásra 
folhatalmozva nincs a’ káptalan ’s igy a’ helyettes által közhírré tett böjt
engedély erőnélkülí ’s mitsemérő. A’ szentatya e’ tudósításra azonnal 
válaszolt május Sdikán , mellyben nyilványitá, miszerint 1837ki de
cember 5 ’s lilikéről költ levelek 1838 april 7dikén jutának kezei 
közé, ’s következőleg Spinelli mart. 12ki körlevele nem rneghagytából 
keletkezék szellemére nézve, mert tartalma egészen különböző attól, 
mellyet ő közöltetni rendelt; annyit ugyanhnegengede Spinellinek, hogy 
a’ múlt évben Droste érsek által adott böjt-engedvényt azon évben meg
újíthassa , de sohasem bizá meg őt itélethozásra a’ kölni érsekség jelen 
kormányzata ’s a" káptalanhelyettes választatása iránt. A’ szentatya mint
egy tudató ez iratában, hogy eddig tőré az érsekség kormányzatának 
ollyan kezeiben maradását, ki már az érsek erőszakos elvitele előtt is fő
helyettes volt. ‘S hogy a' kétséget annálinkább eloszlassa, nyíltan kije
lenté a’ szentatya, miszerint Ilüsgen János mint a’ kölni érsek helyettese 
csak tovább is folytassa hivatalát, migaz érsek visszatérend, vagy pe
dig az egyház máskép rendelkezik. ’S nem titkoló el a" szentatya aggo
dalmát azon panaszok iránt, mellyek több felül jutának hozzá a’ káptalan
helyettes kormányzatára nézve; ennek következében a’ szentatya kije
lenti, külön levelében bánásmódjáruli számolásra szólitván fel, hogy tö
kéletesen hódoljon a' hermesi könyvek iránt hozott apostoli ítéletnek, a’ 
vegyes házasságok ügyében pedig VIII Pius pápa brevéjében foglalt ren
deleteket szigorún kövesse. (Vége következik.)

IS c* 1 g- i u in.
A’ Belga Moniteur szerint Courtrayben april 15dikén a’ gyűlésen 

meghalt Békáért kir. ügyvéd helyébe Van Cutsomot választók követül; 
vágytársa, az ellenzés pártfogottja, de Haerne csak 232 szavazatot 
nyert, ő pedig 413at. —

N é m e t o r s z á g : .
Pétervár, B ées's Berlin között az utóbbi időkben igen élénk volt a’ 

hírnökök járása; hihetőleg a' francziaországi ministerségi zavarok szol
gáltatónak okot a' három éjszaki hatalomnak kölcsönös közleményekre 
’s egyezkedésekre. De nemcsak Francziaország, hanem Hannoverais 
szóba jött ez alkalommal, nehogy Németország keblében hasonló tör
ténetek kerüljenek szőnyegre , mint a’ francziáknál , mellyek, nézetük 
szerint, káros befolyásunk. Sokat beszélnek Miklós czár utazásárul, mely- 
lyet a’ nyál- elején kezdend meg’s hihetőleg igen fontos, politikai czélok 
miatt. —

T ö r ö k o r s z á g .
Konstantinápoly, april 3kán. A’ diplomatia folyvást törekszik M. 

Ali ’s a’porta közötti harczkitörést elhárítani; néhány nap óta az ausztriai 
internuncius igen nevezetes jegyzéket intézett ezen szellemben Nuri ef- 
fendihez, ki jelenleg a’ külügyi tárczát viszi ideiglen. E’ jegyzékben is 
nyíltan ki van mondva, miszerint a’ porta semmi idegen segélyre nem szá
míthat, ha ő tesz első lépést a’ harcznyomor előidézésire. M. Alitul a'porta 
azonban mit sem félhet, mondatik továbbá e’nevezetes jegyzékben, mert 
az alkirálynak nyíltan kijelenték, hogy résziről béketörést az európai ha
talmak semmi esetre nem türendnek, sőt az egyiptusi hajóserget, ha el
lenséges czélbul hagyandja el az alexandriai réveket, az összes európai 
hajósereg teendi tönkre ; M. Alinak Syriába küldött csapatjait csak annyi
ból tűrik, mert a' porta hadrakész ülése által szinte föl volt erre híva az 
alkirály. Mindé'mellett is főleg Ponsonby 1.’s lloussin hajóvezér részé
ről aggodalom fejeztetik ki a' béketörés iránt ’s ezek illető udvaraikhoz 
siirgetős iratokat intézőnek hadsergeiknek a’középtengeren megerősittetése 
végett. — Az angol-török kereskedési szerződés foganatosításánál na
ponkint szaporáinak a' nehézségek. —- ___________ ___ __________

alappal nem dicsekheték. A’ September! törvények inditványzott módosí
tása is igen bizonytalan síikért igére szerinte, mivel erre nézve a’ pair- 
kamra megegyezése szükséges, melly bizonyosan hatalmas ellenzést tá
masztott volna, minthogy az illy rendszabály egyenesen eddigi joggya
korlása egyik ágát támadná meg. Mauguin egyébiránt azt Ilivé, miszerint 
e’ czikk alatt szükségkép még valamelly titkos akadálynak kell lappangni 
’s valamelly titkos föltétnek, melly e'.meghasonlást szülő, mert ki hi- 
hetné különben , miszerint olly mély belátásu nevezetes férfiak két hó
napig tanácskozzanak annak meghatárzása fölött, hogy nem fognak ha
tározni. (Hosszas kaczaj.) Végzetül a’ hosszas vita megszüntetésit indít
ványozó Mauguin, mondván , mikép e’ pillanatban nem tanácsol ugyan 
föliratintézést a’ királyhoz ; de ha még öt-hat nap múlva is minis térség 
nélkül leend az ország , akkor véleménye szerint csakugyan folirást szük
ség intézni a’ koronához; A’ pecsétőr, Girod de 1’ Ain , határozottan 
tagadó azon állítást, hogy az ország ministerek nélkül van, mert ő és 
társai szorgalmasan teljesitik ’s folytatandják kötelességüket állandó mi- 
nísterség kinévezteteseig.A’ Gazette de France igen hevesül kel ki e hosz- • 
szas vitázatok’s áltáljában azok ellen, kik e’ hosszas és az országra nézve 
annyira veszélyes fordulatot okozók, ’s az egész harezot csupán magá
nyos érdek következményinek tulajdonítja,mikre azország kivánata semmi 
befolyást nem gyakorol. —

O l a s z o r s z á g .

(A’ római szentszék válasza a’ porosz kormányhoz a’ vegyes házas
ságok ügyében.) (Folytatás.) „Ezt előre bocsátva, igy folytatja a’ szent
szék válaszát, a’ katli. vallás nemcsak megismeri azon elvet, miszerint 
az alattvaló hűséggel ’s tökéletes hódulással tartozik viseltetni a’ világi 
felsőség iránt polgári ügyekben, sőt azt nyíltan hirdeti ’s annak megtartását 
híveinek szivére köti azon esetben is , midőn az egyház csonkítást szen
ved. A’ szentszék, a’ kath. vallás elveinek féltékeny őre ’s buzgó véde, 
azon elvek foganatosítását mindig törekedett eszközleni. A’ hány tette vo
natkozik e’ tárgyra, mind meg-annyi ’s csalhatatlan bizonysága állítási
nak. A’ szentatya 1832 aug. lóén a’ világ minden püspökéhez ’s kath. 
népséghez intézett iratából világosan kitűnik ez.“ Itt fejtegeti továbbá, 
miszerint a’ világi felsőség iránti hodulás nem rekeszti ki az egyházi fel
sőségnek figyelembe vételét, sőt az isten minden ember fölött áll ’s az 
istennek csak úgy engedelmeskedünk, ha az egyház törvényit híven tel
jesítjük, melly vallási ügyekben magától az istentől kapó hatalmát; ’s igy, 
lia a’ porosz vegyes házassági tárgyban a’ katli. alattvalók az egyház 
rendelményit követik, nem támadnak föl a’ világi felsőség ellen ’s ha a’ 
szentatya az egyház törvényi teljesítését kívánja kath. híveitől, nem lá- 
zitja fel őket a’ polgári rend ellen. ,,’S ha jogokon épülő szózata a’ ve
gyes házasságok iránt a’politikai rendben zavart okozna, azt igen fájlalná, 
de igazságos bírónak tekintetbe kell vennie, hogy az-é a’ hibás, ki föle
melni volt kénytelen szózatát, vagy ki erre okot szolgáltató ? íMilly igaz
ságokon alapult egyébiránt a’ szentszék, a’ kölni érsek ’s a’ gneseni és 
poseni lelkészek bánásmódja a’ porosz kormány ellenében, a’ lettdolgok 
elősorozása által, hű oklevelek kíséretében, törekszik a’ szentatya elő
adni, részint a’ porosz kormány emlékiratában felhozott tettdolgok ’s ál- 
Iitások felvilágitása, részint annak megmutatása végett: vájjon a'porosz 
kormány múlt évi nyilatkozatában joggal 's okkal mondható é a’ m. é. sept.
) 3ki pápai beszédről, hogy „az legnagyobb részben a’ lettdolgok pon
tatlan előadásán alapszik V“ Ezután 5. laptól 28ig, a' mellékelt oklevelekre 
hivatkozva, Dunin érsek ’s alárendelt lelkészinek igazolásaula’ vegyes 
házasságok iránt a’ pörös kérdést egyházjogilag adja elő. Végzetül pe
dig következőleg nyilatkozik a’ pápai ira t: „Miután a’ lettdolgok illy hos
szú sorát tudjuk, csak elfogulatlan ’s pártosság nélküli fő kívántatik határ- 
zatliozásra: vájjon egykedvű maradhatott-e a’ szentszék a’ polgári hata
lom annyi vállolata ellen , mellyel a’ kath. vallás sérthetetlen elveit ’s 
jogait megtámadgatá ? ’S mivel az 1838 dec. 3 lki porosz emlékirat nem 
csak a’ gneseni és poseni dolgokéul szól, hanem Spinelli ügyét is, a'köl
ni eseményekre vonatkozólag, szóba hozó, szükséges eziránt is, a’dol
gok állása valódi felfogásául, bővebben nyilatkozni. 1838 april 7ki ira
tában Bunsen porosz követ felvilágitásokat kívánt a’ bibornok-ministertől 
bizonyos körlevél iránt, mellyet, a’ nyilványos lapok szerint, ugyanazon 
évi mait. 12kén Spinelli, ki akkoriban briisseli ideigl. pápai ügyviselő 
volt, a' kölni érsekség lelkészéhez intéze, mellynek tartalma: „des dis
positions pontificals relativément au careme et une protestation contre 
l’administration provisoirement établie du chapitre.“ Illy körlevél meg
jelente annálinkább nyugtalanító a’ porosz követet, mivel egy breve léte
zését rebesgeték, melly Spinellit apostoli helyettessé nyilványitá a’ kölni 
ersek hely ébe. Illy körülmények között kötelességének tartó Bunsen azon 
két 1 evél előmutatását, mellyek egyikét a’ már 4 hónap előtt választott 
ilüsgen káptalanhelyettes, másikát pedig a’ káptalan intéző a' szentatyá
hoz a’ négy hónap előtti választás iránt ’s mivel íudá, hogy illy hosszas 
késkedés méltólag vonja magára a’ szentszék figyelmét, úgy tettető ma
g á t, mintha a’ levélátadás által érdemet szerezne. Másnap (april 8án) 
azonnal bekövetkezék a\ bibornok-ministerség válasza, mellyben Bun- 
sent biztosító, miszerint Spinelli tettéről csak hírlapokból juta hozzájuk 
csekély tudósítás, de azonnal irand az internunciusnak, e’ dolog valódi 
állása iránti felvifágitások végett. Egyúttal tudatúk a’ porosz követtel, 
mi történt a’ szentszék résziről ’s mit nem tulajdoníthatni neki. Valóban 
kiviláglott, miszerint Bunsen, ki a’ két levélátadást april 7eig elhalasztó, 
jól tudá, hogy a’ szentszék hivatalosan nem volt értesítve a’ káplaían- 
helyettes-választásrul, miből okosan következtethető, hogy Spinelli mart. 
12ki körlevélé sem a’ szentszék meghagytábul keletkezék. Ennek folytá-
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Anglia (Melbourne nyilai k i/ala a'"porta és Mehetned Ali közti villongás ügyében ; ’s a’ t.) Francziuorsrág (ministerség még eddig nem alakult ; 
■a a t.) Olaszország a’ romai szentszék válasza a’ vegyes házasságok ügyében a1 porosz udvarhoz (vége.) Törökország.

F l a g y a r o r s z á g é s F i f d é l y .
() es. ’s ap. kir. fölsége f. e. május 33ki határzntában M 3 n a r e 11 i 

kapitányt István cs. kir. íőherczeg gyalog peredéből. Nádorunk ő cs. 
kir. főhgsége légid ős.b fiának nevelése körül szerzett érdemei tekin
tetéből az ausztriai es. Leopold rend kiskeresztesévé s f. év april.
I fidiki rendeletében L á z á r  Imre érd. kir. udvari kanezelláriai fo
galmazót ugyanott számfölötti titoknokká nevezni méltóztatott, E r d ű d y  
István grófot cs. kamrássá; Z d e n esa y Eduárd körös megyei tbirót 
n’ honát tót- és dahnátországi itélő-tábla tiszt, birájává; Ő rt m ay er 
Károly helyettesített hámorügyelőt a’ csiklovai megürült hámorügyelőségre;
Z eil i nge r  Szigfrid saskai butamestert moldvai megürült k. liutames- 
terré, helyette C on rád  Lajos moldvai próbáiét kinevezni; C z i n e g e  
Ferenez kir. ügyigazgatósági ügyésznek ’s Daruvár helyséig egyik ado- 
mányosának eddigi neve„Daruváry“vezetéknévre változtatását „daruvári44 
elú'iiévvel; végre Pest szab. kir. városban egy ideigleni, a’ budai koesi- 
posta-fú'kiadó hivatalhoz tartozó fiókkocsipostaliivatal-felállitást, egy fő- 
kocsipostatiszt, egy járulnak ’s egy hivatalszolga-alkalmazással megen
gedni méltóztatott.

A’ m. kir. udv. kamra G á b o r  István ruskopolinai vám- ’s 30adi 
jpgyosztót hasonló minőségben Lukiba lielyzé , F r a n k o v s z k y  János 
Jeordinai vám- ’s 3öad hivatali ügyeló't ruskopolinai vám- ’s 30ad hivatali 
jegyosztóvá; és S c h u b e r t  oláliláposi Írnokot nagybányai tiszttartósá
gi ideigl. ispánná alkalmazó. —

A’ magyar „Borismertető' Egyesület44 június 7én délutáni 5 órakor 
a’ nemzeti casinoban közgyűlést tart, melíyre az egyesület t. ez. tagjai 
ezennel meghivatnak.

ORSZÁGGYŰLÉSI KÖVETEK: C s o n g r á d - m e g y e  résziről: 
Kl auzá l  Gábor és K á r á s z  István vál. május 2ki közgyűlésen felkiál
tással az épen akkor széket foglalt ujdon íó'ispáni helytartó Károlyi 
György gróf ur elnöksége alatt; M o s o n y é r u l :  Só' tér  Ferenez fő
jegyző’s Z i c h y  Hermann gr.; az e s z t e r g a mi  fó'káptalanérul: Rud-  
n y á n s z k y  Sámuel b. és G o s z t o n y i  János kan.; az e g r i  fó'káp
talanérul: F r i mm János és B o s k o v á n y i  Ágoston kan.; Ar a d -  
megyeerül: F a s c h o  József és B o h u s  János tbirák, K a s s a  é r ü l :  
H a s k e  Sándor és D e m e c z k y  Lajos; E s z t e r g o m  sz. k. városé- 
ru l: P i n k e  1st. város főkapitánya; Sz. F e j é r  vá r  városérul: Háá-  
d e r Pál polgármester és B a u e r  György tanácsnok; Hon t é r ü l :  
JLuka Sándor első alispán és Se mb e r  y Imre fősz.biró.

A hontmrgyei követválasztás és tiszhijifó-^zék, melly május fidik, 7dik 
és Sdik napjain nrnélt. székhelyi Mailálh György országbírója s mélyen tisz
telt főispán ur elnöksége alatt, tartatott, következő eredményű: Miután volt 
első alispán ’s kir. tan. Tersztyánszky Sándor ur legközelebb a’ kir. tábla 
közbirájává neveztetett, volt másodalispán kir. kamrás Nyáry Antal b. ur pe
dig hivatalára! végkép lemondott , volt fősz.biró luka-nényei Luka Sándor el
ső , 's volt főjegyző balogi Baloghy Imre másodalispánoknak közakarat
tal megválasztattak. A’ többi nj tisztikar igy következik: lső főjegyző Ba- 
kay Ferdinand , 2dik főjegyző : Boronkay Lajos: első aljegyző : G y ü r k y 
Medard, 2dik Ebeczky Emil; levéltárnok ’s lajstromzó Bakay László. Ha
diadó fő szedő: lvubinyi A ihnos , házi: Gyürky Sándor. Főügyész: Vajda 
Its; lső«11 PongráczGyula, 2ik ab gyész : GyürkyEdu.; főbiztos: Laszkáry 
Lajos; számvevő: Nagy Antal. Ügyvédség elnöke főszbirni ezimmel: Ebecz
ky Pál: főorvosok : Sí éger János és Horváí h József. B á t h i j á r á s i  fősz.bi
ro: Máj ;ái h Lajos; aisz bitók : Séntha Ágoston fősz.bírói ezimmel, és Oko- 
liesányi Antal; liszt. aisz.bíró Boronkay Ignác/; al adószedő Czec/.e Elek ; 
undes esküdtek: Keviczky Ferenc/, Sztruhár Elek ’s Petyko József; albiz- 
1os : Szabó József; kerületi főorvos: Berko József. Se i me c z i  j á r á s i  
fősz.biró Sombery Imre; al: Sembery Boldizsár és Szentkirályi László; al- 
adoszedő Zafíiry István: rendes esküitek : Lukács Lajos, Mátyás Adolf és 
Thuránszky Rudolf; álbiztos: Horváthy József: sebész : Szeidenschv. arcz Jó
zsef. I po l y i  j á r á s i  fősz.biró: Máríonflfy Dénes, al: Stummer Ferenez 
főhirói ezimmel és LUmann Bernát : ai adószedő: Géczy Lajos: rendes cs- 
kiittek: Kasza Ágoston , Pongrácz Lajos és Stummer József; albiztos Prnsz- 
kay Dines: sebes/.: Horváth Antal. Hozóiéi  j á r á s i  fősz.biró: Aladár 
László, ni: Lábody Gábor és Laszkáry Miklós; al adószedő; Pruszkay Jó
zsef; rendes esküitek: Graeza János, Gyura Lajos, és Majzik Sándor ; al
biztos : Gyürky Lajos; sebész: Hőnigh Ignác/.; várnagy: Kabzan László; 
földmérő: Parsiczky József. — Országgyűlési köreteknek első alispán Inka- 
nenyei Luka  Sándor ur köz felkiáltással , és fősz.biró felsőszéléi S e m b e- 
ry  Imre ur 741 szavazattal választattuk meg.

N ógr ád ,  május Sdikán tartott tisztujitószékén , négy óra alatt tisz
tikarát ekként választó meg: lső al-ispán : ifj. Huszár József; 2dik Sréier 
János; lső fő-jegyző: Pongrác/. Antal; 2dik fő-iegyző Deseöífy Oltó; 
lső aljegyző Friderzky Lajos; 2dik ifj. Veres PáF; hadi főadószedő Sze
ré m*y Antal; házi Demnk János al-adós/.edők Dubravic/.ky Zsigmond, 
Bene Károly, Harmos Lajos és Siráky Benjamin ; főbiztos Kubinyi Ágoston. 
Biztosak Okolicsányi Jo/.s., Ambró/.y Gábor, Szabó Lajos és Szecsődy Ján., 
számvevő Beke Gábor; úti főigazgató Vattay László; főügyészek Farkas 
Károly és Plachy Zsigmond ; alügyész Soóky Andor; levéltárnok : Nagy Fér.; 
csendbiztosak: Bornemisza István s/. biroi ezimmel ’s Bakó Imre ; selyem-ho- 
garász: Nagy József; főorvosok: IsőBaintner Ferenc/; 2di PongráczMih.; 
várnagy: Krúdy János. Szécsényi járásban főbíró Fráter Pál; albirák Jan- 
kovics László főbírói ranggal, és Básthy Miklós; tiszt, sz.biró : Horváth Ist

ván ; esküitek: Benyovszkv Móricz b* Mátyá*y István. Losonrzi járási főbí
ró: Rapeczky Ferenez; albirák: Okolicsányi Miksa ’s Ebeczky I erem’/.; 
esküitek : l’iry János és Szakái Antal. K é k k ő i járási), fősz biro: Horváth 
Elek albirák : S/.écsényi Miklós és AT rés István : esküitek: Sonmskoy Ja
nos és Piaci) v Ferenc/.. F ü l e  ki  j á r á s i  főbíró: Károlyi Janos; allénak: 
Gellén József és S/.ontagh ferenez ; esküitek: Baross Péter és Vattay A lói/,.

A’ nemzeti „ Ae arasz társaság-1 minden tagjai U enckheim László b. 
elnök által a‘ kisgyülés intézkedése következiihen ezennel a’ f. e június 2án 
délelőtti 11 órakor Pesten kecskeméti nfe/.áhan , ft32ik szám alatti A\enck
heim gr. házában a’ küldöttség által beinntataodo alapszabályok vitatása e# 
megállapítása czéijábói tartandó közgyűlésen megjelenni kéretnek. Pesten máj. 
2ikán 1839.

B u d a p e s t i  napl ó.  () es. ’s ap. kir. fölsege eszközéit biztosítá
sa végett az 1820 's 1821 iki statusadóssági tőkék, visszafizetésire 30 
millió pgő forintnyi kölcsön fölvételi re méltóztatott meghatalmazni a pénz
ügyi kormányosztályt, mellynek visszafizetése 40 év alatt menend vég
hez. — Károly es.fhg. fiai Albrecht és Karoly-Ferdinand f. hó 4-ikén esti 
8 órakor „Nádor44 gőzösen látogatásra érkezeitek fens. Nádorunk ő cs. 
kir. fbségéhez Budára ’s két testvér fővárosunk megtekintése után f.hó 8ikán 
reggel ismét elutaztak. A.’„Nádor44 gőzösen vélik jött utasok nem győzik 
eléggé magasztalni a" fiatalfhgek szívhóditó nyájasságát. F.hó Bikán regg. 
5 óra után a" Nádorné ő es. kir. fhgsége Hiermine íhgnővel Tlmrn grnő kí
séretében Becsbe utazott. — F. hó óikén reggeli 7 Tórakor Oesterreicher 
pesti nkereskedő gubacscsal ’s repczével terhelt nagy hajója a magosra 
nőtt folyam hullámai által hajóhidunkhoz sodortatott. E’ veszélyes hely
zetből csak többhidhajó kivétele által lehete ismét lengővé tenni a terhelt ha
jót. Délután 3 órakor már ismét megnyílt hidunk a’folytonos közlekedés
nek. A" terhes ha jó 11 ezer pgő forintig valabiztositvaMalvieux C. J.nke- 
reskedőháznál, és semmi kárt nem szenvede;a’ hid föl bontás köítsegit a 
biztosító ház fizeté. — Nemzeti színpadunkon f. hó 4kén „Peleskei nó
tárius?4 'adaték; óikén „En voltam44 vigj. 1 felv., e' napon Öle Bull, az 
Európa szerte hires hegedű-művész, a' norvég Paganini, ada hangversenyt 
nemzeti színházunkban, mellyet István flig ’s Albrecht és Káróly-Ferdinand 
vendég fhgek is fényes megjelentükkel díszesiténok, szives éljenkiáltozá- 
sokkaí fogadva, fikán először jőve színpadunkra: „Falusi egyszerűség4* 
vigj. 4 felv. , irta Toepfer Károly, fordító Nagy Ignácz a' magyar tudós 
társaság költségin ; e’ darabot élénk tetszéssel fogadó a közönség; 7ken 
„Donna Diana44 vigj.; 8ikán „Agg színész és leánya44 vigj., mellybeu 
vendégszerepeiről visszajötte után először lépe föl ismét a* kedvelt Megyery. 
Óikén „Kalapos és harisnyatakács44 bohózat; 1 Óikén „Harmincz évegy 
játékos életéből44 színjáték 3 felv.; nemzeti színészetünk ügye igen vidorul 
halad előre, mert most egymás után hat napig folyvást vígjátékokat lát
tunk. A’ játékszíni részvényes társaság f.hó óikén tártott közgyűlésében 
Nyáry Pál lemondotta’ színház-igazgatásról ,’s helyébe ílkey Sándor tbiró 
válosztnték igazgatóul. Lendvayné Kolozsvárott azon nagy sükerrel s 
osztatlan tetszéssel adja vendégszerepeit, melly őt pesti színpadunkon is 
minden fölléptekor kiséré. Gaal és Jósika „Eesedí nymfa“ czimű Ó felv. 
vigjátékjokat már átadók a’ színi választmánynak; Lendvayné visszaér- 
kezte után tüstint színpadra kerülend e' m i. Szigligeti „Romilda1,4 czimű 
3 felv. uj drámáját is elkészítette. E’ két darab, hir szerint, Nagy Ignácz 
„Színmütár44 czimű gyűjteményében Iátand világot, mellynek Ildik füzete 
f.hó 2 3i kán fog megjelenni, tartalma „Peleskei nótárius14, Gaaltól; a’ 
Ilblik f! izet még e’ hónapban kerülend sajtó alá ’s Kuthy Lajos „Fe
hér és fekete44 czimű 4 felv. eredeti drámáját foglalandja magában , mi
ből világosan lá.thatni, hogy a’kiadó lehetőségig törekszik eredetivé tenni 
gyűjteményét. —

Kolozsvárott a' casinoban köv. felszólítás van aláírás végett kiteve: 
„Angol-magyar intézet.44 A’gyapjú 's egyéb (p. o. fagygyu, viasz, méz, 
len, kender, 's t.) termesztmény mennél könnyebb ’s nyereségest) ela
dása megállapítására. Ezen uj ’s nagy fontosságú intézet czélja a’ magy. 
termesztmények ’s különösen a’ gyapjúnak mennél nyereségesb eladatása. 
Tudva van, hogy a’ magyar termesztő eddig csak igen csekély hasznát 
vette sok fáradságba’s költségbe került termesztményinek ’s Különösen 
eddig majd egyetlenegy pénzforrásának a" gyapjúnak, 's hogy a’haszon 
legnagyobb részin mások osztakoztak. Ez intézet azt eszközlendi, hogy 
a gyapjú forrásról forrásra menjen legbiztosb úton, a’ termesztő az egész 
hasznot magáévá tegye, ’s gazdasága élénkebb folytatására indíttatván, 
magának jobb létre utat nyisson: felszólittatik tehát mindaz, ki fárad
sága teljes gyümölcsét maga kívánja élvezni, hogy a’ szóban levő inté
zet megállapításához, ’s ez által a’ nemzet szerencsés léte minél sike
res!) eszközléséhez járulni méltóztassék. Az intézetkeletkezés rövid tör
ténete imez : Ót nagy tekintetű ’s gazdag angol-ház a’ Magyarhon gazdag 
termesztinényi forrásinak méltó tekintetbe vétele által indíttatva , azon 
szerencsés körülménynek, melly az ausztriai örökös tartományokat An
gliával közelebb kereskedési viszonyba hozó, jóltevő hasznát valósítani 
kívánó szándékból, kész egyesületbe lépni, ’s magát in solidum köte
lezni arra, hogy a’ magyar gyapjú ’s egyéb London piaczán kelendő 
termesztmények közügyviselését (general-agentiaját) magára vállalja. Ha 
e fontos ajánlása a’ magyar nemességnél kedvet talál ’s illő részvéttel
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fogad tátik, ajánlja hív es pontos szolgálatát nemzetünk kivánságinak tel
jesítésire. Egyébiránt az intézet mennél teljesb biztosságu megalapítá
sára, terve rövid vázlatát következő pontokban közli: I) A' magyar ne
messég, különösen a‘ gyapjútermesztők, társaságba lépnek, mellynek 
czélja a’ gyapjukereskedés tökéletesitése/ ’s e’ végett gyapjaikat Pestre 
szállítják egy ideigleni intézetbe addig , mig idővel egy alkalmas épület 
szükséges raktárakkal, hivatalokkal ’s t b. lesz ellátva. 2) Minden, az 
intézetbe vett gyapjú osztályozása (sortirozása), megtisztítása ’s elkészí
tése helyben történik, magának a’ társaságnak tisztviselőji közvetlen fel- 
ügyelése alatt. 3) Azok, kik nevök aláírásával ez intézet tagjaivá lettek, 
keblükből egy biztosságot (committe-et) ’s egy elnököt választunk fői
gazgatói hatalommal, ki azonban a’ biztosság ellenőrsége alá lesz vetve. 
4) E’ biztosságtól, melly az egész nemzeti intézet képviselője, jő min
den, az intézetet tálrgyazó, rendelkezés. E’ biztosság veszi által az egyes 
termesztőtől a’ gyapjút, ’s egyéb termesztményt, ’s ez számol azokról 
mind előleg mind bevégzőleg. 5) A’ magyar biztosságnak joga van egy 
biztos, dologismerő férfiút választani, ki mint a’ magyar egyesület ügy- 
viselője Londonban lakik, ’s kinek ellenőrködése alatt történik minden 
árszabás és eladás. 6) A’ magyar biztosságnak joga van meghatározni 
az eladás idejét, valamint azon árt is, mellyen alul egyik vagy másik 
gyapjú, egyik vagy másik termesztmény el nem adathatik, ’s általában 
a’ londoni egyesület semmit nem tehet a’ magyar biztosság világos meg
egyezése ’s elhatározása nélkül. 7) Az angol társaság köteles maga ré
széről egy a’ gyapjuismerés ’s kereskedésben jártas, férfiút Pestre szállí
tani , ki itt mint képviselő vagy ágens mind a’ két rész érdekeire ’s az 
intézet minden dolgaira felügyel, egyébiránt azonban a’ biztosságnak el- 
lenőrsége alatt lesz. 8) A’ nagy biztosság a’ Pesten lakó angol ügy vise
lővel egyezőiig minden az intézetbe szállított gyapjú becsórát, tekintetbe 
vevén a’ gyapjú londoni piaczi árát is , meghatározzák, ’s arról a’ tulaj
donosnak bizonyságlevelet adnak. 9) Minden, ki kívánja , ezen becsár 
felét (50 pCentct) az intézetből azonnal felveheti, a’ gyapjú eladási árá
nak többi részét pedig akkor, ha az el lészen adva. lía ki azonban még 
több előpénzt is kívánna, kész az angol társasága’ gyapjúnak London
ba érkezte után még az egész becsár lU részét is ’s így öszvesen 3|4 részt 
5 pCentre előre adni. 10) A’ londoni piaczra nem alkalmas gyapjúról 
Béesben, vagy másutt tétetnek rendelkezések, ’s ennek is memiél si- 
keresb kezelését a’ londoni egyesület magára vállalja. 11) Az angol egye
sület ígéri, hogy a’ gondjai alá vett gyapjú ’s egyéb m. termesztmény 
minél nyereségesb eladására semminemű alkalmat nem mulasztaná el, 
’s arra sok nemű öszszeköttetéseit, viszonyait ’s befolyását teljes buzga
lommal használandja. ígéri továbbá, hogy az intézet mennél sikeresb’s 
jóltevőbl) megalapítására ’s virágzásba hozására esztendőnként egymást 
felváltva viselendik az intézet elnökségét, ’s kizárólag a' magyar ter- 
mesztmények megismertetésének ’s nyereséges eladásának szentelik in- 
tézetjöket; megkívánván viszont, hogy a’ magyar egyesület is kizárólag 
a’ magyar-angol társaságnak adja által termesztményit. 11) Az angol 
egyesület ezen szolgálatiért nem a’ szokott 5°/0, hanem csak 2°/0 pro- 
visiot, 2°io del credere-t, ’s l ü|0 sensaliát köt ki magának. 13) Az in
tézet költségit Pesten a’ tagok viselik, jövedelmeik arányához képest. 
A’ londoni egyesület azonban kész itt is segédkezeket nyújtani a’magy. 
egyesületnek, ’s a’ szükséges épületek felállítására, ’s általában az egész 
intézet megalapítására szükséges pénzt a’ legkedvezőbb feltételek alatt 
kölcsönzeni. Végre 14) Magyarhon kereskedési viszonyinak élénkítésére, 
a’ gazdaság ’s ipar minden áginak sikeres előmozdítására ’s emelésére, 
e’ hazában még mindig hiányzó gyárok ’s manufacturák alapítására ’s 
általában az előmenetel ’s jóllét szükséges eszközeinek szaporítására 
kész az angol egyesület munkás részvétén kívül egy olly intézetet állítani 
fel, melly mindennek, ki biztos vagyont vagy kelendő portékát mutat
hat elő, 5 pCentre kölcsönzend. Ezek a’ felállítandó ’s elláthatatlan hasz
nokat és gyümölcsöket Ígérő intézet alapvonásai. Az angol egyesület kész 
azonnal életbe és munkásságba lépni, mihelyt a’Magyarhon polgárai elha
tározott szándékjokat kijelentik, ’s kész az egész intézet czélszerü el
intézésére, a’, tervek alapos kidolgozására ’s az egyezkedések végbehaj
tására meghatalmazottját, munkás részvét nyilatkozása esetében, a’jövő 
medárdi vásárra Pestre küldeni. Felszólittatik tehát teljes bizodalommal 
minden, ki ezen nagyszerű ’s egész honunkra gazdag áldást terjesztendő 
intéz d fontosságát ’s a’ világ leggazdagabb ’s hatalmasb nemzetének szo
ros!) egybeköttetési sok nemű hasznát méltatni,’s azt valósítani kívánja: 
hogy munkás részvétét előleg és aláírásával nyilatkoztatni méltóztassék. 
Ez aláírás nem kötelező, ’s csak arra szolgál, hogy az intézet megala
pítását illető előkészületek a’ közrészvét nyilványitása által biztosíttassa
nak. Az egyesület nevében közli Kelemen Benjamin. (N. Tár.)

M. Ó vá r ó t t :  E. e. april ISkán Mosonyban nyilványos próbatét 
adatott a’pór kisdedek által az itteni előiskolában szerzett tanulmányaik
ból, a’ hol is jelesen a’ magyar nyelvtanban szerzett ismeretük min
den jelenlevőt a’ legnagyobb örömmel, ’s csodálkozással töltöttel; a’ 
próbatét vegével egy eredeti vígjátékot adtak, mellynek czimje : A’ hű 
barát bajban, v. is a’ haladatosság ünnepe, mcllyet mesterilegvittek 
véghez e’ pór gyerkőczék. Ezen valódi nemzeti ünnepet a’ lelkes Eisleitner 
.fán. buzgó hazafi fáradozásinak,’s honszeretet szülte jeles iparkodásinak 
köszönhetni. E’ szerint idővelreménylhető, hogy a’ nagyhírű Országú csa
lád honja is (habár lassan) megmagyarosul. E. hó Okán itten tartatott köz 
gyűlésben két jeles férfi választatott követnek: Sőtér Ecrencz főjegyző 
’s Zi eh y Hermann gr.— Itten igen sok eső esik , \  így széna sok te
remhet. —

Eperjes mellett a’ sóvári nagyobb sófőző-medeneze april 21 kén 
földig égett.

Gy ap j u ár. Majna-melletti frankfurti vásáron a’ közép-korcs gyapjú 
(Mittel-Bastard) mázsája 80 —  85 fr.; finom-korcsé (Feine-Bastard): 95 
— 110 fr., erdélyi és oláhországié 68 — 70 fr. kelt pengőben. A’ posztót 
igen gyéren ’s rósz áron vették ; a’ pénz kevés volt, mert a’ még akkor 
határozatlanságban függő belgiumi országos és pénzügyi viszonyok tete
mes befolyással voltak e’ pangásra vagy csökkenő árra.

Első lóverseny a’ bécsi uj pályán, az úgynevezett mulatóház (Cuftfcaué) mellett szombaton, maj.4kén, ekképen ment végbe:
1. Megnyitó-verseny lOt) ar. díj. Tét: 15 ar. egyegy lótul 1 ang. mérföld. Olly lovakra, mellyek közpályán sem dijat sem elegy- sem külön- versenyt még soha nem nyertek.
Lichtenstein Aloiz hg 3e. vil. pej ménje, apja Col wi k ,

80 fonttal . . . . . . . . .  \ .
Festetics Miklós gr. 3e. szürke ménje S. M i c h'e 1, ap-
Hydra, an. Mizar, 71 fonttal . . . . .  2.

Eszterházy Mihály gr. 4e. szürke kancz. Moss- Bjo 8 e ,
ap. Whitewall, an. Rosamonda, 88 ft. . . . 3.

Nadasdy Tainás gr. 4e. kancz. Miss Hetes, ap. Car
thago , an. Starch, 88 font . . . . .  4.

Széchenyi István gr. 3e. sárga kancz. Julietta, ap.
Rowton , an. Prudish , 73 font . . . . .  5.

2. Az i s mé t  3 évre  me g ú j í t o t t  B i e l - t é t v e r s e n y .  60 ar.
ePTe£y- anít- mf.Liechtenstein Ferencz hg 5e. vil. pej ménje Terno-s e-

c o, ap. Lottery, an. Puzzle, I(l9 font . . . .  1.
I Iunyady Józs. gr. 4e. pej ménje M azeppa, ap. Murphy,
95 font . . . . . . . . .  2.

Széchenyi István gr. 3e. sárga ménje Padishah, ap.
Defence, an. Sentiment, 80 font . . . .  3.

Liechtenstein Aloiz hg 5e. sárga ménje Pat, ap. S. Pat
rick, an Trotinda, 109 font . . . . .  4.

Festetics Miklós gr. 4e. sárga kancz. Sonnambula,
ap Murphy, an. Governess, 97‘/2 font . . .  5.

Lichtenstein Aloiz hg 3e. vil. pej ménjét, ap. Privateer, an. Miss Fu
ry , visszahúzván , ’s Trauttmansdorf hg nem nevezvén —  bá
natot fizettek.

3. Kül ön ver seny.  1V4 ang. mf. 50 ar., fele bánat.Liechtenstein Aloiz hg. 4e. pej kanczája Peep, ap. Murphy, an. Little-
Bopeej), 100 ft.— nyert Hunyady Józs. gr. 3e. pej kanczája (ap. Starch,
an. Princess Jemima) ellen.4. E I e g v v er s e n y. 3e. belföldi lovak közt. GO ar. egyegy , fele bá

nat , 90 ft. 1 ang. mf.Liechtenstein Aloiz hg nevezte Károlyi György grófnak
3e sárga kancz. ap. Privateer, an. Lilac . . .  1.

Széchenyi István gr. sárga m. Padishah . . . 2.
Festetics Miklós gr. és Traun Xaver gr. bánatot fizettek.

5. D í j .  150 arany, belföldi kanczáktól ellett bármilly lóra. 2 ang. mf.
Hunyady József gr. 4e. m. Mazeppa, 97 ft. . . .  1.
Trauttmansdorf hg 5e. sg. kanczája Miss Cragie,
ap. Privateer, an. Brugnoli , 102ft. . . . .  2.Eszterházy Mihály gr 3e. fék. kancz. M a r m e l a d e ,  es 3e. pej kancz. 

Prima D o n n a  — úgy szinte Festetics Mik. gr. 3e. m. Romeo, és 5e. 
p. k. Estrella visszahuzattak.

KÜLÖNFÉLE: Esztergom megyének m. április 29dikén tartatott 
közgyűlésében a’ követek utasításinak megalapításánál, 23 pontban, ki- 
tünteték a’ns megye RRdei, miként a’ nemesi karjtörvényilegkijelelt magas 
állását törvényhozásba hatását a’közboldogság előmozdítására jótékonyul 
irányozni tudván, ezt ns keblű áldozatokkal is sikeresitni törekesznek. 
így a’ Duna-szabályozásnak, a' Ludovicea-, vakok- ’s kerületenkint fel
állítandó javító-intézeteknek országos segedelemből létesítésit, az ország
gyűlési költségeknek most ismét e’ nemesi kar által szabad ajánláskép 
viselését, a’ belkereskedés élénkbitésiért, a’ vállalkozás utján létesítendő 
vasutakon felül, a’ többi országutaknak úgy, a’ mint országgyülésileg 
szükségeseknek ismértetve kijelelendők lesznek, az adózó népnek ezzel 
összekapcsolt terhei illő mérséklési ’s kimélési figyelembe vételével, ké
szíttetését , a’ váltó-biróságok felállíttatását, a’ felségsértési és hűtlenség! 
eseteknek egybevonottan nyilványosan kijelöltetését, ’s más egyebeket 
követeiknek eszközlésül kitűzvén, általánfogva, a’ fejdelemnek az alkot
mányhoz és törvények teljesítéséhez lélekisméretes ragaszkodásában hely
zeti őszinte bizodalmuktól ’s a' törvényalkotásra megbízott követeknek e 
körben a’ kölcsönös értekezéssel ’s meggyőződéssel kifejlett czélszerü 
eredvények’ szabályul alapítására tulajdonított közrehatásától reményl
hető alkotmány és szükségszerű törvények létrehoznia iránti óhajtásuktól 
’s gondos belátásuktól vezéreltetve, érett megfontolással adott megbízás
sal utasítók el a’ közboldogság-eszközlésre követeiket. — E közgyűlés
ben juta köztudomásra, hogy az ország hg- prímásának örökös főispán! 
székébe ünnepélyes iktatása május 27kén és 28kán székhelyi Majláth 
György ország bírája, mint kir. biztos ur,által fog véghez vitetni. Eszter
gom város Pinke 1st.kapitányt és tanácsbelit választó követül, ll-k. ,,Nagy- 
B e c s k e r e k ,  apr. 2 0 elegy ajkú ’s hitű, m.városunk, V. F é r d i  n á n d 
királyunk születésnapján, magát a’ felség iránti hódolatban kitünteté, 
keleti pazar fényű kivilágításával, melly minden nézőt elbájolt. Tizenkét 
győzelmi kapu, mint megannyi tűzoszlop, csillogott a városipiaczteieti. 
A’polgárok ablaki, (mintegy tízezer) összesen s z á z  ö t v e n ö t  e z e r  
v i a s z g y e r t y a  bűzében úsztak. Néhol az emeletes házak kürtőin is* 
dísz tűz vala látható. Legméltóbbak említésre négy templomink tornyai, a’
két lánczhid , Béga csatorna partjai, a’ város és megye háza. Annyi 
pénz égett el e’ királyi este, hogy az még Pest-Buda dús lakosinak sem 
válhatnék szégyenükre! Másnap isteni tisztelet tartaték Latin, göi ög, szei b, 
tót, magyar és zsidó nyelven. 600 polgár, 80 rendes katona és 90 
hajdú puskái, 30 nehéz mozsár, ’s magányosak lőszerei, képzelhetni, 
milly rengést okozhattak. A’ városi tanács biztosa dús lakomat adu, 
mellynek kezdetét huszonöt, azon szakát pedig, hol a' billikonios élje 
nek harsogtak, ötven dördülő álgyúrobaj hirdető. A' város piacztc- 
rén három roppant ökör , ölnyi nyársakon forgott , a’ fölsereglett népét,
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mellynek föláldoztalak, örömtombolásra gyulasztván. Éhez járult köz
csapra vert hatvan akós hordó, mellynek tiz eves nektára a’ köz lelke
sedést még inkább neveié. Mind e’mellett is, semmi kellemetlenség sem 
zavará e’ nap díszét. Az izraelitaság a’ megyei 210 számra menő rabo
kat vendéglette meg. — Vasmegye azon hasznos intézkedése, mellyel 
köztanácskozásiban a’ népnevelést sürgeti, foganattal sikerül. Vasvár 
mvárosban ugyanis april 16kán a’ százat jóval meghaladó iskolabeli fi, 
és leánygyermekek próbatételén örömérzéssel lehete meggyőződni, bogy 
csak illy utón ’s móddal készíttethetnek az oltár és trónhoz tántoríthatat
lan hivségű tagok, a’ hazának pedig jobblétét törekvéssel elősegíteni kész 
hő keblű polgárok. De mivel a’ legszentebb intézkedés is üdvös hatású 
csak úgy lehet, ha végrehajtátik; ez érdemben nem hallgathatni el me
gyénk első al-ispánja koltai Vidos József ur gondosságát, ki díszes tiszt- 
köre pontos teljesítésével mindeneknek mindene akarván lenni, személyes 
megjelentével ösztönzi az oktatókat és tanulókat. IttVasvárott is járás
beli alszolgabiránk Herovics János és több ur társaságában az iskolát 
megtekintvén ’s ott huzamost maradván majd fejenkint kikérdezte a’ kis
dedeket ’s nyájas bölcseséggel serkentgeté a’ tanítókat ’s tanulókat az 
erkölcs és tudományok ösvényén előhaladásra. Hazafi kötelességből e’ 
mostani próbatéten is jelen volt több egyházi, és világi ur. A’ próba
tét tárgyai hit tudomány; egyházi szertartások magyarázata, hazánk pol
gári állapotja; földleírás; természettudomány, m a g y a r  nyelv szabá
lyai; egészség-tudomány; számvetés, egyházi polgári ’s katonai osztály
beli emberek egymás iránt viszonyos kötelességei voltak. Meglepő vala 
ezekből több tudományra illesztett párbeszédje néhány növendéknek, mi 
által meg volt az egész hallgatóság mélyen illetődve, ’s örömkönyek ra
gyogtak a’jelenvolt szülék szemeiken. Laky János tiszt, kanonok ’s es
peres magasztaló szavakkal nyilványita megelégedést mindnyájok résziről 
’s hallgatók és szülék egy akarattal Berkes Márton hitszónok urat hal
mozók el dicsérettel, hálával, hogye’ szép előmenetnek fáradhatlan szor
galmával ő volt eszközlője.

A m e r i k a
(A’ peruiak győzelme a’ chiliiek felett.) Limai hírek dec. 24eíg 

terjednek; szerintük Santacruz Limát kardcsapás nélkül foglaló el; el
döntő csatára várnak a’ két ellenséges sergek között’s a’chiiiieknek vég
romlást jósolnak. Magányos levelek szerint már történt is csata a’ peruiak 
’s chiliiek között; Moran tábornok az utóbbiakat tönkre véré, élemi szert 
’s tömérdek foglyot ejtve hatalmába. Dec. 29kén Santacruz tetemes erő 
kíséretében Limába szándéklott nyomulni, a’chíliieket az országból kiűzen
dő. Két perui kalózhajó egy chilii fregátot elfoga ’s Callaoban megégető; 
hasonló sorsot jövendőinek a’ többi chilii hajónak is.

P o r t u g á l i a .
(A’ ministerségi zavarok nem akarnak véget érni. A" guerillák 

folyvást csatákat vesztenek.) Lissabon, april 15én: A’ ministerségi za
var még folyvást ta rt; 5 tanácsost és 9 követet bízott meg a* felség mi- 
nisterség-alakitásra e’ napokban, hogy dolgoznák ki a’ leendő ministerség 
programmját (elvrajz),melly sinórmértékül szolgálna a'kormányzatnál; még 
nem tudatik, mit szült munkálkodásuk. Azon vélemény, miszerint a’ 
királyné Sa daBandeirát ’s Carvalho Manóéit megszeretné tartani, ’s más 
részrül a’ kamrákat néhány hónapra elhalasztani, naprulnapra több hitelt 
nyer, mit a’ kereskedőség ’s tőkepénzesek annyival is inkább kívánnak, mert 
minden változóstul iszonyodnak. A’ főváros teljes nyugalmat élvez, mi
nek a’ többi város is örvendezhet ; a’ nép megelégülni látszik; a’ 
tavali év igen jó termésű volt ’s a’ földész termékeit jó áron adó el, az 
idén is hasonlót reménylenek. April Ildikén Monte de Parreiránál 39 
guerilhát zaklattak szét a’ kormányi csapatok, 12dikén pedig Benevil- 
lánál 15öt ’s egyúttal 25 lovat ejtének zsákmányul. Hivatalos tudósítás 
szerint Algarbiában 30 főnyi guerilha csapat veszte csatát’s közülük 19 
holtan hareztéren maradt. Das Antas gróf ’s Terceira hg kitűnő figyelem
mel viseltetnek Cordova tábornok iránt. Fayal marq. Palmella legidősb 
fiát naponkint várják Francziaországbul, hogy azonnal kéznél legyen, mint 
vőlegény, ha Sampayo kisassz., a’ dús örökösnő, 12ik évét meghaladja.— 

S p a n y o l o r s z á g * .
(Espartero folyvást munkátlan. Harcztéri hírek.) Bayonnei april 23- 

cliki hírek szetint Espartero sergei egy részével april lóikén Nestosáig 
haladott, két mérföldnyire délre Ramales felé. Minden oldalról feszülve 
várták a’ történendőket, de Esparterora nem számolhatni. Palillos rab- 
lójifolyvást zsarolják a’ manchai lakosságot; azon kegyetlenség, melly 
szerint a’ foglyokat leöldösik a’ carlospártiak , még most sem szűnt meg 
egészen. Több helyen elevenen sütők meg a’szerencsétleneket, ’s elede
lül hagyák a’ farkasoknak. ’S mégis azt hírlik a’ trónkövetelő emberei, 
hogy ők az igaz vallás ótalmazóji. Carlos a’ saándéklott titkos tanácsot már 
létesítő, ’s vagy személyesen vezérli a’ tanácskozást, vagy periig Czy- 
rill atya által eszközölteti azt. Ez által egészen Maroto kezeibe jut az ügyek 
vezérlete, mig jó lábon áll az említett püspökkel. Van Halen lemondását 
elfogadó a’ kormány, ’s Nogueras tábornokot nevező ki a’központi had
sereg parancsnokául. Van Halen sem tudott tehát Cabrera ellenében bol
dogulni , ’s már most minden gondját arra leend kénytelen fordítni a’ mad
ridi kormány, hogy Alsó-Aragóniában ismét túlnyomó állapotba helyezze 
hadi erejét.

(Cabrera csapatinak dulongási. Van Halen hadi törvényszék elibe 
idéztetik. Vádak Espartero ellen. ) Van Halen gyalázatos visszavonulta 
következményi már jelentkeznek. Cabrera villámgyorsan tudó használni 
az olly megfoghatlan gondatlansággal kimutatott rést, ’s három ezerhar- 
ezosit azonnal Guadalaxara tartományra rohantatá. April 17ike óta már 
az Alcolea del pinari erősség közelében ötledeznek a’ carlosiak Guadala
xara és Calatayud közt, ’s a’ gyönge őrség bajosan fog illy nagy erőnek

sükerrel ellenállhatni. A’ Saragossa ’s Madrid közti postai közlekedés 
megszűnt. Cifuenteben april 18án 25 carlospárti lovas jelent meg, s kö
tözve lmrczolá magával az ottani álcádét. A’ briehuegai vagyonosb la
kosok Guadalaxarába menekvének , ’s igen félhető, miszerint a’ vissza
maradt nagy számú kenyértelen ’s dologtalan szegénység, inségtülkény- 
szerittetve , a' carlosiak sorait fogja szaporítani. Van Halért további moz
galmiról a’ posták kimaradta miatt semmi bizonyost nem tudnak Madrid
ban; ha azonban Aragóniát elhagyná ’s Guadalaxara tartomány segitsé- 
gire sietne, úgy Cabrera dühének minden ótalom nélkül maradna kitétet
ve Térnél, Alcaniz, Caspel vagy Daroca. Még azt sem tudják a’ fővá
rosban', hogy a’ központi hadsereg vezérletét Van Halen lemondása után 
tulajdonkép ki fogadó el. Ámor tábornokot illette volna ugyan ráng szerint 
a’ főparancsnokság, de ez Ayerbe tábornoknak engedő azt á t , mivel az 
iránt nagyobb bizalommal viseltetnek Aragónia lakosi. Madrid közelében 
ujonezokon kivül semmi katonaság nem találtatik, ezeket pedig nem kiild- 
hetni ellenség elibe. Mancha tartomány sokkal elárasztvább mosta’ trón- 
követelő rablócsapatitől, mint valaha, ’s ezek olly kegyetlenségeket kö
vetnek el, mik elől borzadva fordul el az emberiség. Az utazókat már nagy 
váltságdíjért sem bocsátják szabadon a’ carlosiak’s Palillos legiszonyúbb 
kínok közt végezteti ki azokat. Fuente del Fresno mellett 19 fuvarost, 
miután 6 ezer piaszter érkezők váltságdíjul érettük, dzsidás lovasok által 
szuratott agyon, fegyverjáték gyanánt. A’nemzetőrségből hatalmába ke
rülő minden foglyot elevenen szokott megégettetni Palillos. Ezek olly tett
dolgok, mikkel napról napra telvék a’ spanyol lapok. April Skán Cho- 
clan earlosi haramjavezér a’ Madridból Andalúziába indult gyorskocsit 
megégető, ’s az azt kisérő 8 alkotmányos katonát agyon lövető. Azügyek 
illy helyzetinél a’ pénzügyminister minden felelősséget a' hadministerre ’s 
még inkább Esparterora törekszik hárítani. Pita ,, el Castellano 44 czimü 
zsoldos lapja egyenesen árulásról vádolja az alkotmányos fővezért, ’s vád
ját azon állítással erősíti, miszerint Espartero éjenkint egyetlen segéd 
kíséretében szokta elhagyogatni a’ tábort ’s titkos tanácskozást tart a’ ha
za ellenségivel. Annyi csakugyan bizonyos, hogy Villarcayoban 30ezer 
ember van összepontositva, ’s mindennemű élelmi, hadi és ostromszer tö 
mérdek bőséggel fölhalmozva, ’s még sem történik semmi, noha lía- 
males és Guriezo erősségek elfoglaltatását már hosszasb idő óta ígérő 
Espartero, mit Balmaseda megrohanása fogott volna követni, mellyel 
Espartero múlt évben önként hagyott vala el, mivel állítása szerint őrizetet 
sem érdemlett e’ hely. April 14kén Pancorvoba helyzé át főhadiszállását 
Espartero, hol 3 millió reál várakozott a’ hadseregre, melly mennyisé- 
getazonnal kiosztatáa’ fővezér. Apr.l9kén titkos tanácsot tartónak a’ mi
nisterek , mellyben, elrémülve az őket terhelő iszonyú felelősség miatt, 
a’ fölfüggesztett cortes isméti összehivatásárul tanakodtak; a’ pénzügy
minister mindazáltal, jól tudván, hogy ez mulhatlanul megbukását esz- 
közlendené, oda nyilatkozók, miszerint czélszerübb a’ cortest egészen 
föloszlatni ’s uj választásokban keresni menekvést. Jól értesültek véle
ménye szerint azonban Alaix tábornoknak alkalmasint sükerillend Pitát 
kiszoritni a’ ministerségbiil. Alcolea erősséget elfoglalók a’ carlosiak, ’s 
onnan azonnal Medina Celi ostromára indulónak. Egyébiránt Van Halen 
gyalázatos visszavonulta Segura elől, melly annyi zavarnak lett oka, olly 
nagy mértékben izgató föl a’ nyilványos roszalást, hogy a' kormány vég
re csakugyan engedni volt kénytelen a’ közkívánatnak, ’s a’ kormányzó 
királyné rendelést bocsáta közre, mellyben Van Halent a* központi had
sereg fővezérségétül, ’s Aragónia és Valencia tartományok főkapitány
ságától megfosztván, haditörvényszéket parancsol fölállittatni a’ segurai 
események szigorú megvizsgál tatásául. Egyszersmind parancsoló a’ kor
mány a’ most liadajozban tartózkodó Nogueras tábornoknak, hogy ideig- 
len Van Halén fönebbi hivatalit vállolja föl. E’ kinevezés annál különösb- 
nek tetszik , mivel Nogueras nem rég gyöngélkedő egészsége miatt a' man
chai parancsnokságot tévéié, ’s egyébiránt is sehol nem mutatott kitűnő 
katonai ügyességet. Talán csak azért történt ez; mivel Nogueras agyon 
lövető Cabrera édes anyját, ’s így már most két egymást személyesen gyű
lölő vezér állami egymás ellenében harezsikon. Saragossában csupán az
zal kerülhetők el a’ kitöréssel fenyegető zendülést, hogy a* kormányzó
ság egyesülve a’ néppel fölirást intéze a’ királynéhoz Van Halen szigorú 
megbüntettetése iránt. —

A n g l i a .
(Melbourne nyilatkozata a’ porta és Mehemed Ali villongása ügyé

ben. Elegy.) Az april 25iki felsőházi ülésben a’ porta és M. Ali közti 
villongást hozó szőnyegre Brougham. ,,Azon ns viscount, igy szála Broug
ham, ki ő fölsége kormányát vezérli, korább alkalomkor nyilványita , 
miszerint Anglia politikájának főczélja szigorú semleget tartani íön a* por
ta és Mehemed Ali ellenében ’s ha lehetséges, háborittatlan békét esz
közleni az említett két hatalom közt. Nem rég mindazáltal egyenesen 
Alexandriábái azon hirt kapám, miszerint bizonyos angol haditisztek tö
rök szolgálatba léptek; Mehemed Ali’s minis térségé pedig igen hajlók ré
szünkről semlegsértésnek tekinteni ez eseményt.“Melbourne: „Való , hogy 
néhány angol tengerésztiszt csakugyan török szolgálatba lépett, ’s Kon
stantinápolyban tartózkodik jelenleg, ebben mindazáltal koránsem láthatom 
megszegtét azon semlegnek, mellyető föls. kormánya csakugyan ezentúl 
is megtartani akar a’ porta és Mehemed Ali között. (Halljuk!) A' kon
stantinápolyi britt követ nemrég határzott utasításokat kapott, más orszá
gok követeivel egyértelmiileg, mindent elkövetni békeföntartásra Mehe
med Ali és a’ magas porta között.44 (Halljuk!) Brougham 1. igen kielégí
tőnek találta ns barátja e’ nyilatkozatát. — Pelican 18 álgyus hadi hajó 
négyévi távoliét után april elején visszaérkezék a’ nyugotafrikai partvidék
ről Angliába; állomásán 3 hajót fogott el, melly a’ rabszolgakereskedés 
gyalázatos mesterségét üzé, ’s 809 feketét szabadba meg az örök szol-
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^asái iszonyú kínaitól. — April 24-ikéu fényes estélyt adott Lansdovvne 
tuarq., mellyet a’ királyné személyes jelenlétével diszesíte, Kent lignő és 
Hastings Flóra kíséretében ; mi kétségtelenül bizonyítja, hogy a’ fiatal ki
rályné már egészen kibékült édesanyjával. Az estély rendkívül pompás 
volt, ’s majd 400 vendég diszesite azt Anglia legragyogóbb családiból.

S'" r a ii e 7 1 a o r $ z á g-
(Állandó ministerség még mindeddig sem létesült.) April 26ki párisi 

lapok különböző ’s egymással ellenkező nnnisterség-módositási híreket 
közlenek. A’ Courrier íranfais szerint csupán Vivien és Sauzet urakat 
szándék a’ doctrinairekhez húzni az uj ministerségbe, ’s Passy és Dufaure 
többé már semmit nem reménylhetnek. Ez állításban a’ Messager is meg
egyezik. Guizot határzottan nyilatkozott e’ módosítási terv ellen, ’s min
den tekintetben erős ministerséget tanácsla szerkesztetni. A’ Temps 
ellenben azt állítja, miszerint Soult tábornagy végre mégis átengedni 
szándékozik Thiersnek a’ külügyi tárczát; most azonban Thiers vonako
dik azt elfogadni. A’ többi lap vagy egészen mélyen hallgat e’ tárgyról, 
vagy pedig puszta alaptalan vélemények fölött okoskodik. April 26kán 
a’ királynál volt Mólé gr., a’ Temps és Courrier szerint komoly figyel
meztetés végett az ügyek mostani veszélyes helyzetére. Délután 1 órakor 
Soult tábornagyért küldött a’ király, ’s Mólé, mint mondják, balközépi 
ministerséget ajánla legczélszeriibbnek. Mindé’ sok készületnek azon
ban még semmi eldöntő következménye nincsen. Jól értesültek vélemé
nye közönségesen azon állításban öszpontosul, miszerint az udvar minden 
esetre bevárni szándékozik május elsejét (Lajos Fülöp névnapját), hogy 
aztán az akkor nyilatkozandó népvéleményi értelemben intézhesse szük
séges lépésit. A’ nemze.fi őrség fölött nem fog ezúttal szemlét tartani a’ 
király. Egyébiránt az udvar ál talányos terve oda látszik czélozni, hogy 
a’ kamrát, sajtót és közönséget a’ hosszas késkedéssel tökéletesen ki- 
fáraszsza, miből azon hasznot gondolja reinénylhetni, miszerint a’mostani 
gyűlés alatt eltürendi a’ nemzet az ideigl. ministerséget, ’s a* kamra már 
csak azért is megajánlandja a’költségvetést, hogy a’ nyári hőség bekö
vetkezése előtt falura vonulhasson. Ellenkező oldalról azonban azt kezdik 
rebesgetni, mikép a’ kamra hihetőleg egy fillért sem fog az ideigl. mi- 
nisterség alatt megajánlani, különösen pedig a’ titkos költség-rovatról 
hallani sem akar. April 25én Persilt hosszú czikkel kiildék a’ jour. des Dé- 
bats szerkesztőségéhez a’ doctrinairek, mellyben zászlóul a' September! 
törvényeket’s minden javítási visszautasítást tüzének ki vezérelvül; az 
esküttszék mindazáltal ugyanazon pillanatban szabadnak 's büntelennek 
Ítélt egy lapszerkesztőt, kire a’septemberi törvény egész súlyát volt szán
dék alkalmazni. Ebből világosan kitűnik, hová nyilatkozik tulajdonképa’ 
nép valódi érzelme, ’s ezt méltánylani lesz kénytelen a’ korona, ha el 
kívánja találni a’ legjobb utat, mellyen biztosan haladhat. April 25ikén 
adá első estélyét az uj kamraelnök, mellyen minden politikai és diplo
matái nevezetesség jelen volt. A’ Charivari igen kíméletlenül lép föl Thiers 
ellen, ’s következőnek mondja külügyi kormány tervét: 1) Különösen 
megjegyezzük, hogy Spanyolországra nézve közbenjárulhatnánk, ha 
akarnánk; de mi azt épen olly kevéssé akarjuk tenni, mint april 15ike 
(értvén a’ volt ministerséget.) 2) Mélyen fogunk sóhajtani a’ belga kér
dés eldöntetésén ; de változtatás nélkül hagyandjuk april 15ének liatár- 
zatát. 3) Éljen a’ király! — Dupin, Soult, Passy, ’s a’ t. ugyanezt akarák. 
Belpolitikára nézve Dupin terve ez volt: 1) Semmi visszahatás az april 
Ildikétől kinevezett tisztviselőkre. 2) Értelmi tehetség fog főtekintetül 
szolgálni tisztviselők választásinál, épen úgy, mikép april 15dike esz
közlé. 3) A’ septemberi törvényeket íöntartjuk, mikép azt april ladiké 
tévé. 4) A’ kamatváltoztatást elhalasztjuk, úgy,  mint april 15ike. A’ 
kormányzat menete az apr. 15keé leend. 6) Éljen a’király. A’ többinek 
kormányterve egészen ehez hasonlód4 —■

(Uj ministerség, mellymég üsszeállása előtt eloszlott.) April 29- 
ikén délfelé minden pillanatban várak a’ M o n i t e u r  rendkívüli tolda
lékét uj ’s állandó ministerség névsorával, melly következő férfiakat 
volt magában foglalandó: Dupi n ,  ministerelnök és pecsétőr; Thiers, 
külminister; P e l e t  de la L o z é r e ,  belminister; Maison tábornagy, 
hadminister; Duperré, tengerészeti; Passy pénzügyi; Sauzet, nyilvá- 
nyos oktatási; Dufaure nyilványos munkáki és Vivien kereskedési. Ez 
alakítást mindenki bizonyosnak gondolá; de a’ végtanácskozás alatt min
den újra fölbomlott, 's ezúttal, Dupin használtaték föloszlató elemül. 
Az ingerültséget rendkívül növeszté a’ közi emény ez újabb meghiúsítása. 
A’ nyilványos papírok tetemesül csökkentek.

O l a s z o r s z á g ' .
(A’ római szentszék válasza a’ porosz kabinethez a’ vegyes há

zasság ügyében.) (Vége.) E’ közben a’ bibornok-minister máj. 12ki jegy
zékében , melly válaszul szolgált a’ porosz követ april 24iki, kölni érseket 
illető, iratára, tudaté , miszerint mennél nagyobb bizalma van a’ szenta
tyának jogéihoz, annál mélyebb fájdalommal vévé a’ porosz íölségnek azon 
határzatát, miszerint a’ kölni érseket vissza nem bocsátandja megyéjébe; 
a’ szentatya e határzatban nemcsak meg nem egyezék, sőt ünnepélyesen 
ellenszólalkozott ismételve az érsek letartóztatása miatt ’s annak szabadon 
bocsáttatását és székébe visszahelyeztetését kívánta ’s valamint a’ szent
atya föl nem teheté igazságos fejdelemről, hogy egy lőpapot csak azért 
vitessen el fegyveres erővel székéből, mert lelkismérete szabályait pon
tosan követé ’s tisztségének hűn megfelelt, hasonlag reményié , hogy a’ 
porosz kormány a dologiul bővebben értesülve ’s felvilágulva, sietend sze
retett megyéjének íőpásztorát visszaadni ’s ezen bizalmát a’ szentatya ki 
is jelenté a’ kölni káptalanhoz irt levelében.— A’ bibornokjun. löikéna’ 
pápa nevében nyilványitá a’porosz ügyviselőnek, miszerint az april 29iki

hatarzafa miatt, melly a szentszék és kölni káptalan között minden köz
lekedést szorosan tilt közben járulása nélkül; hogy a" szentatya ebben Jeg- 
kevésbbé sem egyezhetik meg, sőt meghagyd bibornokministerének ez el
len ünnepélyesen kikelni, merte’ határzat által az egyház feje’s hivei kö
zött megszűnnék a szabad közlekedés, a’ vallást illetőleg. E’ jegyzékben 
mellyet Buch porosz ügyviselő megkülde udvarának, a’ bibornokminister 
lejtegeté,hogy a’kath. egyháznak isteni alkotmányánál fogvást örökre egy
nek kell maradni, tavijainak ugyan egynek, valamint kormányának is. Itt ki- 
terjeszkedik a’minister a’ kath. egyházi egység megmutatására. -— Azon 
két porosz kabineti rendelmény következtiben , miszerint az egyik azon 
lelkészeket megfenyitetni parancsolja,kik Dunin érsek körlevelét a’ nép kö
zött terjesztgetik, másik pedig a’ felebb említett, a’ szentszék ’s kölni 
ersek közti közlekedést eltiltó határzat foganatosítását erős rendszabályok
kal veszi czélul’s a határzat áthágóji ellen szigorú fenyítéket rendel; e’ 
két rendelmény következtében azonnal jegyzéket bocsáta a’ bibornokminis
ter a’ porosz ügyviselőhöz : vájjon azon rendelinények , mellyek hírlapok
ban jelentek meg, a’ porosz kormány határzatai é ? Az ügyviselő, e’ dolog- 
rul nem lévén értesülve , juh 2iki válaszában bizonyost nem mondhata; ez 
alkalommal azonban a’ porosz ügyviselő a’ bíborunkkal egy kabineti ren
delet másolatát közié, mellyben azon rendszabályok adatnak elő, mely- 
lyek ,,a' külföldi egyházfőnököktüi“ származó tettek gátolására szolgál
nak ; az egyházíünökök alatt itt hihetőleg a’ pápa ’s helyettesi értetnek, 
— Mivel a’ poroszügyviselő említett két kabineti rendelet valóságaidul 
bizonyost nem mondhata, biztosabb forráshoz kelle a’ szentatyának 
fordulni. Julius 1 ldiki jegyzékében legmélyebb fájdalmát jelenté ki e’ 
szerint a" szenlatya B u c h  b.nak, a’ két rendelet ellen megújítván 
ünnepélyes ellenszólalkozását. Valóban semmi sem indithatá a’ po
rosz kormányt a’ kath. vallás sérelmeül a’ szentszék meggyaláztatá- 
sával illy rendeletek hozatalára, Spinelíi esete sem adhatott erre alkal
mat , mert az april 8ikl pápai írat világosan tudató a’ porosz kabinettel:
,,miszerint Spinelíi körlevele nem a' szentszéktől származék, sőt arra 
meg sem volt ettől bízatva.“ Erre nemsokára a'szentatya tudomására ju
tott azonjun. 25iki minister! körlevél, melly a’ poseni ’s gmeseni érsek ve
gyes házasságot illető rendszabályit megsemmité. — A ’ porosz kormány 
a’ helyett, hogy fölhagyva ál elveivel a' szentszék ellenszólalkozásit tekin
tetbe venné, még határzottabban kelt ki azegyház szabadsága ellen’s a’ 
kath. vallás gyakorlatát tartományiban mindinkább korlátozza. Ang. Siki 
jegyzékben a poroszügyviselő kormánya nevében nyilványitá, miszerint 
a’ porosz kabinet elvek vitájába nem szándékozik bocsátkozni, őcsak a’ 
gyakorlat megtartását sürgeti, melly szerint a’ szentszék ’s kath. lelké
szek közti közlekedés a’ porosz tartományokban mindig a’ kir. minister
ség közbenjárultával történt; miszerint a’ porosz udvar igen csudálkozik 
a’ szentatya ellenszólalkozási miatt s mindig tartózkodók az elvek vitat
kozásába bocsátkozni, mert a' bibornokminister elvei egészen ellenkezők 
a’ porosz (örvényhozás rendelményivel ’s e’ pontra nézve a'tartományok
ban egyformaságot nem reménylhetni ’s hogy a’ porosz kormány, hűn ma
radván a’ polgári törvényhez, állandón kinyilatkoztatja, miszerint a’ szent
szék ’s kath. papság közti közlekedést egyedül csak ministersége közben
járultával engedi meg’s az illető hatóságoknak ez iránt kiadá a* szükséges 
rendszabályokat; ’s hogy, a’ porosz kormány reményű, miszerint sükeru- 
lend fáradozása a’ szentszéknél a’ kérdéses gyakorlat elleni tett elhárítá
sára. A’ szentatya, kinek e’ jegyzék azonnal elkiildeték, élénk fájda
lommal tapasztald , hogy midőn a' porosz kormány elvek vitatásába bo
csátkozni nem akar 's nem fog, okkor saját elveit tolja a’szentszékre ’s 
mintegy kénytetni látszik őt azon valódi elvek elhagyására, mellyek fen- 
tartása apostoli tiszte. Ismét kénytelen megujitni ellenszólalkozásit a'po
rosz kormány ellen ’s annálinkább , re hogy hallgatását a’ porosz udvar 
megegyezésre magyarázza, mi a’ kath. egyház örökös elveivel homlok- 
eayenest ellenkezik. Mire a' bibornokminister jegyzéket intéze a' porosz 
ügy viselőhöz a’ jun. 15diki jegyzékben foglalt okokkal megújítva ellen
szólalkozásit mindazon akadály ellen , melly a' p o r o s z kormány ré
sziről a' szentszék 's katholikus papság közti szabad közlekedést gátol
ja. Mivel azonban az e g y h á z  fejének annyi sok ’s méltó előterjesz
tései foganat nélkül maradtak a’poroszkormány egyedüli vétke miatt, lé- 
lekisméretében lekötelezettnek érzé magát a' szentatya a' világ előtt bá
násmódja igazolásaid tette előadására; e’ kötelességnek megfelelőlegele
get tőn az 183S sept. 13iki consistoriumban tartott beszéde, mellyben 
azon reményt fejezé ki, mit most is hiszen, miszerint „a’ porosz király 
magas elméje következtében igazságosb útra téréiül a’ kath. vallás iránt , 
megengedi neki a’ törvényeivel élést és szabadságát fogja védeni.“ Ezen 
pápai beszéd, bármilly szelíd ’s békés hangon volt is mondva, a' berlini 
kabinet résziről keserű sérelmek tágyaul szolgált, mit a’ dec. 31ki nyi- 
latkozvány ’s emlékiratban köztudomásra hozott. Ila azonban a' tettdol- 
ook olly igazak, mint felebb előadattak, ha legkisebb részben sem ta
gadhatok, akkor bátran az elfogulatlan és független olvasó itéletéro 
bizhatjuk: vájjon a’ porosz kormány sérelmei igázságosak é? A' status- 
titoknokságbul april l lkén 1839.

T ö r ö k o r s z á g ' .
A’ marseillei Sémapliore Konstanlinapolybul mart. 27rül igyir: „Az 

ázsiai seregnél változások történnek; lfaliz basa, c’ seregszeraszkierje, 
kinek1’ rablás! ösztöne 's túlzott szigorúsága olly sok kurdot elidegenítő 
a’ portálul, midőn lágyabb eszközökkel könnyen meg lehetett volna őket 
heditni, Koniali parancsnokává neveztetik ki, Emin basa pedig, a' dri- 
nápolyi kormányzó, a’ diarbeki íehadiszálláson pótolandja őt ki; Emin 
b. derék hadvezér ’s az európai hadtudományra! meglehetős fogalma van.jegyzék uj okot szolgáltat aggsagra. ’s lájdalomra, a’ porosz kormány azon
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FOGLALAT: Magyar és Erdélyország (kinevezések; országgyűlési követek; eszéki hírek Zemplény megyei közgyűlési határzatok; bécsi állat- 
mutatás; különféle: a’ pesti gyermekkórház ügye, hajózási vállalat: Olt folyamon, ’s a 't.) Ausztria 30 millió pgő forintnyi kölcsön.) Anglia 
(a3 ministerség helyzete az irlandi kérdés iránti győzelem után; Talfourd irói tulajdon iránti indítványa az alsóházban; ’s a’ t.) Francziaor- 
szág (ministerségmódositási hírek ’s jóslatok; üdvözlő beszédek a’ király névnapján: Mauguin fölirat-inditványa a’ hosszas ministerségi for
dulat ügyében; politikai nézetek; ’sa’ t.) Olaszország. Belgium. Németország. Törökország. Gabonaár. Dunavizállás.

M a g y a r o r s z á g é s E r d é l y .
A’ ílorenczi nhgnő, ő cs. kir. főhgsége, f. e. april 30án délutáni 3 óra

kor szerencsésen egészséges fimagzatot szült. Az ünnepélyes keresztelés 
még ugyanazon nap este ment véghez ; a’ nhgi főkamrás, Glierardesca 
gr., Károly cs. fó'hg nevében , keresztvízre tartván az újonnan született 
kis fliget, ez utóbbi Károly, Salvator, Maria, József, János, Fiilöp, 
Jakab, Január, Lajos, Gonzaga ’s Rainer, neveket kapott a’ keresztsed
ben. A’ tons, anya ’s csecsemője körülményekhez képest legjobb egész
ségnek örvendnek.

ORSZÁGGYŰLÉSI KÖVETEK: Ns Zól yom megye részérül 
máj. Skán m. garanszegi Gé ez y István főispán ’s m. k.u. kanczell. előadó 
tan. ur elnöksége alatt beniczei ’s micsinyei B e n i c z k y Ágoston első 
alispán egyhangú felkiáltással ’s osztrolukai 0  s z t r o.l u c z k y Mihály má
sodalispán szavazási többséggel választattak meg, a’ megürült alispáni 
hivatalra pedig az előtt volt kir. tan. első alispán ideigléni helyettesnek 
(surrogatus); Kom á r o m-megyeérül: P á z m á n d y  Dienes és G h y- 
czy  Ráfael alispánok; S z a b a d k a  város érül a’ beltanács előterjesz
tése következtében a’kültanácsutján titkos szavazás utján: D e m e r á c z  
Aloiz tiszti főügyész és Zom bor t  s e v i t s  Ferencz első aljegyző; 
Zágr áb  városérul: B e d e k o v i c h  Ján. fúj égyző, és K 1 o b u c s a r i c s 
Károly helyettes városbiró; S z a t h má r  megyeérül máj. 6án: kölesei 
K e n d e  Zsigáimul első alispán és kovácsvágási B o t k a  Imre tbiró 
V é c s e y  Miklós b. főispán elnöklete alatt; Tol na  megyeérül két nap 
tartott szavazás után jobbaházi Dör y  Gábor másod alispán ’s ifj. bony
hádi P e r e z  el István tbiró; S o m o g y  megyeérül S o m s i c h  Miklós 
és Sz e ge d i  Sándor főjegyző ; Z a l a  megyeérül: De á k  Ferencz és 
H er t é l én dy Károly; B i h a r megyeérül: Hodosy  Miklós és Ber -  
ná t h  József; V as megyeérül: Z ár k a  János 2od alispán és S z é l i  
József; F e j é r  megyeérül: Ü rm  én y i József cs. kain. és S á r k ö z  y 
Kázmér alispánok.

Z a l a  Blidei múlt április utolján számosán összesereglének Kehidán 
Deák Ferencz urnái ’s elnökjök 2dik alispán ur Deák úrhoz köv. értelmű be
szédet tarta : „Érdemes Hazafi! Megjelentek nálad Zala Rendei fudtodra adni 
határtalan bízódul móka», mellyel múlt országgyűlésen szép lelkeddel’s eszed
del szereztél es megérd« mlettél, ’s jőve inegüérni téged, hogy mini: jöven
dőbeli országgyűlési követ, a’ követséget elvállalni méltóztassál.“ Mire Deák 
ur azt válaszolá: Hogy azon elvek szerint, mellyeket Zala Rendei követének, 
gyönyörűsége lehetvén követnek lenni, a’ követséget el fogja a’ teljesítendő 
választáskor fogadni; köszöni addig is a’ Kendek bizodalmát, és azt, vala
mint tanácsokkali segítségüket mindenkorra kikéri. Onnan ugyanazok Merte- 
lendy Károly úrhoz mentek Tomajra, ’s ezt is a’ követség - felvállalás végeit 
megkérték, ki szinte azt elvállalta. Máj. őkán tartatott közgyűlésben, mellyben 
legalább 2000 választó jelent m eg, 3 perez alatta’ legszebb renddel, minden 
ellenzés nélkül, Deák Ferencz és Hertelendy Károly ur, kik a’ műit ország- 
gyűlésen is a’ KRdek bizodalmát megérdemelték, ismét a’ jövőre követeknek 
örömkiáltások közt megválasztalak,’s a’jutalmak legjelesbikével, a’ közbizo- 
dalommal, megtiszteltettek. Utána nyomban 6 ifjú 1 ír. díjjal, és öten becsü
letbeliek Írnokoknak neveztetlek melléjük.

Z e i n p l é n y  m e g y e  f. évi mart. 21 iki közgyűlési jegyzőkönyveinek 
meghitelesitése után bemutatta főjegyző udvardi Kossuth Andrása’ közelebb 
múlt lS3Ski év végéig tartott gyűlések tisztára írott ’s beköttetett: jegyző
könyveit, az illető kivonatokkal: egyszersmind, miután öcs. kir. felségének 
kegy. rendeleténél fogva a’ tiszántúli kerületi táblához jegyzőnek kinevezte
tett, e’ megye keblében részint a’ tiszti ügyészi részint a’ jegyzői hivatalok
ban már 29dik évre terjedő szakadatlan szolgálatjától legszivrehatóhb be
széddel búcsút vett, főjegyzői tollát, mint azt a’ nm. főispánnak is mar be
jelentő, tisztelettel teljes hálaérzelmek közt letette , a’ megye levéltárának gon- 
viselése alá bizott kulcsait visszaadta’silly módon a’ megye KReilől , előlülő 
alispántól, s minden tisztviselő társitől érzékeny búcsút vevén , eddig tartott 
tiszti székéből kilépett. Eldődeinek , kik e’ megyében szinte hiv szolgálatokat 
tettek, úgy saját szolgálatba tekintetéből is a’ megyének vele éreztetett párt
fogását fiára Antalra, ki most a’ törvénytudományi pályát végzendi, annak 
idejében terjesztetni kérvén. Mellynek folytában előlülő m. alispán Szentivá- 
nvi ur a’ megye RRdeinek kebléből szólva, adá szinte igen érzékeny vála
szát a’ búcsút vett főjegyzőhöz , kinek zemplényi érdemeit a’ megye levél
tára a’ késő unokáknál is örökfii , ’s ennek emlekeül mostani búcsúbeszéde, 
úgy szinte az elnök alispánnak erre adott érdekes felelete is a’ közjegyző- 
könyvvel a’ megye levéltárába tétetni határoztatott.

E s z t e r h á z y  P álhgaz Eszterházy-sorsok kijatszatásabeli lotto- 
huzásban 120ezer pengő forintot nyert, ’s e’ mennyiséget alapitvány- 
tőkepénzül szentelte saját uradalmi tiszteinek nyugalmaztatási díjul szol
ga land ólag. —

Az idei b é c s i  á l l a t  m u t a t á s o n  részt vettek következő ma
gyarországi uradalmak: Károly főhg magyar-óvári uradalma 13, Hunyady 
József gr. örményi uradalma 4 , Hunyady Ferencz gr. somogyi urod. 
4 , ’s Károlyi Lajos gr. tótmegyeri urad. 8 darab legfinomabb szőrű 
kos és birkával.

KÜLÖNFÉLE : A’ gyermekkórházat létesítői szándékozó egyesület 
tagjai Pesten már 400ra mennek, ’s igy az intézet rövid idő múlva tett- 
leg fog életbe léphetni. E’ nagyhasznu vállalat olly szép siikerültét leg
inkább Ürményi Ferencz titkos tanácsos emberbaráti buzgalmának kö
szönhetni, ki néhány nap alatt igen számos taggal szaporitá e’ zsenge 
intézetet, ’s azonkül az előző ülésekben is mindenkit hathatósan buzdita

e’ czél minélelőbbi létesithetésire. — Kassán a' dologházban jelenleg 60 
szegény talál munkát ’s kenyeret pakróczok, vászon és ezérna-készités-
sel. — F. hó okén délutáni 4 órakor gyűlést tartván az olthajózási társa
ság N. Szebenben a’ városház termében, liatározá, miszerint még e’ hó 
másodfelében két terhelt hajót kühlend biztos vezérlet alatt Olt íolyamon 
Boithaig Rimiiikbe (Oláhországba), vagy Szlatinába, sőt egészen a’Du* 
nárais, ha a’fölrakandó árukés szállitványok tulajdonosi kívánnák. Min
denvalódi honbarát, ki a’ hazai iparelőmozditást óhajtja, örömtelt ke
bellel tekint e’ társaság buzgó törekvésire, mikkel Erdélyt részesitni kí
vánja azon üdvös következményekben, mellyek a' dunai kereskedés vi
rágzó állapítja által egyéb tartományokra naponkint nagyobb mértékben 
áradoznak. Erdélyre e’ vállalatból annál több jó fog háramolhatni, mivel 
a’ szomszéd fejdelemségek minden vállolatot nyílt karokkal fogadnak, 
melly által közelebb vélnek juthatni az európai műveltséggel rokonulás- 
hoz. — A’ kolozsvári czéklaczukorgyárhoz a’ választottság teljes megelé- 
giilését bíró gyárigazgató érkezett; a’ gyár épülete már megkezdetvén, az 
legnagyobb sukerrel szakadatlanul foly, a’ belkészületek iránti egyezé
sek ’s a’ czukorczékla-termesztésrőli rendelkezések is megtétettek, ’s az e’ 
tárgyban! munkák gyorsan haladnak elő. A’ gyár emlékkövének ünnepé
lyes letétele f. évi jun. 13án fog megtörténni, a' mikor tartandó közgyű
lésre a’ részvényesek tisztelettel meghivatnak, ’s néhány, ki még rész
vényárját be nem fizette , annak pénztárnok Szábel Menyhárt keze alá 
befizetésére az irt határidőig felszólittatik. Végre hogy e’ hazai első köz- 
vállalatban több is részt vehessen, még néhány részvény kiadatása hatá
roztatott, a’ szándékozók illető pénztárnokhoz utasíttatnak, hol is f. évi 
július lükéig, tüsténti fizetés mellett, azon néhány részvényből vehet
nek. E. H.—N. K á r o l y  ban máj. 5én szép tánczmulatságot tartottak a’ 
házi koldulás megszüntetése végett, száz mű és himvarrási darab állítta
tott ki ezer sosjegy általi kijátszatásra. Itt Szatmár-megyében az őszi 
vetés részint kiázva, részint a’ görös (röges, göröngyes) vetésből egér 
által elemésztve kopár, a ’ tavasz jól indult.—Hamburgi f. máj. 3kai levelek 
szerint a’ gyapj  u á r a  j a v u l n i  k e zd, ezt állítja még az ágost. Alig. Z. 
is.—A’ gőzhajózást Triest, Corfu, Athene, Syra, Smyrna ésKonstantinápoly 
közt f. hó lükén nyitámeg Szeri-Pervasz gőzös. A’ Bécs-Linz közti közle
kedést fontartó „Maria Anna44 több rajta történt czélszerü javítás után e’ 
tért már most két nap alatt haladja át, ’s e’ szerint csupán egy éjét kény
telenek hajón eltölteni az utazók. A’ feldunai gőzhajózásra nézve igen 
örvendetes következményű lehetem! egy felső-ausztriai társaság munkál
kodása kőzszénbányák felfüdözése iránt. Losenstein vidékin olly gazdag 
érre találtak, melly évenkint 20ezer mázsát fog gyümölcsözhetni. Még há
rom a’ Dunához közel fekvő hely en akadtak már kőszén nyomaira, ’s igy 
rövid idő múlva szükségkép tetemesül alább szálland e’ tüzelékszer ára.
— Ilaulik György zágrábi megyés püspök a’ varasdi jótékony egyesüle
tet 10Ü pgő forinttal kegyeskedék gyámolitni, miután múlt évben már 
ugyananyit külde oda szegények ’s betegek fölsegéllésire. E’ közhasznú 
intézet folyvást gyarapul ’s napról napra több szegényt részesíthet jó
tékony gyámolitásban. —

E s z é k ,  april 2(5kán: Yerőcze megyének régóta hüvelyben heverő jog
pallosa ma vérbe mártatott. K n e z i c s i c s  Ürzse gaushinczei pórnő a’ diá- 
kovári járásban több ideig szolgájával B o s z a n c s i c s  Miklóssal házasság- 
törő fertelemben élvén,  e’ két gonosztevő végre arra vetemült, hogy férjét, 
’s illetőleg gazdáját megöljék; elfökélett bűnös szándékjokat végrehajtaniuk, 
napot, órát jelölnek ki, a’ hűtlen szolga este gazdája hálókamrájába lopódzik, 
’sja’ kálhazugolyba rejtekezik, követi a’ gazda gonosz nejével, ’s kevés vártat
ra elszunnyad, jelt ad a’ fertelmes nő, ’s mind ketteje az elszunnyadt szeren
csétlent megragadja, a’ szolga torkán , az ocsmány nő közép tetemeinél’s erő
szakkal addig fojtogatják, gyötrik, inig nyoszolyájából földre terül, « tttérd
del tapadják ’s nyomorgatják , míg a’ szegény boldogtalan, máskép izmos vas
kos férfi, kihörgötte utolsó leheletét. Ezen házasságtöréssel egy részről, más 
oldalt szolgai hűtlenséggel párosult orgyilkosság minden törvényszék ál al ha
lálos Ítéletet vona maga után , ’s a’ két gonosztevő legfölsőbb helyen sem ka
pa életkegyelmet. A ’ némber befogaiása után néhány hónapra gyermekszülési 
fájdalmak közt kimúlván, méltó világi büntetését megelőző, a’ gonosz gyil
kos szolgát pedig mások rettentő példájára ma végezték ki az eszéki gyepen.
— Időjárásunk valódi áprilisi, változó, de inkább téli mint tavaszi, ha pár nap 
van is verőfényünk, borúra fordul napunk’s hüvesek éjjelink. A’ tavaszi ve
tések igen elkéstek, csak midőn április Sdikán az idő derülni ke/de, leheteitt 
zab alá szántani, de ezt sem mindenütt, mivel a’ tömérdek martziusi ’s ápri
lisi havak és szüntelen esőzés véget len telket borítottak viz alá. annyira, hogy 
zabot itt vagy alig vagy épen nem lehetend vetni. A ’ marhadög Verőczében, 
’s hivatalos jelentések szerint, a’ szomszéd Somogybán is egészen megszűnt, 
mégis a’ széna szűkében alig emlékezhetni, hogy az eszéki sz. györgyi so- 
kadalomra valaha annyi eladó szarvas-marhát hajtottak volna, mint az idén * 
’s a marha csekély ára mellett a’ marhahús fontja 10 váltó kr. Azonban a’ pénz 
szűke mindenszerte érezhető , a’ kereskedés pang ; ha van is eladó , nincs ve
vő s a’ kalmárok szomorúan térnek honjokba vissza, a’ nem rég jó hírben 
állott eszéki évi sokadahnak szembetűnő csökkenést tapasztalnak ’s a ’ t.

A u s z t r i a .
(30 millió pgő forintnyi kölcsön.) Ez uj kölcsön főkötelezvénye igy 

hangzik: ,,A’ cs. kir. közönséges udv. kamra résziről legf. határzat ’s ő 
es. ’s ap. kir. föls. f. e. april lsejei meghatalmazása következtében jelen 
főkötelezvény által nyilványittatik, miszerint Arnstein és Eskeles, Gey-
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maller e's t;írs., Rotschild M. A. es Hai, es Sina Simon Gy. 30 millió 
pgő forintnyi kölcsüneszközlést vállolának magukra, oily föltettel, hogy 
a’ es. ausztriai kormány e’ mennyiség visszafizetésére 40 év alatt köte
lezi magát 1840 rlec. lsejétiil 1878 junius lsejéig kitűzött sorshuzási 
terv külön határzati szerint, összesen 74,250,500 pgő forinttal kész
pénzben, melly mennyiség az egész tűkét kamatostul foglalja magában. E’ 
kölcsön befizetése, elsorsozása és visszatérítése mellett kővetkező fel
tétek fognak gyakoroltatni: 1) A’ befizetések 30 egyenlő hónaponkénti 
járadékban történendú'k 1839 mart. lsejétiil kezdve. 2) A’ kölcsönzött 
összes mennyiségről 120czer kötelezvényt kapandnak a' kölcsönadók tet
szés szerinti használásul, mellyek mindegyike 250 pgő forintról szólam! 
és 5 külön részre lesz fölosztva 50 pgő forintjával. 3) E’ 120ezer kö
telezvény fiezer külön sorozatra fog osztatni, mellyek mindegyike 20 kö
telezvényből állami. 4) Az elsorsozások olly móddal történemlők, hogy 
1840 jun. lsejétől 1845 dec. lsejéig 12, minden G hónapban egy; 1840 
dec. lsejétől 1851 dec. lsejéig 0, minden 12 hónapban egy, ’s 1853 
junius lsejétől 1878 dec. lsejéig 18 húzás, minden 18 hónapban egy, 
történjék. 5) A’ tervleg kitűzött években junius és decemb. lsején a’ 
sorozatok kihúzása menend véghez, 3 hónappal ezután pedig a’ kihúzott 
sorozatokban foglaltató kötelezvény-számok, a’ rájok eső nyeremények
kel, mellyek kifizetése újabb 3 hónap eltelte után történik, fi) E' kifi
zetést teljesitendik: a’ bécsi cs. kír. közönséges országos adóssági pénz
tár, vagy a’ prágai, brőnni, Iembcrgi, budai, n.szebeni, linzi, salzburgi, 
graetzi, laibachi, klagenfurti, görtzi, innsbrucki, milánói, velenczei, és 
zárni hitel-pénztárak pengőben a’ kihúzott kötelezvény előmutatóinak, 
még pedig az egész azon számra háramló nyereménnyel, ha t. i. a" kötelez
vény mind az öt részét nyújtja be, egy résztől pedig az arra eső ötöd- 
nyereménnyel. E lőkötelezvény azon megjegyzéssel iktattatik az országos 
adósságot tárgyazó könyvekbe, miszerint az a’ tökéletesen véghez ment 
visszafizetés után minden kötelező erejét’s hatását elveszti, és az egész 
kölcsön elmúltnak fog tekintetni. Bécs, april Ifikán 1839. EiehhotF 
József b., Hands  él iky Ferencz. E* kötelezvény a 'es. kir. közönséges 
orsz. adóssági pénztár hitelkönyvébe van iktatva. Bécs , april 24dikén 
1829. A’ cs. kir. köz. orsz. adóssági pénztárért, I Vol i t er s  F. főpénz- 
tárnok; S i c a r d  József, ellenőr.44 —

P o r t u g á l i a .
(Uj ministerség.) Lissabon, opr. 2bán: A’ ministerségi zavarnak 

következő kabinet vete véget: Ribeira de Sabrosa b. ministerelnök ’s hadi 
's ideigl. külügyi és tengerész; Julio Gomez da Silva Sanchez bel; Joao 
da Cunha e Aranja jogi ’s vallási; Manóéi Antonio de Carvalho pénzügyi 
minister. A’ külügy 's tengerészministerség Sa da Bandeira számára üre
sen hagyatik, csak még előbb némelly fontos tárgyban a’ eortes egyezését 
várják be. A’ mostani ministerség ennélfogva egészen a’ bal vagy is 
a’ September! párt tagjaibul alakult, melly egyedüli politikai elvrajzának 
(programm) az #83Ski alkotmányt nyilványitá a’ ministerségalakulás előtt. 
Carvalho megmaradta mégis a' kereskedőséget annyiban megnyugtató, mert 
a’ pénzkelet tetemesül szökkent. Sa da Bagóéira, a’ volt ministerelnök, 
visszalépte utolsó napjaiban, kir. rendelményt bocsáta közre, melly az ide
gen hajóknak portugál lobogókkali élhetést tiltja meg, ha csak 1837jan. 
előtt erre nem kapának jogot; e’ rendelet czélja, úgy látszik az , hogy 
idegen hajóknak portugál lobogók alatti rabszolgakereskedésük gátoltas- 
sék. — Apr. 21 kén kelt össze a’ 12 évű Sampayo kisasszony, a’ dús 
örökösnő, kinél Portugáliában most nincs gazdagabb hölgy, Fayal inar- 
quisval, Palmella lig legidősb fiával. —

A n g l i a .
(A’ ministerség helyzete az irlandi kérdés iránti győzelem után.) E’ 

fontos tárgyról így értekezik egy londoni levelező april 22ikéről: „Azon 
rósz fogadtatásból, mellyet a’ chartista küldöttség Londonban tapasz
talt , azonnal következtetém, miszerint ebből inkább számozhatnak rósz, 
mint jó következmények , mert az izgatás a’ gyúlékonyabb tartományokra 
fog szivárgani és sokkal nagyobb hatást gyakorlatul, minta’ fővárosban 
cszközhetett volna. Sejtésem nem csalt. O’Connor ugyanis egyik legkö
zelebb ülésben azon indítványt tévé , hogy a’ küldöttséget országvándor
rá kell tenni, azaz , hogy az ország minden részeiben váltogatva gyako
rolja ezentúl befolyását. O’ Connor irgalom nélkül tárta föl a’ chartis
ták minden hibájit, mellyek lényegileg következőkben pontosainak : 1)
IWeghasonlás és a’ mérsékpártiak tulnyomósága által a’ határzottabb ér
zelmű nép elidegenőlt , pedig most hihetőleg kizárólag csak ez fog mun
kálkodni. 2) A’ küldöttek közül is számosán igen hanyagul viselék ma
gukat, ’s azért a’ nép bizalmatlanságát tökéletesen megérdemlék. Mások 
mint például Fletcher és Whittle inkább engesztelő hangon szóltak, azon 
tekintetben legalább t. i , hogy a’ személyesen vádlottakat ótalmazák; no
ha egyébiránt az ügyre nézve egészen O’Connor értelmiben szóltak. He- 
therington könyvárus , ki a’ középosztály képviselője azon gyülekezet
ben , az egészet csupán időközti k'ilönségnek nevezé , ’s azt törekvők meg
mutatni, hogy a’ mérsékpártiak csupán próbául akarják használni az er
kölcsi erőt, ’s annak nem siikerülte esetén bizonyosan ők is testi erőhöz 
folyamodást tanácslandnak. Mit jelent ez már most? O’Connor egyedül 
testi erővel akar győzni, Hctherington pedig taríaléksergől kívánja ezt 
használni, ’s erkölcsi hatalomnál erősíteni. Több népgyiilésben sokszor 
a’ pénzügy is szőnyegre került, melly pontot a’ napi sajtó mindenkor hí
ven használt ez embereknek kaczajtárgyul tételére. En nem olly könnyen 
fogom föl e’ tárgyat. Ha hűtlen kezelés forog kérdésben, akkor itt csak
ugyan megmutathatni, mikepaz eltulajdonítások sokkalesekélyebszeriiek, 
hogysem azokból tökéletes csalásrendszert lehetne következtetni. Lehe
tő veszély kiszámításban pedig a’ legroszabb lehetség is legnagyobb va
lószínűség — hogy a’ számolási rendszer osalékony, vagyis, hogy van olly

kisebbség, melly a’pénzt titkos czélokra fordítja,’« nem bir annyi Ügyes
séggel, hogy magát tetten nekapatná. Egy tettdolog tagadhatlanul be van 
bizonyítva, hogy t.i. fizetett téritgetők küldettek széllyel az országban. 
Itt nem csupán a’ chartisták forognak kérdésben, hanem még következő 
nevezetes körülmények tűnnek föl: 1) A’ könyvkereskedés egész mene
te azt tanúsítja, mikép az olcsó könyvek ’s kiadások száma naponkint na
gyobb mértékben haladja meg a’ drágákét. Mi következik ebből? Hogy 
a’ vagyontalanokat nagyobb olvasás vágy buzdítja, mint a’ gazdagokat. 
2) Mig a’ drága kiadások ’s könyvek naponkint üresbekké ’s pillanat 
kivánntinak hódolókká lesznek , az olcsók folyvást komolysággal tünte
tik ki magukat. Mit tanúsít ez ? Hogy az alsóbb osztályok szellemileg emel
kednek, a’ felsőbbek pedig aljas testiségbe buknak. De ezek csak előz- 
vények , már most térjünk a’ dolog velejére. Az irlandi kormányzat Öt 
napi vitatása kétségkül fényszakát képezi a’ jelen parliament ülésinek. 
Fénytől azonban nem kell megvakulni. Olly fiatal párt ereje, melly kö
vetőket akar szerzeni, tettre szánt férfiak elhatárzottságában áll. Ki mer, 
az nyer, régi közmondás szerint; melly mindazáltal csak annyiban igaz, 
hogy a’ ki semmit nem mer, az nem is nyerhet egyebet semminél. De 
ha nyert már az ember valamit, akkor fődolog , hogy azt megtartani tö
rekedjék. Ez a’ torykat rósz állapotba helyzi, mert a’ felsőházban kor
látlanul uralkodnak ők, ’s a’ szerencse anyja az elbizottságnak. Roden 
indítványát a’ felsőházban valódi őrjöngés szidó. Az orangistáka’ szó leg- 
teljesb értelmében Irland kardlovagjai voltak ; ők igazítottak el ugyanis 
Irlandban minden ügyet, de karddal, ’s ezért most egész Irland lakos
sága boszuló nemzetté vált. Továbbá, az orangistákfőerejöketelveszték 
a’ katholikusok fölszabadittatása által. Alit akarnak tehát most az oran
gisták ? Mindent visszanyerni, még pedig azon pillanatban , midőn a’ viszo
nyok változta következtiben egész Irland parancsnokává lett O’ Connell, 
’s midőn milliókaru szörny lett Irlandból egyetlen fejjel. A’ felsőházban 
győze ugyan Roden , mert ott vakbuzgalom hatalma uralkodik: de az 
alsóban méltó sors bünteté tőt. Olvassuk csak Peel, Stanley és Graham 
beszédit, ’s látni fogjuk, hogy ezek szavai engesztelő természetűek va
lónak Irlandra nézve,“ ’s csupán a’ whigek iránt ellenséges szándékunk. 
Az alsóházban czélirányosb osztályozás uralkodik a pártok között, ’s 
azért okosság uralkodik abban , melly a’ veszély s gyengeség leánya. 
Az országra nézve pedig legfőbb fontosságú az alsóház, mert a minis
terség meginutatá, hogy évekig is kormánypolezon maradhatni alsóházi 
többséggel nyílt daczolásban a’ felsőházi ellenzést többséggel. Minden em
ber tudja itt, miszerint e’ pillanatban csupán Peel-W ellington íéle minis- 
terséget gondolhatni lehetőnek. Jól van , tegyük föl tehát, hogy csak
ugyan illy ministerség létezik, ’s hallgatásra kénytia’ túlzó torykat; Ir
landban azért mégis mindenkor bizalmatlanság fog uralkodni Roden és párt
ja ellen, ’s e’ bizalmatlanságban halált lelne a Peel-Wellington féle mi
nisterség. Irland határzott ellenzést támosztnaa’ tory kormány ellen, ez 
pedig az eddigi előzmények után nem adhatná meg Irlandnak törvénysze- 
riileg azokat, miket követelni teljes joga van; mig a’ whigeknél nyugottan 
nézék ezt el az irlandiak , mivel bizalommal viseltettek irántuk. Tory mi
nisterség alatt ügyeire nézve nem kivánna engedélyeket Irland, mi igen 
természetes ott, hol személyek iránti bizalom nincs. Ez igen rósz követ
kezményű lehetne, ’s Irlandot 2ik Canadává változtathatná. Ez azonban 
még nem minden. A’whigek állapotja e pillanatban roszabb, mint valaha. 
Russell és Morpeth bátran szólnak ugyan s a többség mellettük nyilat- 
kozék Peel indítványa ellen; azonban a radicalok is kimondok ezúttal
azon határzott véleményüket, miszerint ók csupán irlandi politikáját he
lyeslik a’ ministersegnek, de koransem egész .általányos kormányrendsze
rét, mellyet egyenesen kárhozatosnak nyilatkoztattak. A whigek 22 szó- 
nyi többségét nyertek, Duncombe radical indítványa mellett 82 radical 
szavazott; a’ radicalok elpártolása esetén tehát 60 szónyi kisebbségben 
maradtak volna a’ whigek. E számítás nem egészen helyes ugyan , mert 
a’ 82 szózat közt több irlandi követé is foglaltatik, kik minden esetre 
mindenkor a’ whigek mellett szavaznak ; de mégis igen aggasztó a mos
tani kormányra nézve , hogy a mellette íoltétesen nyilatkozó többség is 
olly csekély. A’ whigek, ha ellenszegülni kívánnak a toryknak,egészen 
a’ radicalok hatalmába esnek. Ezt nemcsak a parliament tanúsítja, ha
nem még sokkal inkább a’ sajtó. A múlt héti vitatás alatt leghe\ esbpár- 
tolója volt a’ whigeknek az Advertiser, s most ez is már javítások szüksé
gérül szól. A’ M. Chronicle bizonyos idő óta láthatólag változtató színét, 
mert készülnie kell, hogy tory ministerség hatalomhoz jutása ecetén az 
ellenzés! pártnak szolgálhasson. Most csak két esetet gondolhatni lehe
tőnek. Az első szabadabb szellemű ministerség. Már rebesgeték, hogy 
Normanby marcj. vallolandja el a minister-elnükseget. Mondjak mindaz
által, hogy a’ királyné Melbourne lordon kívül nem akar más minister
ségi elnököt; ez nem valószínű, mert ha valamennyi radicalt megnyer is 
az~uj ministerség, azért a’ whigeket még sem fogja együtt megtarthatni, 
mivel ezek közül sokan csupán a’ mostani ministerséghez ragaszkodnak. 
Tehát megmaradjon é a’ ministerség ? Az nem tarthatja föu tovább ma
gát,  ha engedélyeket nem nyújt a’ radicaloknak. Tehát tory ministersé- 
,ret ajánljunk? Ez csak uj parliament! választás esetén szerezhetne ma
gának többséget, mert a’ gabnatörvény elleni izgatás miatt valamennyire 
meghökkentek a’ földbirtokosak, ’s nagy részint a' toryklmz csatlakozó
nak , mit számos whigtől is várhatni, miután közülük sokan csak sze
mélyes érdekből szavaznak a’ mostani whigkormány mellett. Ennek kö
vetkezőiben Peel-Wellington féle ministerség bírna ugyan többséggel az al
sóházban , de mi tovább ? Peel beszéde miatt a’ felsőházi toryk megha- 
sonlának az alsóháziakkal, ’s igy Peel nem tarthatná ion magát kormá
nyon, ha a’ felsőházi vakbuzgó pártot engedélyekkel nem ipái ködnek meg
hódítani. E z  esetben mindazáltal az egész ország ellenzést kepezne az igy



( 155 )

cselekvő kormány ’s tory alsóház ellen. Nem kell soha feledni, hogy a’ 
javító törvényt mind a’ két ház csak kény tetve adá meg a’ nemzetnek. 
Hasonló izgatás eseten a’ sükcr is egészén ahoz leend hasonló. Valószí
nű e az illy izgatás ? A’gabnatörvény elleni izgatás nyom nélkül múltéi. 
Kitől származott az? A’ kereskedőségtül, mellynek a’ mostani parlia
ment soha nem teljesitendi kivánatit. 'S mi következik ebből? Az, hogy 
legalább is a' választási rendszert meg kell változtatni, különben a’ ke- 
reskedőség soha nem számolhat az alsóház megegyezésire a" gabnatör
vény eltörlesztési ügyében. A’ kereskedőség tehát már most kénytelen 
válSztásjog-kiterjesztést követelni. A" kereskedőség 2ik hatalom Angliá
ban , számra nézve pedig erősb a’ földbirtokosaknál. Végre a’ szegény 's 
dolgozó osztály száma legnagyobb ’s legerősb Angliában , ’s ez utóbbiak 
általányos szavazásjogot követelnek, mig a' kereskedőség \s középosz
tály csupán nágyobb kiterjedést óhajt adatni e'joggyakorlá.snak. Ez utóbbi 
körülményt mindazáltal minden esetre közelítésnek nevezhetni az elsőhez.
A’ dolgozók pedig igy is szólhatnak: „Ha nem ugorhatónk is, legalább 
mozogjunk, ez úgy is kényelmest), tartsunk összeta' közosztállyal.“ For
dítsuk már most szemeinket Mamira. Mit tenne Irland , ha Peel minis- 
terségbe jutna? Minden esetre az angol nemzeti ellenzéshez csatlakoz
nék, ’s aztán mind a’ két súly ugyanazon mérlegrészt nyomná le. 'S ki 
okozá az ügyek e’ vészteljes helyzetét ? Roden 1. és a" túlzó toryk. A" leg
közelebb jövendő minden esetre nagy eseményeket rejt ölében.

(Talfourd irói tulajdon iránti indítványa az alsóházban. Elegy.) Má
jus lsején több irói nevezetesség résziről kérelmet nyújtván be az alsó
házban Talfourd az irói tulajdon biztosítása iránt, egyszersmind kóré a’ 
házat: alakulna biztossággá e' tárgyban indítványa vitatása végett. Ez 
alkalomkor világosan kitűnt, milly kárhozatosan szoktak visszaélni né- 
melly parliament*! tagok itt az ülés-elhalasztással. E’visszaélés t.i. annyira 
megy, hogy egyik londoni lap igen helyesen a’ lengyel vetohoz hason
lítja azt,melly korább időkben a’ legiidvösebb tanácskozást is tetszés sze
rint szakaszthatá félben. Talfourd indítványa kétszer ment már szeren
csésen keresztül az alsóházban, ’s mégis különös ellenséges csillagzat 
látszik fölötte uralkodni. Warburton , egyik radical ellenzője az indítvány
nak olcsósági szempontbul, következőleg nyilatkozók: „Midőn ez legkö
zelebb alkalomkor a' ház előtt volt, azon megjegyzést tevéin az igen tisz
tes inditványzónak, hogy legnyomadékosabban fogom ellenzeni kérdését, 
ha szerdai ülésben hozná azt szőnyegre. Oily törvényjavaslat forog itt 
kérdésben, melly iránt rendkívüli érdekkel viseltetik a’ közönség, ’s e’ 
szerint nem tarthatom helyesnek olly pillanatban venni azt tanácskozás 
alá, midőn a’ korona ministen nincsenek jelen, számos alsóházi követ 
pedig magányos ügyei elintézésivel foglalatos e’ ház falain kívül. Lát
hatják Önök , hogy alig vagyunk itt összesen harminczan. (Oh! Oh!) E’ 
törvényjavaslat nem csekélyebbet kiván, mint számos évi szabaditéktól 
fosztani meg az olvasó közönséget. Hogy tehát minden egyes része illő 
vitatás alá juthasson, holnapra kívánom azt halasztatni.“ Wackley hat
hatósan támogató e’ kivánatot. Talfourd :,,Azon ösvény, mellyre a' brid- 
porti tisztes követ most térni méltóztatott, olly boszantó, minőt csak kép
zelhetni. E’ törvényjavaslat harmadszor jut most a' ház elibe, miután két 
diadalt vitt ki már, s ugyanannyiszor helybenhagyást is nyert elve. Hol
napra más törvényjavaslatok vannak napirenden, melly ek természetileg 
elsőséggel bírnának az enyim fölött, ’s ugyan mikor kerülne aztán ez 
utóbbira a' sor? A’ tisztes követ igen jól tudja , miszerint magányos em
ber a’ korona különös pártolása nélkül csupán szerdán hozhat indítványt 
a’ ház elibe.“  Szavazásra kerülvén a’ dolog 127 követ Talfourd indítvá
nya mellett nyilatkozók , 24 pedig ellene. Warburton mindazáltal még eb
ben sem nyugvók meg, hanem határzatlan időre kivárná halasztatni az in
dítványt , noha több követ ellenkezők e’ nyilatkozatával. Warburton e’ 
2ik indítványát 131 szóval 9 ellen szinte félre vétó a' ház. A’ makacs el
lenzőnek azonban még ez sem volt elég, hanem mármost legközelebbi 
péntekig akará elhalasztatni a' kérdéses törvényjavaslat további vitatását. 
Ez újabb indítványa sükere még nincsen tudva.—Május lsején TOdik szü
letésnapját ünnepié Wellington hg. Az előtt néhány nappal halálát kez
dők hírleni a' fővárosban, ’s ekkor kitűnt, milly nagy mértékben bu
ndádén ellenkező elv daczára is népszerűséggel az ősz bajnok. A’ nép min
den osztályúból ugyanis csapatonkint tódalának sajnálkozók a’liglakása 
c/libe, ’s harsogó éljennel üdvözlők a’ kertjében sétáló hőst.—A’ muszka 
trónörökös látogatásáról folyvást ellenkező hírek szárnyalnak Londonban. 
A' M. Post, melly minden illy magas tárgyban jól szokott értesülve lenni, 
igy nyilatkozik : A’ nhg trónörökös nem látogatandja meg Londont. Va
ló ugyan, miszerint czári atyja utazása megkezdésekor meglátogattatni 
kívánta általa Angliát és Francziaorszngotis, de a’ politikai ügyek helyzete 
Parisban e’ terv megváltoztatására birá a’ czárt, és arra határozó, hogy 
ezúttal a' londoni látogatás is maradjon el, mit leginkább a’ sz. pétervári 
magos tanács változásának kell tulajdonítani, mellynek következőben olly 
férfiak kezeibe jutott a’ hatalom, kik mindenkor ellenségi voltak Angliá
nak. — A’ keletindiai társaság rendkívüli buzgalommal szaporítja kato
naságát, ’s legújabban 20 ezer puskát szállíttatott Indiába. — Napoleon 
Lajos csöndes elvonultságban él London falai közt, ’s következő munkán 
dolgozik : „Idées Napoléoniennes.“ —

F  r a  ii c  z  i a  o  r  s  z  á  g. 
(Ministerség-módositási hírek és jóslatok.) Paris, april 28dikán: 

„Mennyi lapunk van Parisban, majd annyi minister-névjegyzéket olvasunk 
naponkint , miket az éj ismét feledékbe merít, hogy másnap másokat ébresz- 
szen föl helyettük. A’ Messager mai száma következő áttekintését közli 
az utóbbi eseményeknek: „Miután Teste, Cunin-Gridaine és sfcámos tag 
a’ volt 221 közül hatarzottan a’ doctrinairek ’s különösen Guizot minis- 
terségbe jutása ellen nyilatkozónak, Duchatel pedig Guizot nélkül semmi

niinlsterség-alakitásbaii nem akart részesülni, 's Br og l i é  és Ilumáiirl 
egyenest n kimondák, mikép ők általában semmi íöltét alatt nem váll ól
nak tározót , Sou It tábornagy, kié’ szerint már most csupán tiszta baP 
közepi ministerséget alakíthatott volna , tegnapelőtt este visszaadó a íöl- 
hatalmazást a' király kezeibe, ki azt elfogadó ugyan , dé azért a’ tábor
nagy együttmúnkálkodásáról egészen lemondani nem akart. A balközép 
tagjai értesülvén a' tábornagyé' határzntáról. ’s nem reménylvén őt más
ra bírhatni, legalább meg akarák mutatni, miszerint azon esetre , ha az 
inditványzott módosítás talán nem siikeriilne , az ne pártjuk tehetlehsége- 
re rovassák. E’ párt parlamenti vezéri tehát azonnal följegyzék azon fér
fiakat j kik tartós és haladási szellemben munkálkodandó ministerségala- 
kitásra tökélék el magukat. E’ névjegyzéket a’ királynak volt szándék- 
jók bemutatni annak tanúsításaid, mikép ministerség-aíakitásbűn a'bal
közép nem olly tehetetlen, niint a’ jobb közép. Soult tábornagy neve is 
olvasható vala ugyan e jegyzékén; mivel mindazáltal visszavonulta előre 
is gyanítható vala, tehát Thiers , ujább tanujelét adván szép mérsékle
tének, azon kivánatot fejező ki,hogy az elnöklést a 'ministen tanácsban a’pe- 
csétőr foglalja el. Passy 3 lU órakor megjelenvén a' ki r. hívására a tuileriák- 
ban, siete átnyujtaniLnjosFülöpnek maga 's baráti nevében azemlitett név
jegyzéket. A" kir.nem tőn ezúttal semmi különös kifogást, hanem csupán föl- 
szólitá Passy urat: tenne még egy végső lépést a’ tábornagy megnyérhetésirC 
ministerségbe lépés iránt. Dupin 4 % órakór szinte a‘ királyhoz ment s 
ugyanazon névjegyzéket nyújtó be neki, bizonyságul, miszerint esupáii 
egyetlen név vagy annak kipótoltatása. szükséges még a' közönség töké
letes megnyugtatására. Válaszul Dupin szintazon kérelmet nyerő, hogy 
törekedjék a’ tábornagyot a’ ministerelnökség elfogadására bírni. Testé 
is levelet kapott a’ királytól ugyanazon megbízatással. E’ három kormány 
férfi csakugyan meg is látogató a’ vitéz tábornagyot, de a’ csataedzett 
hős nein akart kimondott határzatától elállni. Midőn az értekezés végért 
nyilványitá Soult, mikép soha többé életében vissza nem veendi a' tegnap 
letett meghatalmazást, bámulva tekintének egymásra a’ hires kormány
férfiak, mivel e’ körülményt igen bölcsen elhallgató előttük a'király. Pas
sy visszatért a" királyhoz, ’s jelenté, hogy Sault nem akár már többé 
semmit tudni ministerség-alakitásról, mire Lajos Fülöp azon kitérő vá
laszt adá, hogy majd s z e m é l y e s e n  teend még próbát a’ hajthatat
lan nüg vitézzel. E’ szerint tehát ujlag továbbra van halasztva e’ fontos- 
kérdés elhatározása, melly könnyen legkomolyabbszerü történetekre' 
szolgálhatand alkalmid, miknek már eddig is nyugtalanító előzményi ta
pasztalhatók. Orleans hg ugyanis több megyét utazott most be, 's több 
helyen katonai szendét tarta , de lelkesedésre sehol nem talált, többvá
rosban pedig mély csönddel fogadók a’ jövendő trónörököst, noha iránta 
általányos jó véleménnyel viseltetik a' nép, ’s e’ hallgatást csupán azon 
határzott roszalásnak tulajdoníthatni, mellyet a’ hosszas bizonytalanság el
len táplál keblében mindenki. Nincs egész Francziaországbán olly nyil- 
ványos vagy magányos érdek , melly e' hosszas ministerségi hiány miatt 
tetemesül’s igen érezhetőleg ne szenvedne, mi okbulaz elmék rendkívü
li ingerültségét nem csudálhatni.

(Üdvezlő beszédek a' király névnapján.) Május lsején a'király név
napja ümeplésire szokás szerint nagy udvarlat volt a' tuileriákban. A’ 
király családja körében fogadó el reggeltől kezdve a’ kamrák, hatóságok; 
tudományos testületek’s diplomatakar üdvezlő nyilatkozatit. Apponyi gr., 
az ausztriai követ, a’ diplomata kar nevében következőleg üdvözlő a’ ki
rályt: „Szerencsém van felségednek névnapján tiszteletteljes kivánatit 
mutatnom be a’ diplomatakar résziről. Fölség! azon példája szerint, mi
kép Ön fens, családja ’s Frnneziaország sorsáról egyenlőn gondos , mi 
is e’ kettőt egyesitjük azon kívánótokban, mellyekkel hódolatunk elfogadta
tását kérjük Öntől. Bár ezentúl csupán öröm 's elégültség tárgyait lelné 
<)n atyai szíve számára, "s bár adná meg Frnneziaország nyugalma és 
jólléte Önnek azon gondjai és fáradalmai jutalmát, mikkel annak szünet
len áldozik.“ E’ beszédre ezt válaszoló a’ király : „igen hálás vagyok azon 
kivánatokért, miket Önök névünnepem alkalmára családom boldogsága ős 
Francziaország jólléte iránt hozának. Bízom, miszerint a' gondviselés 
ezentúl is áldani fogja törekvésimet, hogy Frnneziaország számára meg
tarthassam azon nyugalmat"és biztosságot, mellyet az e’ pillanatban él
vez. Édes érzet rám nézve még az is, hogy Önökkel együtt szerencsét 
kivánhatok magamnak azon újabb biztosítékokhoz, miket az álfalányos 
béke-föntartás iránt nyerőnk. Köszönöm a' diplomatakor azon érzelmit; 
miket On nekem annak nevében kifejezett.“ P assy , a' követkamrai 
elnök így szóla: „Fölség, a’ követkamra jő hódolatát és szerencseki- 
váwatit On elibe terjeszteni. Azon kiválnátok, miket az Ones föns. csa
ládja boldogságáért érez, egyszersmind egész Francziaország érzeménye, 
azon Francziaországé, mellynek jólléte Ön szívének első szüksége, ’s 
melly tudja, hogy ettől függnek az On legédesb ürömi. Fölség! azon po
litikai zavar látásakor, mellynek olly élénkül óhajtja végét a'követkamra, 
osztakozik Önnek minden aggodalmiban. Gsak most levőn a’ kamra megvá
lasztatva az ország által, szükségkép annak hű képmása. Felséged tisz
teletteli ragaszkodásban lelendi azt személye iránt, valamint a'korona 
jogai úgy szinte tulajdon kiváltság! mellett szigorúan őrködve, ’s készen 
minden kormányzóság ó fal mára, melly híven felelem! meg a’rend, béke s 
engesztelés kivánatinak, mikép azt a’kor szükségei ’s intézvényink nagy
szerű szelleme kívánják, mellyek alapjai a" trón méltóságának s a va
lódi nemzeti nagyságnak. Fölség ! a’ gondviselés , sorsunk legmagasb 
intézője, áraszsza áldásit Önre és családjára, és szerezzen Önnek az ed
digi próbákért kárpótlást ezentúl csupa dicsőség és szerencse napjaival. 
Ez azon kívánat, mellynek teljesüléséért velem együtt könyörg a’ követ
kamra.“ —Lajos Fülöp: ,,Szerencsésnek érzem magamat, a 'követkamra 
közepében lehetvén, ’s körültem láthatván a" nemzet választottit,- egy
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szersmind nyilványithatván azon egész bizalmat, mellyel hantok visel
tetem. Az Ö tök elnöke «által nyilványitott kívánatra azt válaszolom, mi- 
kep azon pillanatnyi zavarokban, miknek most kitetetve vagyunk, sajnom 
mellett semmit nem mulasztók ’s nem mulasztandok el, mi azok vegét 
«•yorsithatná. Bárkinél is jobban óhajtóm én , hogy olly kormányzóság
gal bírjon Francziaország, melly kivánatinak, Önök várakozásinak ’s a’ 
kor szükséginek megfeleljen. Fáradozásán szilárd czélja: legbensőbb egyet
értést tartani főn minden kormányhatalmi ágozatban. Csak ez cgyesség- 
ben lelhetjük föl azon erőt, mellyre minden nyilványos tisztviselőnek 
ős minden hatóságnak szüksége van , azon küldetésnek megfelelésre, 
mellyre hivatalos. Csák ez egyezségből számozhat!k azon erkölcsi erő, 
melly intézvényink tartósságáért kezeskedvén, azon jövendő iránti bizal
mat csöpögteti a’ nemzetbe, melly nyugalmának, szerencséjének ’s sza
badsága tartósságának első záloga. Önök mindenkor késznek találtak 
engem ezek ótalmazására, ’s én örömest ismérem meg, mikép én is min
denkor készeknek találám Önöket a’ külön kormányzósági hatalmak al- 
kotmányszerü előjogai ótalmazására. Köszönöm azon kiv.ánatokat, miket 
elnökük által nyilványitottak. Mi engem illet, az én fáradozásom szilárd 
3<;end, enmegtagadásom pedig tökéletes, hogy azon nagy küldetés, mely- 
lyeí a’ nemzet rám bízott, híven teljesüljön, ’s boldognak tartamlom ma
gamat, e’ teljesülést azon hű együttmunkálásnak fogván köszönhetni, 
mellyet Önöktől igényiek, ’s Önök nekem megajánlanak.“ A’ követkamrai 
tagok teljes számmal voltak jelen ez udvarlaton ; Thiers azonban nem 
volt látható. Azon beszédből, mellyel a’ pecsétőr kivánatit köszöné meg 
a' király, e’ szók érdemesek említésre: „Korunkban az olly felsőség, 
melly sokat enge de, nem találhat elég eszközt, mik által ismét fölemelje 
magát a’ közvéleményben. Ez eszközök közé soha nem szabad ugyan ön
kényt vegyíteni, mert az önkénytől ovakodás mindenkor lényegileg szük
séges ; de azért mégis ki kell a’ felsőségnek tüntetni, hogy még létezik,
's mindenkor kész gyámolitni a' gyöngét, ’s tiltani a’ hatalmast az előb
binek elnyomatásától.“ — Este a’ tuileriák kerlje ki volt világítva, a’ kir. 
pár meg jelent az erkélyen és zendületi zenék hangzónak, de <n' nép egyetlen 
jelét sem mutató a’ lelkesülésnek, mit épen nem csudálhatni, mert e’ pil
lanatban talán egyetlen ember sem él Parisban, ki .a’ hosszas minister! 
fordulatot anyagi vagy szellemi tekintetben nem sínylené. —

(Mauguin föliratterve a’ királyhoz. Politikai nézetek.) A’majus3ki 
követkamrai ülésben fölolvasák Mauguin fölirattervét a’ királyhoz, melly 
igy hangzók: „Alulirt ajánlja a’ kamrának, nyújtson alázatos felírást a’ 
királyhoz ’s kérje, hogy a’ mostani aggályos feszültségnek ezélt vetvén 
használja előjogait olly ministerség-alaldtásra, melly állandóan vezérel
hesse a’ kormányügyeket. Óhajtja továbbá «alulirt, fejezné ki «a’ kamra e’ 
kérelmében azon kívánatét, miszerint a’ korona azon férfiak közül vá
lassza ministerit, kik mindenkor rendföntartásnak, ’s ennek szilárd meg
alapításául egyszersmind folytonos korszerű és határzott haladási elvek
nek hódolnak; kik határúikon kívül pulyaság nélkül tudják föntartani a’ 
békét,’s a’ hazában komolyan foglalatosak a’nyilványos terhekkevesbi- 
tésivel; kik az ipart munkásán és őszintén mozdítják elő és szakadatlanul 
a’ haza szükségeikielégitésin fáradoznak, ’s kik, szigorúan őrködve a’ 
nyilványos erkölcsiség fölött, határzott ellenségei minden vesztegetésnek 
’s visszaélésnek , ’s kik a’ kamrai többséget nem cselszövények ’s tette
tés , hanem ügyesség és szabadéinál nézetek által tudandják megszerezni.“ 
A’ kamra f másnap kihallgatni határzá ez indítvány támogatását. Napi
renden az 1840iki költségvetés volt kijelölve. A’ baloldal ’s balközép 
élénkül kívánók azt elhalasztatni, ’s Etienne következőleg nyilatkozók ez 
«alkalomkor: „Maga a’ pénzügyminister is nyíltan kimondó, miszerint a’ 
költségvetési tervet módositni szükséges , ’s hogy e’ terhet utódainak sze
retné vállaira görditni az ideigl. ministerség. A’ kamra tehát az ügyek illy 
helyzetében nem bocsátkozhatik a’ költségvetés vitatásába.“ (Ingerültség.) 
Gasparin, belminister: ,,A’ pénzügyminister oda nyilatkozók, midőn a’ 
volt mintsterség által tervezett költségvetést Önök elibe terjesztő, hogy 
könnyen megtörténhetnék, miszerint a’ minket követendő ministerség, 
vagv talán épen mimagunk által bizonyos kiadási rovatokra nagyobb meny- 
nyiség kívántassék ; most azonban azért ez itt koránsem szolgálhat gá
tul vagy akadályul, mert a’ választmány előtt lesz helye közelebb vizsgá
latba bocsátkozásnak e’ kérdésre nézve.“ Az elnök kérdéa’ kamrát: meg
kezdjék-e másnapa’ külön hivatalosztályok a’ költségvetés vitatását. Az 
első szavazás kétes vala. A’ baloldal ’s balközép tagadólag nyilatkozónak. 
Másodszori szavazáskor mindazáltal igent mondotta’ többség. (Elénk moz
galom.) Némelly lapok szerint Soult tábornagy még eddig folyvást föl van 
hatalmazva ministerségalakitásra, de mint látszik, többet gondol készü
letivei jószágiba utazásra, mint .a’ hosszas fordulat megszüntetésivel. 
Broglie hg határozottan vonakodik tározót vállalni ; Ilumann és Sauzet el
hagyók Párist; Teste megunta a’ sok engesztelő lépest; Cunin-Gridaine 
és Dupin végkép lemondának a’ ministerségbe lépésről; Passy kamrael
nök kíván maradni, Thiers pedig florenezi történetírásával van elfoglalva. 
Ha a’ korona csakugyan ministerséget szándékozik létesitni, úgy uj em
berekről szükség gondoskodnia. Az ügyek helyzetét általányosan minden 
pillanatban zavartabbpak mondhatni, ’s a’ G.izette de France következő
leg elmélkedik e’ hosszas bizonytalanságról, melly már annyi különböző 
vélemény-nyilatkozatra szolgált alkuimul: „Bármilly nagyon sajnáljuk is 
e’ boldogtalan helyzetet, melly e’ Jiagy nemzet minden érdekeit annyira 
károsítja, ’s minden osztályban szenvedést, nyomort’s könyűket idéz 
létre, mégsem fojthatjuk el az iránti csudálkozásunkat, midőn látjuk, 
mikép hal el a’ parlamenti kormány, «az újabb kor ez «agyréme, anélkül 
hogy azt valaki megtámadná, csupán a’ keblében viselt tévedések miatt! 
Annyi szenvedélyes szó után, «annyi ármány ’sapl'ó diadal utána parla

menti többség kiküldéséért, oda jutának végre az illetőjfelek, hogy már 
többé nem is találhatni többséget a’ parlamentben; ’s hogy e’ testület* 
melly, mint ur, akart parancsolni, akaratját sem képes többé kinyilatkoz
tatni. A’ kormányt akartátok vezérelni, ’s fölemelni sem tudjátok azt, 
noha előttetek hever a’ kamrában ; valódi elnökséget kívántatok, ’s nem 
vagytok elég erősek azt fölállítani; ti akarj«átok , hogy férfíaitok egyike 
első legyen minden egyéb hatalom ellenében ; de magatok még sem tííri- 
tekj'el, hogy előjoggal bírjon fölöttetek. Azon hatalom, mellyet 15 év ótá 
példátlan makacssággal ostromoltatok, azon hatolom, melly után olly 
sovárok valótok, földön hever most a’ trón és szószék között, ’s közüle- 
tek egynek sincs ereje vagy bátorsága azt megragadni. Mikép Tantalus 
előtt «az arany gyümölcsök, úgy hever előttetek az annyira óhajtott ha
tolom, ’s mi kívántatik annak megkaphatásához ? Csak nyolez férfi, kik 
ugyanazon elvek hivei, ’s kölcsönös bizalommal viseltetnek egymás bö- 
csületessége iránt. Nem szembeszökő é, hogy ezen föltét mindeddig nem 
teljesülhete? Tehát csakugyan való, miszerint Francziaország nem ké
pes megszabadulni a’ korlátlan uralkodási elvtől, ’s hogy e’vetélyvágy- 
tól égő büszke franczia természet csupán olly feísőséget tőrei, melly min
dig egyéb jogszerűség fölibe emelkedik ?“ — Girardin ismét nemzetisé
gét tanúsító törvényszéki bizonyitványt tuda magának szerezni , ’s igy leg
közelebb alkalomkor ismét követté válosztathatja magát. — 

O l a s z o r s z á g : .
(Az orosz czár birodalmában kath. egyházfőnököt nevez ki.) Sz. 

Pétervár, april 24kén: Az itteni lapok szerint: „Miután a’ czár jónak 
látó birodalmiban a’ római kath. vallást illetőleg egyházfőnököt kinevezni, 
Paulowsky Ignácz püspököt több évi érdemiért mohilewi érsekké ’s az 
orosz birodalomban találtató minden római kath. egyház főnökévé nevezte 
ki.“ E’ kinevezéssel a’ r. kath. egyházcollegium jövedelmét 24,165 ru
belről azonnal 51,150 rubelre szökkenté; a’collegium elnöke, Paulowsky 
érsek, 6 ezer rubelt kap e* jövedelemből. —

I? e  1 g- I u  in .
Brüssel, april 22ikén: A’ nagyhatalmakkal ’s Hollandiával kötött 

szerződéseket legkésőbb hat hónap «alatt jóvá kell hagyni, mire 14 nap 
alatt a‘ városokat ’s falvakat kötelesek átadni a’ biztosoknak. A’kamrák 
május 2 i kán hivattok ismét össze. Azon katonák, kiknek szabadsági en- 
gedelmök unj. Fjéig terjedt, aztegész aug. Ijeig kiterjeszték. Rebesgetik, 
miszerint Brouckére fontos pénzügyi küldetésben részesülend. Nothomb 
mindaddig Londonban marad, mig a‘ postaegyezkedés alapjai megköttetnek

N é m e t o r s z á g * .
A’ fallingbresti (Hannoverában) hivatalban a’ választók két uj vá

lasztóférfi választása végett hivattak össze april 20ára az ez előtti este, 
hogy minden összebeszélést lehetetlenitsenek ’s nyíltan kijelenték, misze
rint a’ választási jog egyúttal választási kötelesség is. Erre az összehívói
tok egyhangúlag következő írott nyilatkozványt nyújtónak be : „Uj vá
lasztóférfi választása végett összehivottak ezen választást egészen elmel
lőzzük, részint, mert az még le sem monda, részint mivel azon móddal, 
mellyel az utasítást végrehajtó , tökéletesen egyetértünk’s megfelel azon 
czélnak, mellyért mindig megválasztottuk volna, mert meg nem egyez
hetünk abban, hogy az 1833iki alaptörvény, melly szerződéseken ala
pul, eltörlesztessék, sőt állandóan mellette maradunk ’s elvárjuk, mit 
határzand a’ német szövetség, mellyre függesztvék most szemeink. Meg
egyezünk tehát abban, mit választóférfink tőn ’s azon esetre , ha szük
ség lenne, őt ezennel fölhatalmazzuk nevünkben szabad itéleteszerint cse
lekvésre ’s azon nyilatkózványra is kénytetve érziik magunkat, miszerint 
községi követünk, Schmidt, épen úgy cselekvék, mikép azt tőle remény
iettük.“ — Semmi előterjesztés nem birhatá őket ellenkező határzatra, 
sőt ellene nyilatkoztak mindnyájan azon határzásnak, mellyet kerületjök- 
beli választóférfiak tudtoknélkül hozmának , mint törvénytelen ’s niitsem- 
érőnek; tanácskozásaikban a’ szabad vitatkozási jogot, mint a’ képvise
leti jogtul elváíhatlant, követelék ’s a’ választási kötelességet, minta’ király 
akaratával ellenkezőt, mikép ezt elég világosan nyilványitá a’ febr. 18ki 
rendeletben, visszautas!t.ák. —

(A’ kölni érsek falusi jószágára utazott.) A’ porosz statuslap Miin- 
stcrből april 23áról következőleg ir: „A’ lábfájás, melly a’ kölni érse
ket néhány hét óta kinzá, veszélyes szint ölte az utóbbi időben ’s az or- 
vos.ak csupán «akkor igérhetének rögtöni ’s tartós felgyógyulást, ha a’ szen
vedő rokoni ápoló kezeibe kerül. A’ hatóságok siettek az érsek ez álla- 
potjárul ő felségét tudósítói, mellyre kabineti rendehnényt bocsáta ki ’s 
megegyezék, hogy az érsek Darfeld falusi jószágára utazzék, de azon ki
kötéssel, hogy a’ felség tudta nélkül onnan nem fog távozni. Az érsek éh- 
fogadó e’ föltétet, ’s már april 2 Iáikén elhagyó Mindent, 22dikén pedig 
rendeltetési helyére érkezék. —

T ö r ö k o r s z á g : .
A’marseillei Sémaphoíe Konstantinápolybul april 7éről következőleg 

ir: „Épen most jut tudomásomra, miszerint a’ vámjegyzék tökéletesénél
v.on határozva .a’ franczia árukra nézve; tegnap esti 8 órakor irák alá a' 
biztosak; jövő levelem erről bővebben tudósitandja Önt. Tegnap ülést tar
tott a’ tengerészeti hivatal a’fénytoronyért fizetendő vámok miatt az illető 
hajóktól. Semmit sem határzottak. —
G a b o n a á r  : Pest, május Í4dikén : Tiszta búza 1(H), 145, 130 ; — Kétsze

res 120, 110,100;— Rozs 100, 95, 88; — Árpa 80,72,651 
— Zab 66, 64, 60; — Köles — , — , —; — KukoriczA 
98,93,90 ; — ; Köles kása 200 pesti m. v. garas.

D im a v iz á l lá »  : Pest, máj. 13ikán 13' 8" 0"' — 14ikén 13' 7" 6"' 
lödikén 13' 5" 3'"

Mzcrkenztl liélmeczy. -  Nyomtatja Trattuer-Karolyl, url u tczaö l*
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1 OGLALAT : Magyarország és F.nlély (kinevezések és előléptetései 
csíny, magydr játékszín! előadások, Öle Bull nemzeti színpadunko 
és közgyűlése, p. ladányi hírek; ’s a ’ t.) Amerika (a’ pörös határ 
roto sergei közt; az alkotmányosak győznek; harcztéri hírek; en 
’s kelet ügyében; az alsóház 60 évre biztosija az írói tulajdont; 
sitésire, az orosz trónörökös Londonban; ’s a ’ t,) Francziaország 
cziák közt fölbomlással fenyegetőzik a’ béke; ’s a ’ t.) Olaszország.

országgyűlési követek; budapesti napló : Schams Ferenc/ *j*, budai tohaj- 
’s a’ t j ;  egyesületi közgyűlések; különféle: Göntörmegye magyarosodasa 
rul elvonulták a’ csapatok ; ’s a’ t.) Spanyolország (csata Espartero es Ma- 
rkefeskedés: gyermekrablás; ’sa ’ t.) Anglia (parliamenti ölesek Jamaica 

réz k i ; kofmányinditvány a’ két Canadft
iykereskedéb , ^ j --------------

kormány 8 whig peert név«/, ivi, Mmmmjiuuuvn 
lauguin föliratindiíványa elhalasztva ; Fassy bete 
lazítás. Gabonaár.

any a7 kér r-anann egye- 
Ábde'lkader és a’ fran-

„ M a g y a r o r i í á g é s l í d é l y .  
Ocs*k.its.az országoskülílöttségnekSiiia*Gryörgy 

1). úrral a’ liuria cs Pest közt állandó Ind iránt kötött 
’s föl térj esz tett szerződését aláírni kegyeskedett*

O cs. s ap. kir. felsége, L á z á r  Imrét, az erdélyi k. kanczellária 
eddigi fogalmazóját, ugyanott számfeletti titoknokká; M o t e s i c z k y  
Pál ni. kir. udv. kanczellária tiszti fogalmazóját, ugyanott tiszt, titoknokká 
kegy. kinevezni ’s Me d i e r o  Károly eszéki fópostaigazgatót nyugal
mazni méltóztatott.

Öcs. k. főherczegségc Országunk N á d o r a  S z ő g y é n y  László 
kamrást es kir. személynöki itélómestert nádori itélőmesterré méltózta- 
tott kinevezni. —

A nra. ni. kir. udv. kamra a’ Luhiban megürült vám- és barmincza- 
di czedulaszedóségre Gá b o r  István ruszkopolyánai vám-ésharminczadi 
czédulaszedőt; helyette I  r a n k o w s k y  J á n o s t ,  a’ leördinai vám- és 
harmmczadtisztség felügyelőjét; továbbá a’megürült zwarini erdőszségre 
Wo l f  Otto kolesgarki erdoszt s helyette S p a n i o l y  Ignácz hradeki er
dész tisztirnokot alkalmazd. S l o v á c s e k  Ferencz hatvani sótárnok f. e. 
npril 29kén meghalálozott.

ORSZÁGGÁ ÜLE^I KÖVETEK: Győr  megye résziről máj. 10én: 
S z ű c s  Antal másodal^pán és T a k á c s  Sándor főszbiró ; S z a b o 1 csé
rül: Z o l t á n  János másodalispán és Bón i s  Sámuel tbiró; Már ma-  
r°serű i május 7ken: Mi h á l y i  Gábor főszbiró és M ó r i c z  Péter 
tb.; Zombor  sz. k. városéiul: K o n y o v i c s  Dávid polgármester és 
H a n k e  Albert jegyző; Be re g  vgyee'rül: F ü z e s é r y  Gábor és L ó- 
n y a y László; 1 r e r t c s é n y  vgyeér ü l: M a r c z i b á n y i  Ant a l  és 
Vi e t o r i s z  László alispánok; Heves megyeérül P a p s z á s z  Laj. tb. és 
L e ö t h y  Lajos t. főügyész szavazati többséggel máj. lGkán.

A pesti n. casino választottságának e’ f. május 11 kén tartott ülésé
ben S z é c h e n y i  István gr. és P r e g a r d t  János ur az igazgatóságról* 
az első ugyan a közelgő országgyűlésre leendő eltávozása, a’második pe- 
d(S gyengélkedő egészsége miatt a’ választottság naery sajnálatára lemond
ván ; a’ jövő közgyűlésig és helyettes igazgatókul Heinrich nép. János 
és Laczkovics József részes urak kérettek meg, kikre a’ pénz-kirende
lés (assignatio) is bizatott.

E g y e s ü l e t i  k ö z g y ű l é s e k .  A ’ kisdedovó intézeteket Magyaror- 
szagban terjesztő egyesület folyó május hónap 31kén, a’ h. G a z d a s á g i -  
E g y e s ü l e t  pedig junius 3dikán délelőtt 10 órakor a* n. casino teremében 
közgyűlést fog tartani, mellyekre az illető t. ez. részes tagok szives meg
jelenése tisztelettel ’s ismételve kéretik. Pest május 16. 1839. Kacskovics 
Lajos m. k. egyesületi titoknak.

B u d a p e s t i  napl ó.  S c h a ms  Ferencz, több külföldi tudom, 
egyesület tagja, országos venyigeiskolánk alapitója’s a’ német termé
szetvizsgálók tavalyi közgyűlése által elfogadott indítványa következőiben 
az illy országos venyige-iskolák létesítésének Európa szerte csüggedhet- 
len munkássága terjesztője, kinek neve nemcsak hazánkban hanem külföl
dön is tisztes hangzatu, mivel azzal tettlegi fáradhatlan előmozdítása van 
kapcsolatban az általányos kereskedés egyik íegnevezetesb ágának, a’ 
szőlőtőnek,— nincs többé! Károly főiig bélyei urodalmához tartozó Lak 
pusztán venyigeiskola-fölállitással foglalkodott legközelebb az elhunyt, 
’s hosszabb életre méltó férfiú ’s ottani meghűlés következtében ideglázba 
esett, melly minden orvosi segély daczára f. hó 11 kén véget vete köz
hasznú munkás életének. Ki tudja, mit teljesíte munkálkodási körében 
Schams; mikép csupán hivatásának élt ő, mellynek fontosságát annyira 
megismerék a’legmagasb uraságók is, hogy vállolati sükeresitésire min
denkor megnyerd a’ szükséges eszközöket; ki tudja, melly igen tiszteié 
a’ külföld is a’ korán elköltöztet, az bizonnyal fájdalmasan érzendi azon 
veszteséget, mellyet e’ véletlen halál hazánknak okoza, ’s meg fogja 
vallani, hogy e’ veszteség nem olly könnyen pótolható. Schams életirá- 
sát közérdekkel fogadná a’ közönség. — F. hó 4kén tud. egyetemünkön 
orvostanári koszorút nyert Elsaszer Ferencz, bácsmegyei születésű. Ez 
alkalomra „Görvélykór“ czim alatt Sadr. 30 lapnyi nemzeti nyelven Írott 
értekezést bocsáta közre. — Néhány nap előtt egy írnod, ügyész érkezvén 
Budára, az egyik várkapu közelében parancsold kocsisának: hajtna egye
nesen a’ hidvendégfogadóba, nyittasson szobát, rakassa be a’ málhát,
’s őt csak este felé várja, mivel síirgetős dolgot kell előbb elintéznie a’ 
várban. Alig haladott néhány lépésnyire a’ kocsis, egy csinos öltözetű 
ifjat pillanta meg, ki figyelmesen szemlélgeté a’ kocsit, ’s végre kérdé: 
,Kié e’ kocsi V „N. ügyvédé.“ ,Végre itt van tehát régóta várt kedves jó 
barátom! De ugyan hol most ő? ,,A’ várba ment ’s csak este tér vissza.“ 
,*S te hová hajtasz V4 ,,A’ hid-vendégfogadóba.“ ,Épen jó; én is oda aka
rók menni, ’s bevárni szándékozóm barátomat. Már Összeszólaltunk, hogy 
egy szobában fogunk ott megtelepedni.4 E’ szókkal kocsiba hágott az uracs, 
és a’ vendégfogadóban mindenről gondoskodók barátja nevében, ’s még 
bort is hozatott. Az ügyvéd mindazáltal korábban talált visszatérni, ’s 
épen rajta kapa a’ derék jó barátot, mikép kezdé utiládáját üritgetni. Az 
tigyes tolvaj börtönben várja büntetését. — Egy ház padlásán e’ héten

némi építési igazítás történvén, gerendák alatt egy ismeretlen némbér holt
testére találtak. A’ szerencsétlennek halála nem vala természetes ’s huza- 
mosb idő előtt történheték. — Nemzeti színpadunkon f. hó Ilikén „Zam- 
pa“ adaték; Lükén másodszor „Falusiegyszerűség“ ; 1 3ikán „Hedvig44 
I likén bérszünettel „Ismeretlennő44 első felv. és öle Bull hangversenye 
kettőzött ár mellett; az egész jövedelmet nemzeti intézetünk pénztárá
nak gyarapítására erigéde a’ dicső versenyző, öle Bull másnap Komárom
ba utazók gőzhajón, honnan különös küldöttség kisérendi őt Győrbe, ho
vá leghizelgőbb meghívást kapott hangversenyre; onnan Pozsonyba szán
dékozik utazni ’s egy két hangverseny után déli Németország félé folytatni 
útját, lóikén „Lear44 jött színpadunkra; I6ikán „Pajzán iíju“ ; 1 Tikén 
„Zrínyi44 szomoruj. 5 felv.; Lendvaynét minden pillanatban várják ven
dégszerepeiről. — , ,

A’ l i p c s e i  májusi s o k  ad ä l o m r u  I (JuhiInternessé) rank magya
rokra ’s termékinkre vonatkozólag röviden e’ következők tudomásra méltók: 
A ’ mostani lipcsei vásárra szállított végposztó száma 130— 150 ezerig t. rjed, 
melly mennyiségnek alkalmasint három negyed része elkelt. Majd minden jo 
készítésű ’s ajánlkozatú közönséges és közép finom német vámszövetség-or- 
szágbeli posztó vevőre talált, még pedig jobbadán a’ lipcsei múlt mihály-so- 
kadalmi áron, a’ rósz gyártató posztó azonban csak csökkent áron kelt; sok 
görög, orosz ’s olasz vevő elmaradt, ez utolsók főleg .ízért., mivel poszto^ s 
gyapjuszöveti szükségeiket már előbb Csehországba! pót Iák ki. Az angol kéz
müvek mennyiségét’s keletét legföljebb %dára tehetni a’ vámszövetség-előtti 
vásárokéhoz képest. A’ franczia és schweizi butorkartont (más szójátás szerint 
cziczet v. perkált) ’s muszlint jól és számosán vásárlót ták s a pamut kel
méket általában, mint szinte a’ len és kender ’s merino és thibet nevű ké- 
szitvényeket; jól és számosán vasarlottak a' cziczoma-czikkeket, miiéi ikai 
prémbőröket, mint szinte a’ nyulbőrt, sertét ’s a’ kikészített bőrt; de a’ 
gyártatlan bőr ára valamivel csökkent. Az ó gyapjúból igen mérsékleti meny- 
nyiség vala eladó, ’s ebbiil a’ közönséges és középíinom-féle jó árra és sza
pora vevőre talált, de a’ finomabb fajokra nem igen ügyeltek. Altalányosan 
c’ sokadalmat, illy, bár nem kemény, de szerfölött hosszadalmas tél után még 
is jó középszerűnek mondhatni, ámbár nem felelt is teljesen meg mindenben 
minden ágú várakozásnak.

KÜLÖNFÉLE: Göniör BRdei szeretve-tisztelt főispán! helytarto- 
jok. cniuKoege matt apr. üJdik s köv. napjain tartott közgyűlésükben 
vévén az országgyűlésre meghívó k. kir. levelet, azonnal országgyűlési 
utasításaik szerkesztésihez fogtak ’s azokat e’ gyűlés folyama alatt be is 
végzek. F.máj. 22, 23 ’s 24dik napjaira tiszt- 25kére pedig követválasztó 
gyűlés tíízeték-ki Pélsőczre a’ főispáni helyettes gróf által; mellynek 
minél nagyobb rend, Hiedelem és biztosítással leendő eszközlése vegeit 
számos jótékony rendszabályt hozónak; e’ gyűlés folytában olvastatott föl 
a’ tiszai ágostai hitvallású egyház-kerületnek Gömörhöz intézett köv. tar
talmú levele is :,,T. KK. és HB.! Fels, koronás fejdelmünknek ’s édes ha
zánknak törvényben nyilatkoztatott akaratja előttünk szent lévén, egye
dül a’ meggyőződés utján is csak arra tökélhetők magunkat, hogy mint 
örökké hív ’s engedelmes alattvalók, a’ haza legjobb atyja akaratjának 
és a’ hon legforróbb óhajtásának minélelőbbmi is örömmel és készséggel 
hódoljunk,- megfeleljünk. E’ végre mielőtt még szerencsésíttettünk volna 
a’ tek. KKnak és Iliinek végzéssé általment legbecsesb felszólító leve
lükkel, már is olly rendeléseket ’s intézvényeket tettünk, mellyek köte
lességünk tudtából önként mint forrásból áradozának. Ezért is a’ tek. 
KK és R11 által történt törvényes, igazságos és szives felszólittatásunk, 
mi a’ magyar hon törvényes anya nyelvét létre ’s virágzásra hozná, kö
zönségessé ’s örökké tenné, csak a’legkedvesb és legnagyobb figyelemre 
méltatott lehetett. Örömmel megteendjük munkás, ápoló, terjesztő ’s ala
pitó törekvésünket; örömmel és a’ legnagyobb készséggel óhajtjuk, akar
juk és virágoztatandjuk ma gya r  honi nyelvünket, a’ mennyire csak 
hatóságink engedendik. Már falusi, és mezővárosi alsóbb és felsőbb is
koláinkban sőt egyházaikban is, hol talán íiyolcz század óta sem hangzott 
ajkakról m a g y a r  nye l v  — kedvesen hangzik az ’s terjedez. Küzdünk 
ugyan elemekkel, kivált pedig falusi oskoláink szegénységgel; de időtől 
várunk, ’s a’ legbölcsebb teremtőtül munkánkra áldást kérünk. Vegyék 
a’ tek. KK és RR őszinte ’s legszerényebb nyilatkozásunkat kegyesen 
’s a ’t. Költ Rimaszombaton 183Sdik észt. julius 24dik napján.44 — Lát
hatni ebből, miként G. megyének a’ hazai nyelv terjesztése körüli buzgó 
közbenjárása által ezennel is egy egész testületet nyertünk meg nyelvünk
nek. — P. L a d ány  , kegyes hagyományi javakhoz tartozó helységben 
( Szabolcsmegye ) f. évi april utóján végeztetett ki, tovaj lás é r t ’s gyil
kolásért fővételre ítélt Bi r i z l óné .  Nem hagyhatni ez úttal érintetlen, 
mint párosítja szigorú pontosságát csüggedhetleu iparral az uradalmi ügy
véd Nábráczky Antal a’ tisztséggel karöltve, a’ már szinte kiirthatlannak 
látszó gonosz megfékezésére. E’ lelkes szándék áldott sikerét eléggé iga
zolja, hogy az uradalmi rabok száma, melly 1837ben 140 vala, 1838ban 
96ra, az idén pedig már csak 16ra csökkent a’ 6—-8 ezer népességű 
helységben. Újabb példája, miszerint a’ fenyíték ’s czélirányos rendele
tek csupán akkor érnek óhajtott véget: ha van, ki szívén hordozva az 
emberiség javát, azokat foganatosítja, és sikereltetésöket őrszemekkel 
kiséri. — Apponyi gr. Parisban estélyt adván a’ luccai uralkodó hg tisz
teletére, ez utóbbi magyar, olasz, franczia, német és spanyol nyelve



ken egyenlő pontossággal beszélgetett a'jelenvolt vendégekkel. — Újvidé
ken színházat szándék épitni részvény-utón, mellyben váltogatva magyar, 
szerb és német előadásokkal szándék mulattatni a’ közönséget.' — Nyé
ken, Hont megyében f. e.april 30kán a’ mezőn legelő három lovat agyon 
sújtott a’ villám; a’ kocsis, ki kötőféken tartó a’ nyugtalankodó állato
kat, néhány napi bénuláson kívül semmi más sérvet nem szerivede, ’s azt 
is inkább a’ rendkívüli ijedség okozó.— N.Szebenbiil máj. elejéről ezt ír
ják: ,,Városunk szépittetése gyorsan halad elő. Néhány év óta egymás
után több csinos ízlésű házat láttunk emelkedni $ ’s most már az alváros 
főutczáiban is kényelmes kövezeten járunk, holott eddig kerekszegési ve
szély nélkül alig járliata kocsi arra. Jelenleg tanácskozás alatt van: mi
kép lehetne e’ naponkint szebbiilő városban könnyebb lélekzést eszköz
leni ? E’ czélból a’ régi íal-tornyokat és körfalakat, mellyek csupán régi 
századokra visszaemlékeztetési tekintetből lehetnek becsesek, lerontatni 
szándék, minek üdvös következménye az leend, hogy a’ közel hegység- 
bül gát nélkül fog a’ városba áradozhatni az egészséges levegő. A’ déli 
körfal egy részének lerombol tatását már megkezdek, ’s egy torony is 
engedni volt kénytelen a’ romboló csákányoknak, miután annyi század vi
harival tudott daczolni. Ez által szép világos tért nyer várasunk a’-vá
sárra jövő fakocsik állomásául, ’s a’ főuteza sokkal nyájasb tekintetű 
leend. Kívánatos,, hogy e* szép kezdetet több kövesse, és a’ falak ’s tor
nyok minélelőbb végkép pusztuljanak el, annyival inkább, mivel ez utób
biak csak a’ denevérségnek szolgálnak laktanyául. Kár hogy eddig nem 
engedé ezt véghez vinnünk rendkívüli ragaszkodásunk a’régihez!44 —.Az 
árvíz által károsultak folsegélésire Torda megye küldött 250 f., Udvar
helyszék 400 f., Szatmármegye 420 f. 20 kr., Győr-megye 61 f. 23 kr., 
a’ ménesi kamrai ti.szttartóság 40 f. 30 kr., mind pengőben. — Moldvai 
hírek szerint Jassy martzius Ildikén majd iszonyú jelenetek láthelye 
lön. Egy csapat gonosztevő ugyanis a' várost több oldalon felgyújtani, a’ 
metropolisát, fejdehnet és számos vagyonos bőért megölni szándékózék. 
Az aga értesülvén e’ dologrul, azonnal 60 gonosztevőt fogatott el a’ cziiv 
kos szövetségből, ’s néhány ezek közül már mindent kivallott. Rövid idő 
előtt egy gazdag zsidó holttestét lelék Jassyban az utczán, kit eiry boér
pénzkölcsön iránti ügyben házába hivatott ’s utóbb életétől foszta meg._

/I hi e  r  i It a
(Az éjszakamerikai pörös határokrul elvonultak a’ csapatok. Riddle 

az egyesült statusok bankelnöke létévé hivatalát.) Ujyorki aprii Saig ter
jedő lapok szerint az egyesült tartományok ’s Anglia közt a’ pörös hatá
rok ügyében minden békés szint öl t ; e’ lapok ugyanis közlik az ujbraunj 
schweigi ’smainei kormányzókés Scott tábornok közti levelezést , melty 
a’ britt és éjszakamerikai csapatok visszavonultával végződék a’ pöröJ 
határszélekről. Scott tábornokot, ki mérsékelt ’s méltányos bánásmódja 
által okozó főleg a’ mainei kormányzó hevessége lecsilapultát, Ujyork 
előkelő polgárai, érdemei elismeréséül, nyilványos ünnepéllyel tisztelek 
m eg, sőt ujyorki kormányzóságra, mint kijeioiter, ajanutimjciR'» 
zatszedés rája nézve már is igen kedvezőleg mutatkozik. Fairfield mai
nei kormányzó] feloszlató polgárkatonaságát; had-készületei statusa ré
sziről 5 — 600 ezer dollár költséget okoztak. Mennyire meg van elégülve 
a’ központi kormányé’ dolgok fordulatával, kitűnik a’ washingtoni Glo
be , hivatalos lap, egyik czikkéből, mellyben Scott tábornoknak hála 
nyilványittatik a’ kormány résziről ’s békeeszközlési munkálata a’ leg
méltányosabban ismertetik el. Van Buren az ujyorki törvényhozósághoz 
intézett levelében, mart. 29érül, azon biztosítást nyújtja, miszerint min
dent elkövet, mi az ország érdeke ’s becsületével összeférhető a' dolgok 
mentülelőbbi kiegyenlítése végett a’ pörös határkérdést illetőleg. — Az 
éjszakamerikai kereskedés legfontosb hire Biddlenek, az egyesült statusok 
bankelnökének, visszalépte ; az Ujyorkban e’ miatt keringő vad koholmá
nyokra az ottani Gazette következőleg nyilatkozik: ,,Biddle sem Ang
liába nem menend, mint különösen megbízott, a’ határkérdés ügyében , 
sem pénzügyminister nem leend ; hasonlag nem hiheti az, kit isten jó
zan ésszel álda meg , hogy a' bank összedől ’s Biddle elhagyja azt, mint 
patkányok szokták az elmerülendő hajót; visszalépte egyedül egészsé
gi tekintetből történt. Lemondása első lőrére a’pénzkelet (ásókként ugyan, 
ile már ismét 1 pCttel magosabban áll, mint ezelőtt.44 Biddle utódjául 
Dunlap Tamást hiresztelgetik , ki jogtudóssága mellett több év óta igen 
jó hírben áll a’ pénzügy s kereskedési tárgyakbani ismérete miatt. Bidd- 
lét leléptekor a' bankigazgatók, hivatala viselése tekintetéből, felírással 
tisztelek meg. —

Tampicoi mart. 17eig, ’s matamorasi 16kaig terjedő hírek szerint a’ 
kormánycsapatok Tampico felé nyomultak a’ zendülésipártot onnan elüzen-, 
dők ; egy éjszakamerikai hajó horgonyzott Tampiconál, szükség esetén 
az e’ városban lakó egyesült statusok polgárinak ótalmat adandó. A’ Fran- 
cziaországgal legújabban kötött békeszerződés, melly a’ lázadók minden 
reményit élvévé franczia segélyben bizhatás iránt , hihetőleg az országban 
helyreállitandja a’ köznyugalmat. —

8  {) » m y «  I o  r  s 2 á  ff.
(Emberkereskedés; Gaviria fiainak elraboltatása. Az angol követi 

állomás.) Madrid aprii 29iken : ,,April 12ikén titkos tanácsot létesite a’ 
trónkövetelő ’s annyira ment a’ mérsékleti ösvényen, hogy vagyon - és 
személybiztosítást is ígért a’ spanyoloknak. Ótalmazóji azonban legszem
betűnőbb gúnyt őzének urok ez Ígéretéből. Köztudomású, miszerint Man
cha , Castilla és Estremadura tartományokban minden legaljasb rabló 
csapat ,,Vik Károly és vallás44 jelszó alatt íízi véres kicsapongásit, mikhez 
hasonlókat alig tudnak előmutatni a’ történeti évkönyvek. Pyrenéeken túl 
azt hiszik talán , hogy a’ trónkövetelő nem tudja ’s nem helyesli jogsze
rűsége ótalmazóinak e’ tetteit. A’ vérengző Palillos mindazáltal Mancim,
’s Toledo főparancsnokának nevezi magát a’ trónkövetelő által aláirt rende

let következtében, ‘s melle díszjelektől ragyog, miket a’ főhadiszállásról 
kapott. Európa eltiltó a’ rabszolgakereskedést, a’ x-ablófészkeket eltör
te ,’s mostegykedvüleg tekint azon gyalázatos emberkereskedésre, meiy- 
lyet a' trónkövetelő emberei űznek. Cabrera rendes katonaságát nem fog
ja senki egyenközbe tenrii azon rablócsapatokkal, mellyek Mancha és Es
tremadura tartományokban szerte csatangolnak,’s mégis épen most, mi
dőn személy- és vagyon - biztosságot nyújt a’ trónkövetelő , Cabrera 
tisztjei nagyobb szemtelenséggel űzik az emberkereskedést, sőt még Pa
lillos gyalázatosságit is túlhaladják. Polo és Marconell Guadalaxara és 
Cuenza tartományokon keresztül vonultokkor 400 embert, ’s köztük 18 
asszonyt hurczolának el magukkal, hogy iszonyú váltság-bértzsaroljanak 
ki tőlük, mikép azt korább időkben martaloczok szokták bírni. ’S mind eZ 
azon ürügy alatt történik, mintha az 1833 óta nem fizetett adót akarnák 
ez által behajtani. Ebből ítélhetnek már mosta’ spanyolok, mit várhat
nának szerencsétlen visszahatás esetén. Hajogszerüség palástja alatt nyíl
tan űzhetni az emberkereskedést, mivel a’ madridi kormány nem ala- 
csonyulhat visszatoláshoz nyúlásra ez undok ipar-ág ellen, úgy épennem 
csudálhatni, hogy e’ jövedelmes kereskedést folyvást nagyobb kiterje
désben törekszenek űzni a’ carlospártiak. Egy eset, melly rövid idő előtt 
a’ fővárost is elrémité , világosan tanúsítja ezt. Tegnapelőtt reggel két 
férfi jelent meg az itteni kegyes szerzet házában ’s az igazgatónak leve
let nyujta át, állítólagGaviriától a’ királyné kincstárnokától és Spanyol- 
ország legdúsabb férfiától. Ez iratban jelenté Gaviria, miszerint épen 
születésnapját ünnepli ’s azért magánál szeretné látni a’ szerzet iskola- 
jiban tanuló két fiát , kérvén egyszersmind az igazgatót, küldené ki fiait 
mezei jószágára e’ levél átadóji által. Az igazgató nem gyaníthatván sem
mi roszat, előhívató a’ két fiút, kiket azonnal kocsira ültete a’ két ide
gen, és elhajtatott. Néhány óra múlva véletlenül Gaviriával találkozván 
az igazgató , kiviláglott a’csalás, melly szerint Gaviria két fiát nagy vált- 
ságdíjcsikarás végett rablókéi. Nem igen nagy távolságra t. i.a’ váróstul 
visszaküldők a- kocsit a’ rablók ’s a’ fiúkat két lovasnak adók á t, kik azon
nal a’ hegységbe iramlottak velők. Gaviria család vigasztalhatatlan. A’ 
carlosiak jelenleg Montalbant ostromolják , két^nérfoldnyire Segurától. 
Polo és Marconell Aragóniába tértek vissza embereikkel. Espartero Ber- 
cedobul aprii 23ikról Írja, hogy a carlosiaktól megrongált los tornosi utat 
ismét helyre állíttató. Véleményem szerint a’ cortesföloszlatást már most 
bizonyosnak tarthatni. Perez de Castro ministeren kívül az egész kor
mány egyértelmüleg a’ föloszlatás mellett nyilatkozék , olly megtoldás- 
sal, hogy lemondani szándékjokhivatalokról, ha a’kormányzó királyné el
lenkeznék megerősítni e’ végzésüket. Mivel pedig minden oldalról érkez
nek kérelmek a’ királynéhoz, mellyek a’ fóloszlatást sürgetik, a’ minis 
terek mindenkép törekszenek elhitetni vele , hogy a közkívánat nemtel- 
jesitése mulhatlanul népmozgalmat szülend , tehát a’ királyné csakugyan 
akaratja ellen is kénytelen lesz uj cortest híni össze , melly esetben 1 e-

-1 -o. o Utó o.-vcll Uí un f o  X T iccabom lov/alíilr S7.É>rínt ft’ EondOllbul
legközelebb oda érkezett gőzös azon hirt hozó,mikép az ottani angol kö
vet , Howard de Walden 1., hasonló minőségben a’ madridi udvarhoz fog 
küldetni. Clarendon 1. távol van ugyan Madridtól; de azért követi állo
másáról még sem monda le ,’s igy annál kevésbbé adhatni hitelt a’ fönebbi 
hírnek, mivel Howard 1. Portugáliában nem igen tuda tekintetet szerezni 
az angol névnek, ’s ez okbul roszul fogadnák őt Madridban. A’ spanyol 
udvarnál nehéz teher a’ követi hely, mellynek nem minden ember képes 
megfelelni.44 —

(Harcztéri hírek. Espartero kérkedő nyilatkozata.) Madrid , aprii 
27ikén: ,,Azon ellenséges csapat, melly Guadalaxara és Cuenza tarto
mányokban dúlt , alkalmasint visszavonult, mert Quiroga tábornok végre 
csakugyan megindult egy zászlóaljnyi gyalog katonasággal’s két század 
nemzetőrrel üldözésire a' fővárosbul. Mivel azonban keletnek intézők fu
tásukat a’ zendülők, tehát Quiroga egyenesen délnek indult, ’s jelenleg 
Aranjuezben tartózkodik; katonasága rokoni már előre is örvendnek , hogy 
Quiroga rövid idő múlva épségben hozandja vissza szeretőket, kik illy 
dicső hadjárás után bizonyosan diszjeleket kapandnak jutalmul a’ kor
mánytól. Holnap más fényes katonai színjátéknak leendőnk tanuji: Mad
rid környékén ugyanis 36 dandár lovasságot szerkesztőnek a királyné 
tábornoki, ’s e’ 3600 lovas holnap délután a' városba jövend ’s a’ Prado 
egész roppant terét lependi el , hol szemlét tartami fölötte a’ királyné, 
ezután pedig az egész várost be fogja járni a’ szép sereg. E’ mutatvány
nyal hihetőleg azért örvendeztetik meg Madrid lakosit, hogy a’szép lát
ványban vigasztalást nyerjenek erőszakkal elszedett lovaikért’s egyszers
mind tisztelni tanulják a’ kormány előlátását, melly szerint elzárva pihen
tető e’ tetemes haderőt, mig az ellenséges zsákmányzók néhány mérföld- 
nyi távolban kedvük szerint pusztítók a’ vidéket. Ayerbe hadosztálya Mo- 
limából ismét visszatért Darocába. Van Halen aprii 2 like óta folyvást 
Murviedroban tartózkodik. April 19ikén Artosa és Onda közt a’ közpon
ti hadseregből 12 tisztet 1 lelkészt 2 kadétot és 1301 közkatonát cserél
tek ki ugyanannyi carlosi fogolyért; az alkotmányosak mindazáltal olly 
igen szomorú állapotban voltak, hogy száznál több azonnal a’ kicserél- 
tetés után meghalt közülük.—Espartero apr.22ikén Villarcayobul távozni 
és hadi munkálkodásit megkezdeni szándékozik, nyilványos lapokban pe
dig következő szavakat vélt közleni szükségesnek: „Ha a’ szerencse nem 
távozik tőlem ’s reményiem, hogy nem fog távozni, úgy kis idő múlva 
látni fogják, melly hitelt adhatni a’ békeszerződésekrüli fecsegéseknek. 
Megesküvéin az 1837iki alkotmányra, Ilik Izabella királynéra ’s anyja 
kormányzóságára ’s inkább kész vagyok meghalni, mint eskü-szegővé 
lenni. A’ trónkövetelővel soha nem fogok egyezkedni.4* Ezalatt a’minis- 
térség mindeddig nem tuda egymás közt a oorteskérdés iránt megegyez
ni. Perez de Castro határzottan ellenzi a’ cortesföloszlatást, ’s e’ tekin



tétben egészen a’ kormányzó királyné akaratjára támaszkodik. A' pénz- 
íigyminister ellenben semmi ármányt nem hagy használatlanul társai és 
a’ kormányzó királyné körül a’ cortesföloszlatás kiküzdésire, jól tudván 
hogy csupán ez egyetlen mód által tarthatja meg helyét legalább még bi
zonytalan kis időre az ingadozó ministerségben. Ismervén személyes be
folyása nagy erejét,mellyel a’kormányzó királynénál b ir,’s mellyetnagy 
ügyességgel folyvást növelni tud, mindenkép azt törekszik ő fölségivel 
elhitetni, hogy uj cortesösszehivás legnagyobb mértékben szükséges e’ 
pillanatban, ’s egyedüli kivánata az egész nemzetnek. E’ tervének na
gyobb nyomadékaul, titokban kérelem-intézésre ösztönzi a’ föllengősdi ke
rületi küldöttségeket a’ királynéhoz uj cortes összehívás iránt. Már a’ mad
ridi tartományi küldöttség is intéze illy kérelmet a1 kormányzó királyné
hoz, és születésnapján nyujtábe azt neki, hogy annál kellemesebben lep
hesse meg vele.“ —

(Csata Espartero és Maroto sergei közt. Az alkotmányosak győz
nek.) A’ Moniteur következő telegrafi sürgönyt közöl Bayonneból május 
4kéről: ,,Espartero Pena del Moro elfoglal tatását jelenti april 27dikén,
’s Maroto megismeri azt ugyanazon napi hivatalos jelentésében; mellyet 
mindazáltal azon nyilatkozattal törekszik enyhitni, miszerint néhány ál
lomásit elfoglalá az alkotmányosaknak , mit maga Espartero sem tagad , 
de egyszersmind mondja, hogy azokat tüstint visszafoglald a’ kir. test
őrség. Santanderi május 2iki levelek szerint Ramales erősséget elhagyák 
a’ carlosiak ’sjelenleg Guardamino körül kezdenek öszpontosulni. Május 
Íjén Diego Leon elfoglaló Belascoaint, hol egyszersmind 5 álgyu juta 
birtokába. —

A n g l i a .
(Parliament! ülések Jamaica ’s kelet ügyében.) Az april 26iki fel

sőházi ülésben Aberdeen 1. kérelmet mutata be az ujfoundlandi kormány
zat megvizsgáltatása iránt. E’ kérelemben nagy hajóhoz hasonliták e’ szi
getet, melly horgonyon fekszik a’ tenger közepén. A’lakosság nagyobb 
részint csupán halászbul ’s kereskedőbül áll. Az ottani törvényhozó ház, 
mellyet panaszokkal terhel az érintett kérelemben a' lakosság, jobba
dán olly férfiakból van szerkesztve, kik legkisebb törvényhozási foga
lommal sem bírnak; van e’ férfiak közt egy szolga is, ki tizfontnyiév- 
dijért cseléd egy helybeli kalmárnál, ’s a’ törvényhozó házban jelenlé
téért napdijul egy guineet kap. A’ visszaélések leginkább a’ kath. pap
ság résziről számoznak, mikép azt a’kérelem bővebb magyarázatokkal 
előadja. Normanby 1.: „A’ ház alkalmasint nem várja tőlem, hogy az 
ujfoundlandi törvényhozó ház tökéletes kimentését magamra válloljam. En 
e’ tekintetben legnagyobb mértékben ellenkező tudósításokat kapék. A 
gyarmathivatal komolyan fog ez ügyben dolgozni; de most még nem lá
tom tanácsosnak, hogy parliamentvizsgáló választmányt nevezzen ki e 
czélra a’ ház.“ Brougham : „Kötelessége a’ kormánynak e’ csiklandós 
kérdésre egész figyelmét fordítani.“ Normanby: „Biztosíthatom a’ házat, 
miszerint a’kormány el van határozva komoly méltánnyal viseltetni azon 
gyarmat parliament! rendszere szükséges módosítására.“ Az alsóházi ülést 
következő szókkalnyitá meg e’ nap Hunié:,,Szándékom vala kérdést intézni 
a’ küliigyek ns statustitoknokához. Noha nem látom őt helyén ülni, mégis 
a’ ház elibe terjesztem azt. Szeretném tudni: mennyiben alaposak azon 
hírek, miket, némelly lapok az ellenségeskedés kiütésiről rebesgetnek 
Mehemed Ali és a’ fényes porta közt, ’s niilly közbenjárulásra van ez 
esetben elszánva kormányunk ?“ Russell: „Nemtudunk semmit illy el
lenségeskedés kiütésérül. A’ kormány mindenkép azon helyzetben törek
szik megtartani a’ nevezett két hatalmat, mellyet az utóbbi szerződések tűz
tek elejökbe. „Ilume: „En örömmel hallom ezt, mert valami kellemetlen ese
ménytől rettegek.“ Russell: „Mielőtt a’ ház jövő hétfőig elhalasztaná illésit, 
szabadságot veszek magamnak némi fölvilágitásokat adni azon Ösvényre néz
ve, mellyen a’kormány a’ Jamaica iránti törvényjavaslat ügyében haladni 
szándékozik.Oföls. minisfersége éretten megfontold e’tárgyat ’s az igen tisz 
tes átelleni baronet (Peel) azon nyilatkozata daczára, melly szerint biztosság 
előtt az indítvány elmellőztetését fogja szorgalmazni, el van határozva 
követelni a’ háztól azon rendszabályokban megegyezést, mellyek az ügy
re nézve mulhatlanul szükségesek. Midőn azonban egészre nézve szilár
dul kívánja föntartani a’ kormánya’ törvényjavaslatot, egyszersmind kész 
módosittatását engedni meg azon záradéknak, melly az alkotmány öt évi 
felfüggesztését kivánja, mert ez időhatárt körülmények szerint röviditní 
is lehetne. Hogy a’ háznak tökéletes ismeretet szerezzek e’ tárgyról, je
lentem , miszerint csak május 3ikán óhajtóm azt biztosság elibe hozatni. 
Aztán Canada iránti törvényjavaslattal lépendek a’ ház elibe.“ P e e l  : 
„Szükségesnek tartom kifejezni az okokat, miknek következőben fölszóli- 
íám a’ házat, hogy csak érett megfontolás után fogjon Jamaica kétszá- 
zados alkotmánya felfüggesztéséhez. Igazság kivánja, időt engednünk a’ 
jamaicai törvényhozó háznak hibás lépte jóvá tételére. Csak azon eset
ben hagyhatom helyben a’ ministeri indítványt, ha bizonyos határidő múl
va is folyvást makacsul maradna meg eddigi nyilatkozati mellett a’ kér
déses képviselőház. Én itt nem ellenséges pártszellem sugalmát követem; 
sőt legyen meggyőződve őlols. kormánya, miszerint én is kész leendek 
minden szükséges fölhatalmazást megajánlani számára, mihelyt azt a’ kö
rülmények kívánni fogják; e’ pillanatban mindazáltal szilárdul tagadom 
illy körülmények létét e’ kérdésben.“ Russell: „Megjegyzem, mikép 
az igen tisztes baronet ajánlata következtiben a’ kormány nem lenne ké
pes bizonyos támadható időszerű kiváltatoknak megfelelni.“ Hume : „íme 
most élvezi politikája gyümölcsit a’ kormány. Kérem a’ ministerséget, ad
jon időt a’jamaicai törvényhozó háznak, az itt történők megtudására. Én 
részemről egész erőmből fogom ellenzeni a’ ministeri indítványt, melly 
alkalmasint tetemes kisebbségben marad and. E’ vitázat sükere fontos kö
vetkezményű leendhet. Londonban april fogytán mindinkább nagyobb hie

delemre kezde kapni azon állítás, miszerint Melbourne és Russell, ez 
gyöngélkedő egészség , amaz pedig unottság következtében, kilépni szán
dékoznak a’ ministerségbiil; e' hirt mindazáltal annyiszor rebesgeté már 
a’ tory sajtó , hogy hitelt nem igen érdemel. —

(Az alsóház GO évre biztosítja az írói tulajdont. A’ kormány 8 whig 
peert nevez ki. Elegy.) Az alsóházi ülésben május 1 lsején Wárburton 
nevetségig vivéaz ellenzést Talfourd indítványa ügyében. Miután már meg
kezdd tanácskozásit a’biztossággá alakult ház, W. összesen még 21 szer 
tett indítványt annak elhalasztására, mig végre barátinak türelemfonala 
is megszakadt. Inditványit mindenkor 56 —127 szónyi többséggel veté 
félre a’ház. Sibthorp ezredes azon megjegyzést tévé, miszerint ő igen jól 
tudja valódi okát a’ tisztes bridporti követ börzöngésinek , melly csupán 
abból áll, hogy túlzó radical baráti egyik vélemény-rokonuk megtisz- 
teltetésire nagy ünnepi lakomát szándékoznak ez este tartani, és azon 
tisztes férfit (Hume urat) egyszersmind díszes ezüst készülettel megaján
dékozni, az igen tisztes szónok ’s baráti tehát attól tartanak , hogy majd 
meghűl a’ leves és hal, mire az ülésteremből kiszabadulhatnak. Dun- 
cannon 1. egyenesen megvetésre méltóknak tartá Wárburton azon okait, 
mikkel az elhalasztást támogatni törekvők. Miután a’ tanácskozást csak
ugyan megkezdek ’s a’ két első bevezető czikket el is fogadák, máskép 
iparkodékháborgatni a’ rendet Wárburton; mire Pátién ugyanis szükséges
nek ítélte következőleg nyilatkozni: „Ennem találhatom helyesnek, hogy 
az igen tisztes követ e’ házban költse estelijét.“ (Kaczaj. Wárburton, 
czáfolni akarván Sibthorp fönebb állítását, ételt szede ki zsebeiből és jó 
Ízűn kezde falatozni.) Most GO évre kívánta Talfourd az irói tulajdont 
biztosíttatni. Némelly követek ellenzési után végre 45 szóval 27 ellen 
csakugyan elfogadó Talfourd indítványát a’ ház. Wárburton még most 
sem nyughatván, elégületlenségét fejező ki Talfourd azon bánásmódjával, 
melly szerint épen semmibe sem veszi az olvasó közönség jogait, sőt 
egészen meg akarja azt ezektől fosztani, mire Godson következő igen he
lyes megjegyzéssel válaszolt: „Közönség és jog, valóban szép két szó, 
de nem vagyok képes fölfogni, mikép követelhetne az igen tisztes közön
ség jogot valamelly magányos személy tulajdonára. Az írót és családját 
illeti a’ jutalom elmeszülöttiért, nem pedig az olvasó közönséget, melly 
pénziért tanulmányt ’s elvet merit az elmemüvekből.“ A’ többi egyes zá
radék vitatásit éjfél után továbbra halasztó a’ ház. — A’ ministerség kö
vetkező S uj peert neveze k i: Talbot de Malahide, mint Furniwal báró; 
John Stanley mint Alderley b.; Villiers Stuart mint Decies b .; Brown- 
low Károly mint Largan b.; Chandos Leigh mint Stoneieigh b .; Bielby 
Thomson mint Wenlock b.; Ridley Colborne mint Herling b.; és French 
Arthur mint Fregne b .; e’ szerint tehát 8 szózatot szerze magának a’ 
ministerség a’ felsőházban, az alsóban pedig nem veszte semmit, mert 
az uj peerek közül egyik sem ült most az alsóházban. — Május lsején 
este mintegy 300 javitásbarát fényes lakomával tiszteié meg a’ korona 
és horgony czimli vendéglőben Hume urat politikai buzgó fáradozásiért 
Codrington hajóvezér, a ’ navarini hős, elnöklete alatt. E’ lakmározó 
társaság egyszersmind igen díszes theekészülettel ajándékozó meg ezüst
ből a’ népszerű parliament! szónokot. Altalányosan hiszik , miszerint 
folyvást növekedő népszerűsége mellett ismét a’ székesmegye képvise
lője leend legközelebb alkalomkor Hume. Az est főszónoka O’Connell 
volt, ki Brougham ellen több éles kifakadással élt, mit a’ vendégek 
egy része nem legnagyobb örömmel hallgatott. —

(Alsóházi ülések.) A’ május 2diki alsóházi ülésben indítványt tőn 
Lushington föliratintézés iránt azon hivatalos levelezés előterjesztése vé
gett, melly legközelebb a’ britt és franczia kormány közt britt alattvalók 
kármentesítése ügyében folyt azon veszteségek miatt, miket azok keres
kedése 1834 óta az afrikai nyugati partvidéken szenvedőnek. Ez indítvány 
leginkább azon hajókat érdeklé, miket a’ francziák a’ portendiki partvi
déken törvénytelenül föltartóztatának, melly esemény már többször szol
gála vitatási tárgyul a’ parliamentben. A' jogtudós követ azon megjegy
zéssel záró előadását, hogy ideje már valahára megtanitni a’ franczia 
nemzetet, miszerint sem ministersége, ha még csakugyan szerencsés 
leend ministerséget nyerhetni (kaczaj), sem királya, ki ez elv szerint 
szeret uralkodni: „tel est notre plaisir“ , tovább nem fog büntetlenül 
játszhatni a’ britt érdekekkel. Grote támogató az indítványt. Palmerston 
mindazáltal ellenző olly papírok előterjesztésit, mellyek foglalatja iránt 
még most is folynak a’ diplomatái levelezések , egyszersmind szilárd bi
zalmát fejezvén ki, miszerint a’ franczia kormány kész leend minden 
jogszerű kármentesítést eszközleni. E’ nyilatkozatra önként visszavonó 
indítványát Lushington. Ezután Royd Rise indítványára föliratintézés ha- 
tároztaték a' koronához az angol délkeleti partvidék kikötóji állapotja 
megvizsgáltatása iránt. Ez indítványt különös hévvel támogató Codrington, 
mivel véleménye szerint szükséges olly kikötőkről gondoskodni, hol tá- 
modható háború esetén biztos menedékre találhasson az angol hajóhad, 
mellynek mindig rendes kikötőbe futásra alkalma vagy ideje nincsen. A’ 
ministerek nem ellenzék a’ feliratot; Thompson alderman azon mellékin- 
ditványát, melly szerint ugyanazon időben az éjszakkeleti partvidéket is 
megvizsgáltatni kívánta, mindazáltal nem vélék elfogadhatónak, mivel 
az igen tetemesül fogta volna most a’ költséget szaporítani. — Gibson 
a’ dán vámrendszert hozó még e’ napon szőnyegre, mivel állítása szerint 
nagy részint a’ külföld nyomasztó vámtörvényinek tulajdonítandó az an
gol kereskedés folytonos hanyatlása. Másnap (május 3kán) a’ jamaicai 
alkotmány-felfüggesztés ellen szóla Peel, leginkább azon szempont- 
bul indulván ki, miszerint nem tanácsos ’s nem is jogszerű tett 200 
évig létezett ’s általányos népszerűséget nyert alkotmányt hirtelen föl
függeszteni valamelly gyarmatban. Labouchere, a’ gyarmatministerségi 
titoknok, támogató a’szándéklott kormány-rendszabályt, melly elkerül-
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hetíentil szükséges, ha a’ parliament kívánja, hogy a’ rabszolgaságot 
megszüntető törvény kívánt sikerű legyen Jamaicában. Hume ellenző az 
indítványt, ’s egyenesen tory szelleműnek bélyegző azt. A’ szabadelmü 
sajtó csípős gúnnyal tetézi a’ torykät, kik olly nagy leíekismeretesseget 
mutatnak most az alkotmányok fóntartása iránt, holott egészen ellenke
zőt tanús»tának, miglen kormánypolczon ülőnek, es többször az anyaor
szágban is fölfiiggeszték a’ személyes szabadságot.—Newcastle hg helye
be Scarborough gr. lett Nottinghamshire íordhaditagya. A’ ns gr. határ- 
zottan szabadelmü, mi újabb siralmakra fakasztó a’ tory lapokat. — 
Minister! lapok folyvást nevetségessé iparkodnak fenni a1 chartisták hold
világnál tartatni szokott gyűlésit, noha csakugyan nem tagadhatni, mi
szerint e’ mozgalmak napról napra nyugtalanítóbb alakot öltenek, ’s mind
inkább tervszerűbb egyseget fejtnek ki. Lancashire több helyen kiszolgált 
katonák gyakorolják hadi mozdulatokban es tüzelésben a’ népét. —

(Törvénytelen gyűlések elleni kir. felszólítás.) Május 3ikán titkos ta-4 
nácsot tartott a* királyné , melíyből következő felszólítást bocsáta közre 
a’ törvénytelen gyűlések ellen : ,,Miután tudtunkra juta, miszerintegye^ 
sült királyságunk néhány részében legközelebb számos ember törvényte
len gyűlést tarta hogy magát és másokat fegyverforgatásokban gyakoroltas
son vagy épen katonai fordulatokat ’s kifejtéseket tegyen, az illy gyűlések 
pedig alattvalóink és tekintetünk nyugalmát ’sbiztosságátvesZélyesítik* kö
vetkezőleg tiltvák , még pedig száműzés» vagy börtönbüntetés alatt, tehát 
szükségesnek tartottuk, tekintvénázon veszélyes következményeket, mely- 
lyek illy töi'vény felen tettekből mulhatlanuí szármoznának, ha azokat tovább 
is büntetlenül hagynék, illy gonosztevők ellen törvényszerű büntetést hoz- 
ni folyamatba, ’s titkos tanácsunk javaslata következébene’fölszolitást 
bocsátni közre, ezennel minden bekebirónak, sherifnek * ’s más polgári 
tisztviselőknek szigoniart pai-ancsolván; mindent elkövetni az illy tö»*vény- 
telen gyűléseken megjelenők elfogdtására és törvény elíbe állítására. Mi
vel pedig egyesült királyságunk néinelly részeiben nagy számmal gy űltek 
össze az emberek , kik közül sokan bunkókkal ’s fütykösökkel valónak 
fegyverkezve, ’s a’ nyilványos béke megtörésire fölszólittatásaik által nagy 
nyugtalanságba hozók alattvalóinkat, ’s mivel e’gyűlésektörvényínkkel 
ellenkeznek, országunk nyugalmát és népünk Vagyonát Veszélyeztetik , 
tehát szigorú kötelességükké teszszűka’ békebiráknak ’s egyéb tisztvise
lőknek, hogy teljes erejükből iparkodjanak tiszteletet szerezni a’ törvé
nyeknek és gátolják az illy törvénytelen gyűléseket. Isten tartsa meg a’ 
királynét.“ E’ fölszolitást a’ chartisták naponkint aggasztóbb mozgalmi ho
zók létre. Lancashíreben olly fenyegető alakot kezd ölteni e’ forrongás, hogy 
a’ 79d»k ezred két osztályít Dublinből Liverpoolba és Manchesterbe vala 
kénytelen szállíttatni a’ kormány. A’ Corkban állomásozó vasasezred is 
parancsot kapott e’ városba indulásra. Llanydloesben sajnos rendzava
rok történtek. Az ottani chartisták ugyanis huzamosb idő óta fegyverrel 
készitgetvén föl magukat, csoportonkint kalandozónak szerte a’ vidéken 
’s a’ bérlőktől mindenütt elszedék fegyvereiket. A’ belminíster, értesül
vén az esetekről, három rendőrtisztet külde a’ hely színére Londonbul, 
kik egyesülve az ottani hatósági tisztviselőkkel néhány rendzavarót el- 
fogatának. Ez általányos fölkelésre szolgált jelül az egész közel vidéken. 
Az ingerült nép pisztolyokkal, kardokkal és dzsidákkal fegyvei-kezve elő
ször is a’ csapszéket rohanó meg, hol a’ foglyok ideigl. őriztettek, az abla
kokat ’s ajtókat beverék és a’ foglyokat szabadságba helyzék, a’ rend
őröket pedig a’ korcsmárossal együtt előzék, ’s azután az egész házat ki- 
rablák. A’ londoni rendőrök közül kettő sebet kapott , egy helybelinek 
pedig kalapját szurákle fejérül. Május 3ikán tökéletesen a’ zavargók ha
talmában volt az egész város , kik különösen a’ közel bányákban dolgo
zó napszámosakkal növelők erejüket. Egy nappal e’ kicsapongás előtt tulaj
don pártjokbeli embert hídról a’ folyamba vetőnek , mivel a’társaság egyik 
alapszabálya ellen vétett. Az ottani gyártulajdonosak egy része futásban 
kerese menekvést. Trowbridgeben is nyíltan rablásról ’s öldöklésről kezé
nek szólni a’ chartisták, ’s hogy rövid idő múlva fegyveresen ind uhuid
nak London felé. Egy ottani gyógyszerész óngolyókkal töltött üveget tőn 
ablakába illy aláirattal: ,,Lapdacsok a’ toryk számára.“ A’ gyennekek 
j,Halál vagy szabadság“ föliratu zászlókkal bolyongnak szerte az utczákon,
’s Londonban is inozgani kezd Feargus 0 ’ Connor vezérlete alatt a’ nem
zeti gyűlés.

(A’ kormány egyesittetését hozza indítványba a’ két Canadának.) 
A’ május 3ki alsóházi ülésben következő üzenettel jelent meg Russell a’ 
ház sorompi előtt a’ korona résziről: ,,() fölsége czélszerünek tartja tu
datni a’ házzal, miszerint felső- ’s alsó-canadai alattvalóinak jövendő jól
létét előmozditni véli, ha törvényhozásra nézve a’ két tartományt egyesíti, 
azon időponttul kezdve, mellyet a’ parliament határozand. O föIs. tehát 
ajánlja a’ háznak az e’ tekintetben elibe terjesztendő rendszabályokczél- 
szerü vizsgálatát, meg levőn győződve, miszerint a’ ház e’ fontos tarto
mányok mindennemű érdekeit cgyesitni fogja olly rendszabályokkal, mel- 
lyek képesek maradandólag biztositni éjszakamerikai népének szabadsá
gát.“ A’ fönebbi törvényjavaslat vitatását máj. 6án ajánló megkezdetni 
Russell. Ezután a’ jamaicai törvényjavaslat kerüle ismét szőnyegre, de a’ 
ház ezúttal is határzat nélkül oszlott el. A’ felsőházban Canada iránt ha
sonló törvényjavaslatot olvasa föl Melbourne. —

(Az orosz trónörökös Londonban.) Május 3kán Vilmos Henrik né
metalföldi hg kíséretében Rotterdamból Deptfordba érkezők az orosz trón
örökös. Déli 12 óra tájban adaték tudtára ShirrelF kapitánynak, a’ deptfordi 
hajógyár parancsnokának, hogy a’ hollandi kormánygőzös közelit a’ nhggel. 
A* lövészség ’s pattantyúskor azonnal parancsot kapa szokott tisztelgések
kel fogadni a’ magas vendéget. Néhány pillanat múlva közelite a’ gőzös , 
és Shin-elf azonnal elibe eveze tiz kir. hajóslegénnyel gyönyírü skárlát

egyenruhákban bársony süvegekkel. A’ kapitányt üledékkel fogadó a’ 
nhg, kinek partra léptét 21 álgyulövés ünnepélyésite', míg a’ zenészkor 
az angol nemzeti dalt liarsogtatá. Miután Shirreíf kapitány a’ parton vá
rakozó britt haditiszteket bemutató a’ nhgnek, kíséretestül szállására ve
zető ő t, hol díszes reggeli várakozók reá. Torrington i ,  ő íöls. szolgá
lattevő kamrása 5 pereket késett* ’s igy nem fogadható dei-eglyébülki-' 
léptekor a’ nhget. —

Rendkívüli alkalommal érkezett frankfurti kereskedő levelek szerint 
május IOérül a’ franczia kormány máj. íkén azon hirt kapó telegrafi utón, 
miszerint az angol ministerség, melly áz alsó ház ban (hihetőleg a’ jamai
cai kérdésnél) öt szózattal kevesebbségben maradt,- Összesen benyújtó le
mondását máj. 7kén, mi újabb hírek szerint is tökéletesen valósul. —

F r a i k c z l a o r s z á g .
(Mauguín fölíratinditváiiya elhalasztva. Elegy.) A’ május 4íki kö- 

vetkämrai ülésben hosszas beszéddel támogató föliratínditványát Mauguín, 
’s az utóbbi 9 év alatt történt minden ministerségi fordulatot szigorú bi- 
rálát alá vett. Girod de 1’ Ain, a’ peCsétőr, nem gondoló elkérülhetlenűl 
szükségesnek e’ pillanatban az illy föliratintézést â  kiiúlyhoz, főlégazon 
okbul is, mivel szerinte rövid idő múlva vége fog szakadni e’ nyomasztó 
fordulatnak. Néhány közbenszólalkozás után a’kamrai többség elhalasz
tás mellett nyilatkozók, ’s határzattá lön, hogy május Bikáig még türe
lemmel fog állandó ministerségre várakozni a’ követkamra. — Perpig- 
nani april 28iki hírek szerint Gervais Corbíére , ki Alibaud pőrében meg
jelenni volt kénytelen a’ pairszék előtt, ismét fogságra került, a’ király 
élete ellen koholt merény miatt. Közelebb körülmények a’ fönebbi napon 
még nem valónak tudva. — Az ideigl. ministerség nem igen látszik hinni 
halála közelítését, mert a’ nyilványos munkák ministere indítványt ké
szül tenni vasútépítés iránt P a r  i sbó 1 Belgiumba, országos költségen.

(Passy beteg. Abdelkader ’s a’ francziák közt fölbomlással fenye
getőzik a’ béke.) Párisi május 5iki hírek szerint Passy néhány nap óta 
gyöngélkedik , és sem a’ kamraülésekben sem magányos felekezeti gyű
lésekben nem vesz részt. Mólé gr. Angliába utazott. Jaubert gr. több fia
tal tudós kíséretében keletre szándékozik. Marseilleból Konstantinápo- 
lyig Texier Károly ismért utazó kisérendi őt. Onnan Görögországba fog 
utazni Jaubert, Texier pedig Kisázsiába és Pei-zsiába.—A’ követkamra 
május 4ikén megújító hivatalosztályit, ’s 18 választás közül nyolezata’ 
baloldal ’s balközép nyert. — Algíri april 27iki levelek az ország bel- 
részeiből érkezett arábok állitása után azon nyugtalanító hírt közük, mi
szerint Abdelkader igen koinolyszerü harczkészületekkel foglalatos, még 
pedig valószinüleg a’ francziák ellen. A’ kara-mustafai és fonduki tábor- 
bul folyvást erős őrcsapatok indulnak a’ metidzsai síkságot őrszemmel tar
tani. A’ tábornagy szakadatlanul küldözget hírnököket a’ táborszemi állo
másokra ’s legszigorúbb vigyázatot gyakoroltat minden oldalon. Néhány ka
tonacsapatot a’ franczia határokra külde, hogy annál gyorsabban érte
sülhessen az emir minden mozdulatiról. A’ közel tanyázó kabylok hasz
nálni óhajtván e’ zavart, franczia birtokra készülnek rohanni, hol szo
kás szerint barmokat fognak rablaní. April 19ikén egy a’ francziákhoz 
szító kulugli törzsök parancsot kapott a’ határok átlépésire Hamza ví- 
dékin , ’s egy igen népes vásár meglátogatására 6 órányi távolban Ka- 
ra-Mustafától a’ hegyek közt. Mivel a’franczia parancsnok félt, hogy a’ 
kabylok háborgatni fogják e’ szövetségeseket, tehát 3 század franczia 
katonaságot adott velük ótalmukra ; alig haladónak mindazáltal keresz
tül a’ határokon, tüstinl Ben-Zamun rettegett főnök vezérlete alatt hatalmas 
kabyl csapat állá el utjokat. A’ támadott csata nem igen véres volt’s csak 
néhány pillanatig tarta; mert a’ francziák szövetségesi azonnal vissza
vonultak sebesültikkel. E’ körülményből is bizonyosnak vélik jósolhatni 
a’ háborukiütést Abdelkader és a’ f»*ancziák közt. Az emir azonban ara
tás utánig minden esetre hallgatni fog. —

O l a s z o r s z á g : .
(Lengyelországban ’s a’ déli tartományokban csapatok összevonulása.) 

A’ lengyel határokrul következőleg Írnak: Már rég idő óta nem volt olly 
nagy mozgalom az orosz csapatok közt, mint jelenleg; ugyanis majd 
minden ezred , melly Lengyelországban állomásoz, változtató tanyáját ’s 
Oroszország beljéből tetemes erősitvények érkeznek, a’ hadsereghez 
csatlakozandók, melly a’ varsói hg főparancsnoksága alatt áll kizárólag. 
Meg nem foghatják okát ez átköltöztetésnek; hiszik azonban, miszerint 
olly helyzetbe akarják magokat tenni, hogy rendkívüli esemény alkalma
kor illőleg készek legyenek, tekintetük fentartására. Úgy látszik, hogy 
Pétervárott azon súrlódások, mellyek Francziaországban a’ különféle ha
talmak, Németországban pedig vallást illetőleg léteznek, nagy aggály tár
gyai, főleg azon okbul is, mert Lengyelországban mind vallási mind po
litikai szakadás elemei nagy mértékben tápláltatnak. Ez, úgy gondolják, 
azon ok, melly az orosz kormányt a’ lengyelországi sereg»»ek olly kar
ban'» helyeztetésére kényt», melly első pillanatra is hatósan kezdhetné 
munkálkodást. Más részrül az orosz déli tartományokban is hasonló osa- 
pat-összevonulásokrul beszélnek, szóval minden hatalmas mutogatásra 
látszik czélzani.

I g a z í t á s :  Az egri főkáptalan résziről országgyűlési követül Frimm 
János helyett: K o v á c s  M á t y á s  kan. és csakugyan Roskoványi Ágoston 
kan. mi. küldetnek, ’s e’ szerint kérjük Jelenkorunk 38 száma hibás tudósí
tását megigazíttatni.

G a b o n a á r : Pest, május I7dlkén: Tiszta búza 155, 1 4 0 ,1 3 0 ;— Kétsze
res 116, 110,100; — Rozs 95 , 90 , 85; — Árpa 7 6 , 7 0 , 6 5 ;  
— Zab 65, 63, 60: — Köles — , — , — ; — Kukoricán 
9 5 , 9 0 , 8 5  ; — ; Köles kása 190 pesti m. v. garas.
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FOGLALAT : Magyarország és Erdély (kinevézések és előléptetések; irszággyülési követek; n. becskereki czáfolat a’ hirlett ünnepélyek iránt ; kü
lönféle: Sziszek inváros tisztujitása , Milos hg és beteg fia, az aisztriai Llo} d kereskedési összeköttelés iiánti nyilatkozata, Schuster Já
nos halotti emlékünnepe, tánczvigalom a’pesti színház javára, bécjsi hírek, ;s a’ t.) Amerika. Spanyolország (Gaviria gyermekei meirszabaditva; 
a’ ministerség lemond; ’s a’t.) Anglia (a’ ininisterség lemondása valósul; az alsóházi elnök lemond hivataláról; Melbourne és Russell ez iránti 
nyilatkozata; Peel ministerségalakitást vállal magára, ’s ismét visszaadja a’ meghatalmazást; a’ nemzeti kérelem ügye; elegy; ’s a’ t.) Kran- 
cziaorszag (állandó ministerség; Parisban respublicai zendület támadott, de már el van nyomva; Mauguin föliratinditványa módosításokkal 
elfogadva; ’s a’ t.) Németország. Gabonaár.

M a g - y a r o r s z á g - é i E r d é l y .
O cs. ’s ap. kir. fölsége következő iratot méltóztatott M a i 1 á t h An

tal gróf magyar kir. udvari első alkanczellárhoz intézni: „Kedves Mai- 
látli gróf í Az Ön kitűnő* szolgálatiért, miket eddig nekem es az ország
nak te tt, ’s megismeréséül az Ön személyem iránti hűsegének ’s ragasz
kodásának , es tanúsított szolgálat ismeretinek magyar kir. udv. kanczel- 
láriám vezérletével megbízatása alkalmával, valamint szolgálatom javáér- 
ti buzgalmának, elhatározva találom magamat, Önt magyar udv. kanczel- 
lárommá nevezni ki a’ rendszeres járadékokkal. Midőn ezt Önnel tuda
tom, egyszersmind megtevőm a’ szükséges intézkedést Colloredo-Manns- 
feld hg első főudvarmesteremnél. Bécs, máj. lóén 1839. Fé r d  inán d s.k.4í

Ó cs. ’s ap. kir. fölsége 1838iki dec. löiki határzatában Vécsey! 
Auguszt gr. altábornagyot dijmenten titkostanácsosi rangra emelni; f.e. 
april 20ki rendeletében az egri főkáptalannál K o v á c s  Mátyás kanono
kot a’ bold, szűz kurzi v. remeteségi czimzetes apátjává; R u 11 n e r Fe- 
renczet királyhelyivé, és R o s k o v á n y i  Ágostont saár-monostoriczim
zetes apáttá; végre Z d e n c h a y  Eduárd tbirót ,horváth- dalmát- és tót
országi ítélőtáblához tiszteletbeli elnökké nevezni méltóztatott. —

Ö cs. ’s ap. k. fölsége az országos küldöttségnek Buda és Pest közt 
állandó vaslánczhid iránt kötött szerződését Sina György báróval kegy. 
aláírni ’s a’ hidvámszedés éveit a’ vállalkozó utóbbi folyamodta következ
ében 97rül S7re szállítani méltóztatott.

ORSZÁGGYŰLÉSI KÖVETEK: U goes  a részérül: P e r é ny i  
Lajos b. és S z e n t p á l y  László; Bác s-B o drogér  u 1: Odr y  József 
első alispán és S z u c s i c s  Károly tiszti főügyvéd; fölkiáltással Ni 
B á n y a  sz. k. bányavároséiul: Top er ezer  Otto főjegyző; T úr ó ez 
megyeérül: máj. lókén neczpáli J u s t h  József és tótprónai ’s blatniczai 
b. P r ó n a y  Gábor egyenlő ranggal közfelkiáltás által; Szép es me
gyeérül: Z s e d é n y i  Eduard udv. titoknok és G ö r g e y  Márton fősz.- 
biró közfelkiáltással úgy, hogy a’ választásaiig tartott egy óranegyedig; 
S z e p e s i  k á p t a l a n é  r u l :  A n d r e á n s z k y  Menyhért kan.; L ő c sta 
városérul: A n d a h á z y  Imre főbíró j K é z s m á r kérni K é 1 e r Pál fő
jegyző; H or vá t o r s z  ágérul: L e n t u l a y  Imre bántáblai közbiró és 
S u v i c h  József zágrábi alispán; Kr ás so  érül: egyszeri felkiáltással: 
M a r k o v i c s  József és K i s s  András alispánok ; T o r o n t á lérul: föl
kiáltással H e r t el e n d y Miksa és S z a p á r y  József gr.; C s a n á d  
megyeérül: B i r ó  Imre főügyvéd’s Ná v o y  Tamás tiszt, főjegyző máj. 
13ki követválasztási gyűlésben.

Szives kötelességit teljesiti a" pesti vakok intézetére ügyelő küldött
ség, annak hálás nyilvánítása által, hogy t. szentmiklósi Nákó János ur, 
több ns megye tbirája által ő felsége születésnapja dicsőítése tekintetéből 
nagylelküleg ajánlott 100 pgő ftból a’ czhnzett ur saját kívánságához ké
pest 20 pgő ftot az intézeti növendékek közt kiosztatván, 80 pgő ft az intézeti 
pénzalap szaporítására fordittatott. Április 20kán 1839. Pesten Dubra- 
viczky első alispán ’s ezen küldöttség elnöke.

N a g y-Becs k e r e k ,  május 16kán 1839. F. hó 13kán iktattatott 
be Hertelendy Ignácz íőispáni méltóságába. Ezt isteni tisztelet előzé 
meg, hol az egyházi zene hangjai közül magyar énekek — ez alkalomra 
készültek, zengének. — A’ Ilirnökbül álhirek csúsztak a’Jelenkorba. Azon 
czikkely ugyanis, melly ő fölsége születésnapja ünnepéről szól, bárki 
irta is , többnyire költemény, igaz, hogy volt itt némi kis kivilágítás 

utczában, 7—8 száz ablakban; de lOezer ablak egész váro
sunkban sincs. Nincs itt egy lánczhid sem. Csak 3 tornyos templomunk 
egy torony tálán ’s egy pár kápolnánk van. Nincsen 30 mozsár nálunk, 
álgyunak pedig híre sincs. 150ezer viaszgyertya talán Londonnak is sok 
volna a’ mi időnkben. Győzelmi kapu egy sem volt. Nem tudunk a’ 3 
ökörrül, de még kevesebbet a’ 60 akós hordárul. A’jámbor polgárság 
tiszteli a’ jó királyt, ’s úgy áldozik, mint szűk körülménye engedi. Ama 
leírás tehát merő rágalom, ’s ama gunyiró e’ népben a’ királya iránti 
hűséget vette czélba tántorítani. E’ város fegyveres polgársága alig áll 
'ő  — 80 főnél többül. Hajdúja e’ megy ének börtöneinknél 30ig, a’városnál 
még kevesebb számra terjed. És mivel a’ leirt ünnepély igen egyszerű volt, 
nem akarám vele hírlapjainkat terhelni. De most, midőn abból gúny iratot 
látok keletkezni, kötelességemnek érzem fölszólalni, ’s ama leírást kerek
seden rágalomnak és az irót silány lelkületűnek nyilatkoztatni.—Becskere
ken v ív ó  intézet keletkezett.

A^ k o má r o m me g y e i  j av i t ó-do 1 o g h á z ügyében.  Máj. 2án 
délelőtti órákban fényes küldöttség ment az ezen intézet magaslelkü fő ala
pi tájihoz , m. gr. Nádasdy Leopold örökös főispánhoz ’s mélyen tisztelt b. 
torray Julia csillagkeresztes nejéhez, ő nagyságokat a’ már emelkedni kez
dett intézet szemlélésére meghívandó. A’ hely színére érkezvén , a’ közsze- 
retetü főispáni pár létévé a’ talpkövet, ’s megtekintvén az épitvények egyéb 
részeit visszatértükben egész kíséretestül egyenesen a’ régi börtönök felé tar
tottak. Oda érvén, tompa éljenkiáltások hallattak a’ börtönök mélyiből ’s a’ 
jelenvoltak kebleiben olly édesbűs érzelmet támasztanak , mintha e’szánandó 
bünhödők, kik többnyire csak alkalom ’s példa által csábittattak bűntettre ’s 
erkölcsi nevelés hiánya miatt, miiül ők nem mindig tehetnek, követték el a’ 
vétséget, de jóra hajló indulatjoknál fogva mindnyájan javíthatók — az ő 
súlyaik enyhítésére jött őrangyalnak örülnének. Bemenvén a’ börtönök bel-

jébe, itt ott annyira tűnnék a’ zugok emberrel, hogy az alatt, inig némelly 
fekhetik, a’ többinek állni kell, lélektestet ölő munkát lanságban , ’s tulaj
don gőzükben lelkendezve. Azon nap esti S órakor vévé kezdetét, a’ jótékony 
a igalomünnepély, igen számos ’s nagytekintetü vendégtől látogattatva. Fényre, 
csínra, i/.lésre ’s kellemre akánnelly fővároséval vetélkedett, ’s a’ műveltebb 
körű magyar társulatra igen nevezetes és eredeti volt. 10 órakor kezdődött a1 
sorsvonás az e’ tárgyban munkált választmánynak jelenlétében. A’ kivont 
nyerő számok ezek: 46. 58. 82. «0. 97. 104. 118. 148. 211. 261 .279 . 
310.371.405.406.418.432. 465.496. 497. 500. 510. 521. 524. 
618. 625. 627. 639. 664. 683. 705. 711. 740. 743. 768. 792. 
795. 801. 802. 825. 831. 856. 879. 884. 894. 936. 943.
946. 952. 962. 965. 971. 991. 992. 1023. 1027. 1030. 1031. 
1038. 1039. 1068. 1143. 1198. 1207. 1208. 1239. 1275. 1302.
1306. 1312. 1309. 1322. 1353. 1354. 1360. 1391. 1398. 1409.
1420. 1421. 1422. 1436. 1437. 1467. 1497. 1508. 1544. 1554.
1556. 1632. 1659. 1662. 1664. 1687. 1689. 1708. 1748. 1764.
1808. 1816. 1819. 1829. 1830. 1840. 1841. 1875. 1884. 1891.
192S. 1931. 1959. 1971. 1975. 2011. 2019. 2029. 2041. 2043.
2060. 2082. 2105. 2113. 2141. 2157. 2158. 2193. 2195. 2196.
2225. 2280. 2322. 2335. 2395. 2415. 2424. 2503. 2526.
2534. 2560. 2563. 2575. 2576. 2583. 2609. 2641. 2647. 2665.
2707. 2719. 2746. 2748. 2756. 2769. 2775. 2780. 2822. 2839.
2871. 2874. 2914. 2928. 2980. 2982. 2988. 2990. 2092. 3002.
3007. 3028. 3033. 3037. 3043. 3044. 3049. 3058. 3061. 3076.
3097. 3103. 3105. 3125. 3137. 3180. 3211. 3216. 3220. 3231.
3252- 3260. 3271. 3274. 3281. 3294. 3295. 3310. 3324- 3331.
3332* 5337. 3345. 3350. 3352. 3389. 3392. 3404. 3430. 3434.
3437- 3448. 3453. 3461. 3482. 3527. 3552. 3577. 3605- 3623.
3632- 3639. 3662. 3694. 3706. 3716. 3730. 3754. 3757- 3759.
3767. 3792. 3851. 3872. 3909. 3922. 3939. 3945. 4027- 4033.
4075. 4098. 4118. 4132. 4169. 4171. 4174. 4175. 4186. 4194.4197.
4203- 4221. 4229. 4267. 4269. 4270. 4271. 4298. 4299. 4323.
4340. 4343. 4344. 4349. 4353. 4354. 4362. 4375. 4387. 4407.
4408. 4430. 4437. 4467. 4474. 4542. 4551. 4557. 4560. 4564.
4565. 4574. 4587. 4595. 4596. 4599. 4606. 4607. 4609. 4619.
4648. 4679. 4687. 4705. 4729. 4753. 4768. 4780. 4782. 4795.
4798. 4803. 4833. 4841. 4859. 4862. 4890. 4900. 4938. 4942.
4943. 4971. 4980. 4982. 4987. 5010. 5029. 503L 5033. 5034.
5040. 5046. 5053. 5054. 5055. 5062. 5071. 5083. 5092. 5098.
5110. 5111. 5113. 5199. 5220. 5222. 5228. 5280. 5288. 5316.
5319. 5322. 5333. 5349. 5356. 5365. 5399. 5409- 5429. 5441.
5456. 5514. 5516. 5542. 5596. 5604. 5618. 5623. 5643. 5660.
5699. 5704. 5713. 5716. 5728. 5735. 5736. 5741. 5769. 5774.
5816. 5833. 5835. 5840. 5855.' 5873. 5883. 5911. 5943. 5954.
5963. 5989. 5999. 6000. 6007. 6010. 6016. 6027. 6033. 6043.
6080. 6083. 6156. 6175. 5209. 6219. 6227. 6261. 6285. 6295.
6302. 6321. 6358. 6359. 7410. 6415. 6467. 6481. 6492. 6499.
6505. 6535. 6536. 6540. 6573. 6685. 6707. 6714. 6 7 36. 6752.
6794. 6811. 6825. 6840. 6872. 6933. 6937. 6940. 6964. 6993.
7002. 7026. 7044. 7055. 7075. 7078. 7095. 7109. 7126. 7134.

/ 7144. 7172. 7176. 7201. 7227. 7231. 7234. 7282. 7292. 7301.
7333. 7347. 7354. 7381. 7405. 7429. 7447. 7455. 7461. 7462.
7466. 7475. 7479. 7481. 7493. 7537. 7544. 7563. 7564. 7573.
7636. 7642. 7647. 7716. 7723. 7732. 7742. 7744. 777 7. 7807.
7862. 7868. 7893. 7899. 7949. 7995. 8005. 8008. 8009. 8011.
8020. 8024. 8033. 8075. 8078. 8080. 8091. 8106. 8141. 8165.
8221. 8226. 8229. 8247. 8263. 8269. 8297. 8298. 8304. 8316.
8356. 8359. 8363. 8378. 8440. 8478. 8487. 8503. 8511. 8526.
8536. 8544. 8584. 8595. 8613. 8614. 8621. 8625. 8638, 8657.
8663. 86S9. 8716. 8721. 8792. 8814. 8833. 8850. 8876. 8887.
8910. 8917. 8928. 8959. 8963. 8968. 9001. 9024. 9150. 9167.
9174. 9175. 9180. 9330. 9367. 9401. 9453. 9542. 9549. 9572.
9581. 9592. 9622. 9626. 9676. 9729. 9740. 9760. 9765. 9S36.
9839. 9849. 9851. 9864. 9971. 10132. 10139. 10145. 10163. 
10167. 10171. 10224. 10228. 10305. 10319. 10343. 10377. 10397. 
10402.10418.10429. 10432. 10444. 10454. 10497. 10560. 10564. 
10567. 10584 10616. 10620. 10639. 10710. 10741. 10768. 10801. 
10812. 10813. 10833. 10867. 1092S. 10959. 10965. 11046. 11090. 
11132. 11159. 11201. 11218. 11230. 11231. 11236. 11256. 11285. 
11287. 11321. 11416. 11426. 11463. 11497. 11520. 11544. 11556. 
11558. 11605. 11688. 11730. 11750. 11766. 11860.11864. 11868.' 
11871. 11872. 11S73. 11877. 11937. I194S. 11980. 12012. 12081. 
12089. 12140. 12172. 12177. 12180. 12196. 12210. 12213. 12223.
2224. 12227. 12231. 12247. 12248. 12266. 12290. 12314. 12337.
2333. 12363. 12367. 12391. 12394. 12397. 12407. 12408.12422. 
2423. 12455. 12506. 12507. 12512. 12520.12534. 12535. 12548^ 
2552. 12576. 12577. 12586. 13592. 12599. 12603. 12604. 12609.
2614. 12616. 12637. 12677. 12678. 12719. 1273S. 12740. 12760.
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12791.12810. 12828. 12846. 12851.12852. 12855. 12897.12931. 
12935. 12950. 12970. 12971. 12972. 12991. 13004. 13020. 13031. 
13032. Í.3036. 13040. 13043. 13052. 13057.13073. 13083.13128. 
13147. 13180. 13183. 13188. 13191. 13196. 13237. 13238. 13259. 
13269. 13270 13305. 13347.13354. 13370. 13374.13401. 13411. 
13419. 13438 13457. 13504. 13514. 13559. 13564. 13569.13586. 
13589- 13612. 13616. 13636. 13637. 13664. 13710. 13729. 13732. 
13738- 13744. 13751. 13801.12846.13863. 13868. 13880. 13882. 
13902- 13913.13915. 13942. 13931. 13960. 13974. 13978. 13991. 
14000- 14031. 14044. 14170. 14178. 141S9. 14243. 14272. 14280. 
14293- 14341. 14375. 14376. 14403. 14449. 14483. 14676.14678. 
14711- 14714. 14778. 14780. 14816. 14838. 14974. 15028. 15049. 
15058. 15093. 15094. 15188. 15200. 15220. 15321. 15349. 15418. 
15461. 15467. 15506. 15561. 15648. 15665. 15701. 15715. 15883. 
15907. 15911. 15913. 15943. 15970. 16009.16033. 16076. 16084. 
16085.16116. 16128. 16133. 16162.16181. 16191. 16209.16212. 
16225. 16247.16304.16335. 16352. 16441. 16503. 16523.16542. 
16570. 16583. 16600. 16644. 16661. 16706. 16731. 16759. 16802. 
16823. 16827. 16835. 16854. 16855.16866. 16885.16S92. 16905. 
16908. 16917.16921. 16924.16928. 16943. 16945. 16952. 16970. 
16998. 17001. 17003. 17025. 17035. 17052. 17087. 17117. 17151. 
17189. 17192. 17229. 17254. 17250.17281. 17293. 17294. 17316. 
17340. 17343. 17351. 17380. 17388. 17404. 17412. 17432. 17439. 
17473. 17504. 17521. 17543. 17553. 17555. 17559. 17563. 17569. 
17577. 17581. 17595. 17599. 17617. 16655. 17658. 17662. 17677. 
17710. 17733.17747. 17748.17816. 17847. 17851. 17859. 17876. 
17891. 17896. 17916. 17969. 17978.
A’ nyeremények a’ nyerősors előírni!áfása melleit, Komáromban t. Závody 
Ferenc/., ifjabb Pázmándy Dienes tbiró, ’s Konkoly Elek eskiitt uraktól 
elviendők. Azon nyeremények pedig, mellyek 3 hónap alatt bezárólag au
gusztus 2kaig nem vitetnek el, az intézet’ javára árverés utján fognak eladatni. 
A ’ még kinlevő sorsokat, mellyek iránt május 2kaig válasz nem érkezett, 
az intézet hasznára elkeltekül tekintetni hafárzák, ’s ez okból valamennyi 
sors, számra 18 ezer. játszott. E’ vigalmat megelőző ‘s következett napok
ban tartott, közgyűlésben szőnyegre került a’ nyugpénzinlézet is, a’ hu szol
gálatban elaggott megyei hajdúk számára , ’s a’ kegyes ajánlatokból alakult 
alaptőkéje gyűlés alatt isgyarapult. 7kén követválasztás volt, ’s az annyi 
országgyűlésen jeleskedett Pázmándy Dienes első, és Ghyczy Rafael másod
alispánok egy lélekkel egy akarattal választattak követekül felkiáltás utján. 
Hasonló dicsőséggel felkiáltaték helyettes alispánnak a’ derék Huszár Ee- 
rercz. Maga a’ választás 10 percznél tovább nem tartott, ’s ezt eleitől végig az 
itt mindinkább terjedő s/.elid haladással párosult méltóság czimerezé. Utána 
a’ javitó-dologház ügye fordulván elő , a’ t. megye az e’ tárgy körül szelle
mileg ’s anyagilag példátlanul fáradozott nemes grófnőnek áldozatit jegyző
könyveibe iktatá, ’s e1 hőkeblű H a z a l y á n y t  az utókornak álfaladá, 
mint ollyat, ki erkölcsi tekintetben az, mi hajdan Szécsy Mária volt a’ vi
tézségben. A’ gyűlés bevégeztével t Pázmándy első alispánnak velős szó
noklata alatt fényes küldöttség szivrehatólag megköszönte a’ n. grófnőnek 
olly hoszszasan tartott és sikerült fáradalmit. Mire a’ grófné könnyekre ol
vadva tartalmasán felelt a’ szűnni nem akaró öröméljenkiálfások közt. Ek
kor a’ nőkoszoninak egyéb virágai — kik majd erejüket felülmúló együtt- 
munkálattal olly díszes gyűjteményeket bírtak összeszerzeni, mellyek a’ 
müértők által közel 20 ezerre becsültettek — az emberiség oltárára is ál
doztak: t. Pázmándy Dienesné 154S ft., t. Ghyczy Káfaelné 1042 ft. t. Kon
koly Lászlóné 1000 ft., t. Ordódy Vinczéné 645 ft. Későbbi ajánlatok: t. 
Faragula Károly, budai főharminczadi ellenőr 100 ft., nm. Kovács Miklós, 
erdélyi püspök 50 ft, ni. Sztankovits János, győri püspök 200 ft, in. Ocskay 
Antal, kassai püspök 25 ft, nm. b. Eötvös Ignác/, kir. főtárnak 20 ft , nm. 
Festetits Albert gr. 6 f. 15 k r , m. Petényi Lajos gr. 6 ft, m. Rüttler János 
gr. 25 ft, n. Trsztyánszky Sándor, kir. tbiró 48 ft, in. Szapáry Vincze gr. 
50 ft, ni. Motesiczkyné Pongrác/ Johanna grófnő 44 ft, ft. Schnell kano
nok 12 ft. 30 kr., t. Liptay Antal lelkész 57 ft. 30 kr., nm. Bakonyi Imre 
kir. tábornok 10 ft, R. 8. 2 ft. 30 kr., névtelen 41 ft. 30 kr., ft. Feuchtinger 
Domokos, prépost 25 f t ,  m. Tajnay János, árvái főispán 50 ft., n. Gyön- 
gyösy P ál, csornai prépost 125 fi.(folytattátik) Közrebocsátja K ülkey Henrik.

Különféle: A’ zágrábi káptalan, mint földesnra Sziszek mvárosnak, 
melly alatt Odra, Kulpa és Száva folyamok egyesülnek, hol hajdan római 
gyarmat és roppant erősségű vár állott, mellyet utóbb eleink és a’ tatá
rok földig leromboltak, vásári szabaditékot eszközle ki 1830ban e’ ke
reskedési városkának, melly most 100 házat ’s több szép raktárt és ven
dégfogadót foglal magában. E’ szabaditék tartalma következtében f. hó 2án 
tisztujitást tarta e’ mváros Iludibitek zágrábi káptalani várgróf elnöksége 
alatt. Először is 36 választó férfit neveze ki a’ község, kik közül követ
kező tisztviselőség alakult: biró, Berkiek Antal; polgármester, Stoja- 
nieh Andor; kapitány, Hergesich Tamás; tanácsbeliek, Wellenreiter és 
Milletich ; jegyző, Klobuchar György; pénztárnok, Wellenreiíer keres
kedő; egyházatyák, Hergessieh és Jarebich; árvák gondviselője, Lie
benfeld; ügyvéd és számvevő, Klobuchar; mérlékiigyelő, Weihard.— 
Zimonyi hírek szerint Milos hg megváltoztatá korábbi tervét, nem utazik 
Temesvárra. Steies orvost küldé oda beteg fiáért, ki atyjához viendi a’ 
szenvedőt. April 27kén Zimonyba érkezék Milan hg és Lyubicza lignő, ’s 
28kán megjelent látogatásukra Obrenovieh Jefrem a’ tanács néhány tag
jával ; 29kén pedig maga Milos lig is legnagyobb titokban váratlanul beteg 
fiánál termett. 8 orvos tanácsot tartott a beteg fölött ’s Milos hg elhatár- 
zó Ítéletet kivánt tőlük hallani, de a’ betegség állapotja nem engedc va
lami bizonyost mondhatniok a’ fiatal hg jövendőjéről. A’ zágrábi lap sze
rint Stably pesti orvosnak naponkint száz pengő forintot Ígért Milos lig ne
vében ve je N i k o v i c h  és íölgyogyulás eseten két ezer aranyat, de a’ 
nagyhírű orvos nem hagyható el pesti betegjeit, bármilly kecsegtetők va
lónak is nz ígéretek. — Az ausztriai Lloyd következő ezikket közöl a’ szi
szoki és károlyvárosi kereskedésről. „Mostani szállítási eszközink hiá
nyossága ’s a’ külföld hatalmas versenyzése daczára is legalább egy mil
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lió mázsányira tehetni az áruszállítást Károlyvárosbul Fiúméba, Bucca- 
riba és Szegnia (Zengj felé,noha némelly években nem épen olly tetemes 
a gabnaszállitáS,mint a' legközelebb múltban volt, ez utóbbi hiány tazouban 
elcggé ki pótlók egyéb áruk. Éhez még különösen igen sok vágómarha já
rul Károlyvárosbul ’s a’ közel erdőkből tömérdek épületi és tűzifa, szén 
és hamuzsir’s még más többféle szállitvány, melly a’ régi Karolína-lőut- 
ról’s egyéb oldaltájakról Luíza-utra tér, és a’ legközelebbi tengeröbölhez 
vonul, időszerű gyorsabb ’sjutalmasb összeköttetés által mindennemű ter- 
mék-kiszállitás szaporulna, ’s Odessza és a’ többi versenyző hely Ön
ként visszalépni kényszerülne. Miíly messze terjedő óriási sükerii hasz
not nyerne hazánk és az egész ausztriai birodalom  ̂ ha a’ kivitel az or
szág erejéhez méretnék, ’s azon tőkepénzek hazánkban kamatoznának, 
miket mosta’ külföld pénzládáiba szórunk , azt minden további számolga
tás nélkül könnyen átláthatni. Az átviteli szállításra nézve is rendkivüli 
hasznokat hajtana az említett mód. Mind azon Toppant árutömeg , melly 
most Leibach felé rósz állapotban jut Sziszekre, vagy Belgrádba, ezentúl 
biztosabban érkeznék rendeltetési helyére Károlyváros felé, merre Kul- 
pa és Száva folyamokon kevés akadéknak van kitétetve a" hajózás. Csak 
néhány mérföldnyi mesterséges útra van itt szükség, ’s minden elem olly 
kedvező, hogy valamennyire jártas vasutépitész alkalmasint semmi aka
dályra nem fogna e’ tekintetben találni. Károlyvárosbul Fiúméba viendő 
vasút leggyorsabban teljesíthetné e’ korszerű kivánatot. Ennek megtör
ténte után még egy másik nagy felaldat várna ugyan megfejtést, a’ Ká- 
rolyvárosig tartó lassú viziszállitás, de az már nem lenne olly sürgető», 
mihelyt vasút kötné össze Károlyvárost az adriai tengerrel. Károlyváros 
e’ változás következtében folyvást nagyobb árumennyiség rakhelye, Ts 
gabnára nézve 2ik Mosony, egyéb árukra nézve 2dik Pest lógna lenni. 
A ' triesztiek csupán Károlyvároshoz folyamodnának, ’s minden kiváoat- 
jokat leggyorsabban ’s minden veszély nélkül látnák teljesítve. Egész ha
zánkból szakadatlan folyamban hullámzanának kivitelre alkalmas áruk 
Károlyvárosba , mihelyt biztosítva látnák a’ továbbvitelt az illető ter
mesztők, ’s e’ körülmény még az utazók számát is tetemesül fogná sza- 
poritni. A’ Sziszek-Károlyváros közti hajózási összeköttetésre nézve már 
történtek némi javító lépések, mellyek folytonos haladásban vannak elan- 
nyira, hogy elemi viszályokon kívül semmi tetemesb nehézségnek nincsen 
kitétetve e’ szállítási ut. Mindenki erősen meg van győződve, miszerint 
Károlyváros-Fiume közti vasút nemcsak a’ kereskedőségnek , hanem a’ 
vállalkozóknak is igen tetemes haszonnal fogna gyümölcsözni , e’ szerint 
tehát minél előbbi létesülése minden tekintetből rendkívül kívánatos.“ — 
Jasszyból Írják, mikép az ottani zavargások és rablások következtében szi
gorral kezd az ottani kormány bánni minden elfogott rablóval. Apr. fogy
tán kötéllel végezteté ki a’ híres Ketrar nevű haramiavezért , kinek vé
rengző kicsapongási huzamosb idő óta rettegtetek Moldvát. — Győr
ből máj. 13ikáról ezt írják: „Tegnap esti 7 ,l2 órakor délkeletről éjszak
nyugat felé tiizjel vonult el azegen egészen üstökös alakban, mintegy 
60—80 ölnyi magosságra a’ földtől , elől gömbölyű világtömeggel ’s há
tul mintegy 1 ölnyi farkkal, mellynek fénye légszeszéhez hasonlíta, ’s 
mellyből, a’ láthatárhoz közelítésekor, csekély nagyságú fénygolyó ala
kult. Röpülése közben némi sustorgás volt hallható, miilyent röppentyű 
(rakéta) fölszállása szokott okozni. Az ég tiszta csöndes és felhőtlen volt. 
A’ repülés gyorsasága congrevi röppentyűéhez hasonlíta. Ugyanazon 
este, mintegy 6 óra tájban, ehez hasonló tüneményt vettek észre az uta
sok a’ budai postaidon fekvő Günyő vidékin, ugy anazon irányban ’s egé
szen hasonló alakban , noha ez nem leliete az előbbivel ugyanazon tüne
mény, mivel a’ fönebbinek gyorsaságát teljességgel nem egyeztethetni 
össze a’másfélórai időközzel,’s egyébiránt igen könnyen történhető, hogy 
egy este több egymáshoz hasonló iííynemü tünemény is mutatkozott.“ 
Ugyané’ tárgyról egy aszódi levelező igy nyilatkozik: „Máj. 13án. Mint
egy 7r’L óra lehetett este, midőn délről tűzgolyót láték éjszaknyugat fe
lé iramlani a’ föllegtelen tiszta egen. A’ tömeg garasnyí nagyságú volt és 
halványsárga; időről időre mindazáltal sötétebb színű szikrákat szórt, 
mellyek farkot képezének utána. Az egész tünemény 9 másodperczig volt 
látható. — F. máj. 4ikén üllte a’ m. k. tudom, egyelem bold. S c h u s t e r  
Jánosnak a’ vegytan (ebenda) néhai r. tanítójának ’s m. nemz. tud. aka
démia tagjának emlékünnepét Bei s i n g e r  János természettörténeti n. 
érdemű tanító gyásztisztelkedése mellett. Az egy óránál tovább tartott je
les dolgozatu és szavalatu beszéd a’ tettekben dús és munkás férfi életét 
olly dicsőén rajzolta, hogy a’ hamvadé elszemlerültét lelkünk érzelmi előtt 
szellemként lebegni láttuk ’s fájdalmas vegyületü boldog csalódásunkból 
csupán a’ beszéd fonala szakadtával ocsúdtunk fel. A’ hold. hosszú évek 
során az életbe vágó és szinte legelső szükségii vegytan központja’s kép
viselője volt hazánkban, ’s igy a’ lelkes beszéd tartalma mindenkor kitii- 
nő czikkétalkotandja literaria históriánknak ’s vegytani és gyógyszerésze
ti müszótárunknak. Mi ’s az üdvezültnek országszerte lakó számos két 
rendű (orvos és gyógyszerész) tanitványi óhajtva óhajtjuk e’ sokban pél
dányul szolgáló beszédnek nyomtatásban minélelobb megjelenését. O. T. 
— A’ pesti magyar színháznak mind felállítására mind további fen tar
tására szükséges pénztár gyarapítása körül több Ízben sükeresen munkált 
pestmegyei főszolgabíró Miskey Imreur,  f. hó 2kán az említett színház 
javára 0  Budán, néhány lelkes nő által e’ czélra a jánlott női munkák ki- 
játszatásával egybekötött tánczvigalinat rendezett, mellynek bevételi tisz
ta jövedelme 325 pgő ft. az illető helyre befizettetvén, a’ tisztelt urnák 
az intézet iránti e’ buzgalmáért a’ részvényes társaság nevében ’s hatá
rozatából nyilványos köszönetét mond Pesten 1839 évi máj. 5en B á l l á  
Endre választmányi jegyző. — A’ bécsi sz. István-torony felső részét, 
mintegy 8 ölnyi inagosságban, az illető építési biztosság olly rósz alia-



pótban levőnek nyilatkoztába, hogy azt kijavítill többé egyátaljában nem 
lehet, mire az alsó-ausztriai kormányzóság a’ torony azon részének lerom
bol tatásat határzá el; úgy mindazáltal, hogy dologhoz értük minden egyes 
részének híí rajzát készítsék e l ,  ’s aztán ez annyira emlékezetes tornyot 
eredeti formájához egészen hasonló alakban újra föl fogja építtetni. E’ lia- 
tárzatot nyilványossá tételé az alsó-ausztriai kormányzóság, mivel a’ bé
csiek nem véltek azon fájdalmas gondolathoz szokhatni , miszerint ezen
túl nem fogják többé látni az olly kedves tornyot. A' szükséges rajzok 
már munkában vannak, ’s a’ torony leromboltatása után tüstint hozzá fog
nak az újonnan fölépítéshez. — .Mécsben jelenleg Unger k. a. rendkívüli 
diadalokat arat az olasz dalszinészet mezején; miibarátok ítélete szerint 
benne Schröder és Malibran müvészsége öszpontosul. — A ’ loinbardvelen- 
czei királyságban a’ keresztyénség ügyében annyi érdemet aratott jerusá- 
lemi lovagrend uralkodó fejdelmiink ő cs. kir. föls. kegyessége által ismét 
‘föléledt, ’s perjelséget nyert illő jövedelemmel. — Károlyvárosi hírek 
szerint Henrik bordeauxibg, Xik Károly elhunyt franczia király unokája, 
május ifikén Chambord gr. álnév alatt Károlyvárosba érkezék több főne
mes és magosrangu haditiszt kíséretében; másnap Ziinony ’s lielgrád fe
lé Erdélybe folytatá útját a’ fiatal lig. —• Zirnonybul máj. bikáról azt Ír

ják  : „Az angol gyors hírnök-váltogatás napról napra élénkebb kezd lenni. 
Múlt héten kettő ment erre keresztü l, egyik Mécsbe , a’ másik pedig Kon- 
stantinápolyba utazván; tegnap Londonbul érkezék ide egy gyors hírnök, 
és sürgönyeit másnak adván át, tüstint vissza sietett a Melgrádban kapott 
konstantinápolyi hírekkel Londonba. Altalányos hiedelem, hogyMehemed 
Ali és a’ porta közt kardélre kerülend a’ dolog. — Múlt héten 4 napig 
tartózkodék Milos hg az itteni vesztegintézetben , ’s több előbbkelő szerb 
előterjesztése következtében Mihály fiával Melgrádba ment. Zsivanovics, 
a’ fejdelem volt titoknoka , nem merészel visszatérni Melgrádba , m ert, 
mint mondják, rósz fát tett ott tűzre. Ljubicza hgnő Milan beteg fiával 
holnap Péterváradra fog utazni, hol meggyógyitását Ígéri eszközleni 
Kuh ezredi orvos. — Kernptenben bizonyos Milger Antal nevű őrült éh
halállal határzá véget vetni életének, ’s e’ czélját 03 napi koplalás utálj 
csakugyan el is éré. —

A* bécsi SS dik vei'SOBíy szerdán, máj. Skán ment végbe.
1. Kiilö n-v e r sen y 2'|4 anff. mf.Hunyady Józs. gr. öe. pej ménje Weight on, ap. Brutandorf, 

an, Hornsea anyja, 101) font. . . . . . . . .1.
Sangusko hg 6e. szürke ménje , arab méntől, S.j ff. . . .2.
2. Díj-verseny. 200 ar. minden belföldi lóra. A’ tétpénz az első 

és második ló közt osztatik fel. 2% ang. mf.
Liechtenstein Fér. hg 5e. pej ménje Terno seeo, ap. Lottery, 

an.-Puzzle, 111 ft. . . . . . . . . . .  L
Liechtenstein Aloiz hg 5e. sárga kanczája Furiosissima, ap. 

Privateer, an. Miss Fury, 109 ft. . . 2.
Hunyady József gr. 4e sárga ménje Sir William, ap. Car

thago an. Lady William, 102 ff. . . . . . .3.
Liechtenstein Aloiz hu i>ei ménje Poet, ap. Shakespeare , an.

Battle, 102 font. . . . . . . . . . . 4.
Hunyady József gr. 4e. világos pej ménje M a z e p p a , ap. Mur

phy, 98 font,* . . . . . . . . . . .  5.
Festetics Miki. gr. kancz. S o n n a  m h u 1 a — Eszterházy Mih. gr. szürke 

kancz. M o s s - R o s e  — Liechtenstein Aloiz herczeg sárga ménje P a t —  és 
Nndasdy Tamás gr. pej. kancz. M i s s  H e t e s  — visszahuzattak.

3. Kár o í y i -1 ét v e r s e ny. 1000 arany díj. Minden mén és kan- 
ezára. A’ második ló 100 aranyat kap 2  ̂ang. mf.

Hunyady József gr. nevezte 4e. pej mén Spectre, ap. Fir
man, an. Apparition, 103 font. . . . . . . . 1.

Liechtenstein Aloiz hg 3e. vil. pej ménje Acs, ap. Colwik , an. 
WiHiainsoffs Ditto-kancza, 83 font. . . . . . .  .2.

Széchenyi Istv. gr. 3e. sárga kanczája Julietta, ap. Bouton, 
an. Prudish, 75 font. . . . . . . . . .  3.

Liechtenstein Fid. nevezte 6e. pej mén Weigh ton, 117 ft. . 4.
Liechtenstein Aloiz hg nevezte 3e. sárga kaneza, ap. Privateer, an. Li- 

l.ack —  és Löwen berg h. 4e. sötét pej ménje Chateau Lafitte — visszahuzattak.
4. Ivadék verseny, 3 esztendős belföldi lovak közt. 1 ang. mf. 

Lovas belföldi.
Széchenyi 1st. gr. sárga ménje Padishah, ap. Defence, an. Senti

ment 97 font. . . . . . . . . . . .1.
Hunyady József gr. pej kancz., ap. Starch, nm Princess Jemi

ma 95 font.................................... 2.
Festetics Mik. gr. pej ménje Nágoes, ap. Conscript, an. Don 

Juan-kancza, 95 font. . . . . . . . . .  3.
Ugyanannak pej kanczája, ap. Murphy, an. Trotinda, 95, font visz- 

szahtózatott. —5. E  b é d -1 é t v e r seny. (Dinnersfakes) belföldi lovakra , mellyek 
ínájj8ka előtt niég nem nyertek, 50 aranyból álló díj. rk ang. mf.

F estetics Mik. gr. 3e. pej mén Romeo, ap. Conscript, 85 ft. . 1.
Széchenyi 1st. gr. 3e. sárga kanczája Juli etta, 85 ft. . . • 2.

\  ebe é r i k  a.
(Rozas kényuralkodása.) Muenosayresi legutolsó hírek szerint Ilioja- 

ueirón keresztül,Rozas kényparancsnok dühe, a’ félelemtül zaklattatva, min
den határon tulcsap ; a’ világbéke legmakacsabb pártolóji is szerencsének  
(tarthatják , hogy esztelen gőgjében a ’ franczia végválaszt félredobá. Váj
jon  milly becsületes és tartós szövetkezést képes illy szörnnyel kötni ? 
A’ jour. de Débats következő levelet közöl Muenosayresbül, melly híven 
festi a’ kényuralkodást: „Rozas vak dühében folyvást űzi kegyetlensé
geit.; az ellene intézett gyülölséget rettegtetéssel akarja gyöngíteni; a’ 
félelem annyira megszállta már, hogy az utezákon nem mer megjelenni 
senkii nem bocsát maga elibe ’s palotája előtt szüntelen nyergeit lovak áll
nak készen megfutamlásul, ha Riveira győzni találna. Csak egy példáját 
említem itt méltatlan dühének: Cienfuegos nevű spanyol, tisztes család
b e li, egy  ifjú lyánykába szerete* melly azon utczában lakott, hol az el
nök palotája nyúlik el. Gyakori látogatásai feltűntek ’s  mivel főleg éjjel

-  (
történtek ezek, elég volt gyanúra; összeesküvőnek tárták őt s halálát 
elhatározók. Jan. Skán reggel azon pillanatban, midőn kedvese lakát el- 
hagyá, katonák ragadák meg, tömlöezfee hurczolák; lánczot tevének itt 
reá, ’s inték hogy halálra készüljön. Hasztalan mentegeié ártatlanságát, 
hasztalan áldozá föl a’ leány becsületét kedvese élete megszabadithatása 
végett, felfödözvén éjjeli látogatása czélját, hasztalan volt a’ gyóntató
atya kérelme is a’ szerencsétlenért, ki 24 óra lefolyása után, minden tör
vényes vizsgálat ’s Ítélet nélkül, a’ toinlöcz udvarán főbelövetett. Cien- 
fuegos, halála előtt néhány szót intéze a’ katonákhoz, kik megindulva ’s 
megrázkódtatva ellenzéssel hajták végre borzasztó szolgálat]okát; az első 
lövés alig sérté meg őt,másodszor kellé tüzelniük s végre még a’ tiszt volt 
kénytelen, Cieníüegost saját kardjával keresztül döfni. Minden politikai 
fogolynak jelen kelle lenni e’ borzasztó látványon; más két áldozat még 
azon nap hullott el, hasonlagminden törvényes ítélet nélkül. Négy hóhér, 
kiket ezredességre magasztalt, méltó oszlopaié’ véreskényuraságuak. —-

y  o i o r » x & g.
(Gaviria gyermeki megszabadultak.) Madrid, május lsején : „Oa- 

viria gyermeki ismét családjok körében vannak. Következő e’ nevezetes 
történet további folyama: azon két lovag, kik a’ gyermekeket Hortale- 
zából magukkal vivék, mintegy 3 órányira távozónak, midőn az Őket ül
dözők meglelék nyomdokikat.El Molarban mindazáltal minden nyom eltűnt.
A’ rablók legelőn tölték az egész éjt Montalvanilío közelében, hol kényé* 
rét ’s pálinkát adónak a’ fiúknak ’s meredek bérez alatt alunni engedek, őket, 
a’nélkül, hogy csak pillanatig is elfordítanák róluk szemeiket. April28- 
ikán reggel tovább haladtak ’s déltájban a’ hegység egy járhatlán pont
jához érkeztek, melly las Pedrizas név alatt ismeretes. Ott megkötözök 
lovaikat; ’s azzal ámítottak el egy juhászt, kitől sült kecskét vásárlót- 
tak, hogy vadászaton mulató atyjokra várakoznak a’ gyermekek. A’ju
hász távozók ’s a’ rablók nyugtalankodni kezdenek a’ többiek kimaradása 
miatt. Este azonban papirost és írószereket Vonván elő, ezt iraták egyik 
fiúval: „Kedves atyám! Ha On 12 férfi hatalomban levő fiait ismét látni 
vagy halálukat gátlani kívánja , tehát küldjön e’ levél átadójával egy meg
bízott által tüstint 43 ezer piastert, különben el vagyunk Veszve. Az is
tenért, ne szóljon On erről senkinek!“ Szürkületkor egy öreg juhásznak 
adák e’ levelet a rablók , ’s vállalatjok sükerét azon helyen szándékoztak 
bevárni. A’ környéki lakosság azonban minden oldalról mozgásba jött az 
alatt, és holdvilágos éjben ügyes vezetőkkel apró csoportozatokban köze- 
líte las Pedrizas felé. Azon juhász, kitől a’kecskét vevék a’ rablók, ta
li yájokra vezeté az üldöző csapatokat. A’ nép nem tüzelt a’rablókra, fél
ven, hogy véletlenül valamellyik gyermeket találhatnák golyóik , ’s 
így a’ két czinkos elillott iramló lován , a’ gyermekek pedig megszaba
dultak, midőn épen rejtőzni akartak a’ rablók tanácsára, kik azt mon
dák nekik, hogy a’ fegyveres nép meg akarja őket ölni.“

(A’ ministerség lemond.) Madrid május 4ikén : „Pita Pizarro esel- 
szövényi végre azon következményt okozák, hogy ő sem juthatott kívánt 
hatalomhoz, társai pedig lemondani voltak kénytelenek , ’s őt is maguk
kal ragadák. Pita ugyanis kérelemintézésre buzditá föl ügyviselői áltál 
a’ tartományi biztosságokat a’ királynéhoz, cortesföloszlatás iránt, el
lenkező esetben trónfeldöntéssel fenyegetőzvén. E’ kérelmek minden ol
dalról liullongni kezdének; midőn azonban a’ madridi polgárkatonaságot 
kezdé izgatni Pita , tulajdon kelepezéjébe esett. E’ katonaság egy része 
azt nyilványitá, miszerint, mint fegyveres erőnek, nincs joga kérelmezés
re, a’ másik ellenben intéze ugyan kérelmet a’ kormányzó királynéhoz , 
de abban cortesföloszlatás mellett egyszersmind uj ministerség-alakitást 
sürgetett. A’ kormányzó királyné e’nyilatkozat következtében, ’s miután 
Espartero is nyíltan kimondó , miszerint e‘ tekintetben egészen ő föls. 
kényére bizza a’ határzatot, bátorságot érze magában világosan kimon
dani ministérinek, hogy nem fogja föloszlatni a cortest, mire rövid ta
nácskozás után az egész ministerség benyújtó lemondását. Elfogadó éezt 
a’kormányzó királyné vagy nem? még eddig nem juta köztudomásra , va
lamint azok neveit sem gyaníthatni, kikre elfogadás esetében az uj mi- 
nisterségalakitást bízhatná. Harcztérrül csak annyit tudunk , hogy a’ rend
kívül rósz idő miatt nem folytatható munkálkodásit Espartero , ’s mind a’ 
két sereg folyvást elfoglalva tartja előbbi állomásit.“ —

& í'fl ^ 1 i ar
(Az alsóházi elnök lemond hivataláról.) Május bikán az alsóházi 

elnök, Abercromby, következő meglepő nyilatkozattal kezdé meg az 
ülést: „Mielőtt napirendre térne a’ ház, nyilatkozásra kérek engedőimet. 
Tapasztalásból tanulóin, miszerint többé nem bírok annyi erővel, melly 
képes lenne megfelelni azon tehernek , melly az eddig rám bizott tisztes hiva
tallal szükségkép szoros kapcsolatban áll. Ennek következeiben tehát el
határozóm , hogy a’ pünkösdi ünnepek után többé nein foglalandom el az 
elnöki széket e’ házban. (Halljuk! Halljuk!) Ma jelentein ezt, hogy elég 
ideje legyen a’ háznak szükséges rendszabályról gondoskodásra.“ Russell: 
„Sir,  az Ön nyilatkozatát bizonyára mély sajonnal fogadó az egész ház. 
(Halljuk.) Ha Önét mellőzve csupán tulajdon érzetimtől kellene tanácsot 
kérnem, ngy küzdeni fognék Ön határzata ellen; igy azonban nem marad 
egyéb hátra, mint meggyőződésemet nyilványitnom, miszerint Ön az 
egész ház tiszteletével és hálájával hagyandja el az elnöki széket.“ (Hall
juk! halljuk! a’ ház mindkét oldaláról.) Peel: „A’ ns lordétul különbö
ző helyzetemnél fogva szomorú kötelességem volt az utóbbi elnökválasz
táskor más jelöltnek adni szavamat; de most, Sir, nyilványos megisme
réssel bódulok azon pártatlan bocsületességnek ? mellyel Ön kötelessé" it 
mindenkor teljesité , mint vezetője e’ ház tanácskozásinak. (Helyeslés.) 
Ennek következtében egyszersmind azon meggyőződésemet fejezem k i. 
hogy Ön jogszerüleg követelheti a’ nyilványos hálát.“ (Élénk tetszés miu-
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tlen oldalról.) Abercromby lemondása annyira megzavaró a' házat, hogy 
huzámosb ideig minden tanácskozás tökéletesen félbenszakadt. Annyi
ban valamennyi londoni lap megegyezik, hogy e’ lemondást csakugyan 
csupán gyengélkedésnek ’s koránsem politikai változásnak kell tulajdoní
tani. —

(A5 ministerség csakugyan lemonda. Melbourne és Russell ez iránti 
nyilatkozata.) Május Tikén reggeli 2 órakor, miután számos szónok hal
lató magát a’jamaicai indítvány mellett és ellen, szavazásra kerülvén a’ 
dolog, a’ ministerség 5 szónyi többséggel győzött, noha korábbi angol 
lapok (’s utánuk Jelenkorunk múlt száma) 5 szózatnyi kevesbséget liirle- 
nek. E’ csekély többség következtében titkos tanácsülésre gyűltek ösz- 
sze a’ ministerek május 7ikén déli 12 órakor, 's délutáni 5 órakor inár 
következőleg nyilatkozók a’ Standard: „Szerencsét kívánunk az ország
nak Melbourne ministersége föloszlásához. A’ mai titkos tanácsülés után 
a’ királynéhoz menyén a’ lordkanczellár, benyújtó a’ ministerek lemon
dását, mit azonnal elfogadott a’ királyné. E’ pillanatban legtarkább hí
rek szárnyalnak az újonnan alakítandó minislerségrül; némellyek szerint 
Wellington hg kapott meghívást a’ királynétól, mások azt hírlik , hogy 
Spencer 1. (volt pénzügyminis ter Althorp 1. név alatt) részesült e' meg
tiszteltetésben, mások végre Normanby marq. nevezik.“ Május Tdikén 
teljes számmal jelentek meg ülésiken a peerek a’ felsőháziban, s a kar
zatok tömve valónak kandi hallgatókkal, kik közt az orosz trónörökös is 
látható vala. Portman l.kérdé Brougham lordot: nem halasztja é máskor
ra serház- kevesitő törvényjavaslatát ? mireigy válaszolt Brougham: ,,E’ 
kérdésre majd csak egy óranegyed múlva fogok válaszolni.“ (Kaczaj.) 
Melbourne: „Mylordok! (Mély csönd.) Az alsóház ma reggel olly ha- 
tárzatot hoza, melly nem káros ugyan közvetlenül az illető rendszabály
ra, de annak hatását mégis minden esetre elnyomná. E’rendszabály mind 
Jamaicára, mind a’ rabszolgaság-eltörlesztésre mellőzhetlenül szükséges. 
Az alsóházi határzat azonban olly nagy bizalomhiányt tanúsít, hogy mi, 
ő föls. eddigi ministen, teljességgel nem folytathatjuk tovább az országra 
nézve használókig a’ kormányzatot, midőn már nem teljesíthetjük azon 
erőteljes rendszabályokat, miket az ország helyzete mulhatlanul megkí
ván. E’ szerint kötelességünknek tartottuk lemondásunkat őfelségének be
nyújtani , mit kegyesen el is fogadott. Mi tehát csupán utódink kinevez- 
tetéseig folytatandjuk szokott munkálkodásinkat.“ Brougham néhány szó
val erősítvén, miszerint ő hív támogatója volt ’s leend mindenkor a'rab
szolgaságot e[törlesztő törvénynek,’s a’ ház május 1 Óikéig elhalasztá ölé
sit. Az alsóházban igy nyilatkozók mintegy 500 követ jelenlétiben e’ na
pon Russell: „Jamaica kormányzatát tárgyazó törvényjavaslatunk szo
kottnál nagyobb támogatást és bizalmat kívánt e' ház résziről , ’s épen 
ellenkezőt tapasztalt. Hatalmunkban van ugyan még egyszer megkísérteni 
bizonyos idő múlva e’ tekintetben a’ házat, de nincs reményünk szeren- 
csésb sükerre. A’ mai csekély többséggel a’ lordok elibe is vihetnők ugyan 
törvényjavaslatunkat, de ez esetben, midőn t. i. rendkívüli hatalom adat
nék a’jamaicai tanács és kormányzó kezeibe, majd úgy látszanék, mintha 
olly felelősséget akarnánk a’ lordok házára hárítni, mellyet az e’ házban 
nyert csekély többséggel nem jogosíthatunk. E’ szerint tehát kénytelenek 
vagyunk egészen fölhagyni e’ törvényjavaslattal, mellynek előterjesztését 
szükségesnek tartottuk. Kérdés mar most: minő fogna lenni ennek kö
vetkeztében helyzetünk Jamaica, nyugotindiai birtokuilk, ’s általányo- 
san minden gyarmatunk ellenében ? Jamaicában szükségkép sülyedni fog
na a’ korona tekintete azon segély által, mellyet az angol parliament a’ 
kormányinditvány ellenzésivel a' tartományi törvényhozóság makacsságá
nak nyújtana. (Halljuk!) De itt még más kérdés is támad. Néhány nap 
múlva fontos törvényjavaslatot kívántunk a’ ház elibe terjeszteni Canada 
iránt; most azonban igen valószínűnek tartjuk , miszerint ez indítványunk 
a’ jamaicaival hasonló ellenzésre fogna találni. (Halljuk!) E’ körülmény
nél, fogva további kormányzatunk által csupán veszélyeztetni fognék gyar
matinkat ’s azok birtokát, mert azokban fontos kérdések várakoznak 
most végső eldöntésre. A’ korona és alsóház bizalmát bírván mindeddig 
folytathatni vélte munkálkodást a’ ministerség; de az utóbbi szavazás sü- 
kere ellenkezőről győzé meg azt. Kötelességünk vala tehát tisztelettel be
nyújtani lemondásunkat ő fölséginek. Most szokás szerint elhalasztatni 
óhajtanám a’ ház ölésit, hogy ő felsége időt nyerhessen uj ininisterség- 
alakitásra.“ Ezután köszönetét fejezé ki Russell maga ’s társai nevében 
a’ háznak az eddig élvezett bizalomért, mit a’ ininisteriek zajos tetszés
sel, a’ toryk pedig mély hallgatással fogadénak. Általány osan hiszik, hogy 
a’ ministerek lemondását parliament-föloszlatás és uj választások köve- 
tendik. —

(Peel meghatalmazást kap ministerségalakitásra, de ismét visszaadja 
azt. A’ népalkotmány melletti kérelem. Elegy.) London, május Sikán : 
„Ma délutáni 2 órakor Wellington hgért kühle a’ királyné, 3 órakor pe
dig Peel Róbertét lóvá meg, 's ministerségalakitásra hatalmazó fel őt. 
A’ londoni lapok most kizárólag csak e’ fontos eseményről okoskodnak, 
’s hosszú bünjegyzékit sorozgatják el a’ lelépett minis térségnek; a’whig 
lapok ellenben azon biztos kilátással vigasztalják magukat, hogy tory 
kormány sokáig nem fogja magát föntarthatni, a’ szó korábbi értelme sze
rint pedig épen egyetlen pillanatig sem állhat meg. A’ hosszas vitatko
zásból következő rövid kivonat lényegileg mindent magában foglal. M. Post 
„Azon kihallgatás után, mellyben tegnap Melbourne és Russell beadák 
lemondásukat a’ királynénak, Normanby marq. hosszasan tanácskozók a’ 
királynéval; azonban koránsem ministerségalakitás iránt, hanem bizo
nyos gyarmatügyek végett.“ Courier: „Melbourne 1., Minto gr., Dun- 
cannon gr. ’s még néhány tagja a’ ministerségnek, ma reggel Bukingham 
palotában volt, de csupán néinelly kormánydolgok elintézése végett. Hí
re jár, hogy Wellington hg ministcrsegalakitással van megbízva, noha

ő maga nem részesulend abban.“ Standard: „Bizonyosnak állítják, mi
szerint ő felsége Liverpool grófiál (a' sokévig volt ministerelnök testvéré
vel) hosszasan tanácskozók a’ jelen fordulatban hozandó szükséges rend
szabályok iránt. Liverpool 1. régi személyes barátja a’ királynénak, ’s 
noha nem tettlegi kormányférfi, de minden esetre mégis olly magányos 
tanácsadó, kinél biztosabbhoz nem igen fordulhatott volna a’ királyné.“ 
Később igy nyilatkozók ugyanazon lap : „Őszintén szerencsét kívánunk 
honosinknak azon szerencsejósló tettdologhoz , mellyet most közleni fo
gunk velünk. Sir Peel e’ pillanatban udvarlaton van a’ királynénál , ’s 
parancsot kaparni tőle ministerség-alakitásra. Ma ebéd után Wellington 
hgért is külde a’ királyné. A’ hg néhány pillanat múlva eltávozék, de csak
hamar ismét visszatért Peel Róberttel, ’s az óta folyvást a’ palotában mu
lat ez utóbbi“ Sun: „A’ királyné elégiiltlen vala eddigi ministerivel né
mi tekintetben; de váratlanul történt lemondásukat még sem helyesli, 
mert folyvást vonzalommal viseltetik a’ whigek iránt.“ Globe : „Némely- 
lyek állítása szerint ezúttal nem fogja föloszlatni a’ parliamentet a’ ki
rályné. Mi nagyon kéteskedünk ebben. Hogy tory kormány föntartani le
gyen magát képes e' parliament ellenében , azt egyáltalában nem hihetni, 
már az elnökválosztás is vészhozó lenne a’ torykra nézve. A’ tőzsércsar- 
nokban semmi változást nem okozott a' ministerek lemondása , níivel ez 
eseményt előre gyaniták ott , ’s egyébiránt mindenki jól tudja, hogy csu
pán bizonyos pontig valódilag szabadelmü kormány tarthatja főn magát a’ 
nemzet szilárd akaratja ellenében.“ — Május 7ikén reggel a’ Fleetut, 
hol naponkénti ölésit tartja a’ nemzeti gyűlés, már korán reggel lepve volt 
kiváncsiakkal, kik mindnyájan látni akarák a’ három mérföldnyihosszú és 
1,250,000 aláiratu óriási nemzeti kérelmet a’ népalkotmány ügyében. 
Délutáni 2 órakor Attwood alsóházi radical követ lakására vivék e’ ké
relem szörnyet, ünnepélyes járdalatban zászlókkal ’s lobogókkal. A’négy 
lábnyi átmérőjű papiroshalom abrocsokkal összeszoritva, szalagokkal és 
lobogókkal díszített kádba volt helyezve. Néhány szabadelmü lap szer
kesztő hivatala előtt háromszoros éljent harsogott a’ sokaság. Esti 6 
órakor nyilványos gyűlést tartónak a’ chartisták Smithfieldben , de a’ 
lordmayor parancsa következtében csakhamar széllyel üzé őket a’ rend
őrség. Ugyanazon sors éré őket több más utczában, ’s igy szónokaik e’ 
napon teljességgel nem hallathaták magukat. Némelly helyeken makacsul 
szegültek a' rendőrség ellen ,de e’ tettüknek rósz lett sükere, mert szá
mos elfogatás történt. — Ulbridge gr. lordfőkamrás lett őfölséginél.— 
Az orosz trónörökös és németalföldi hg május Tikén meglátogatók a’ lon
doni Tovvert, Pozzo di Borgo gr. és számos egyéb főur kíséretében. A’ 
társaság 5 hi utón ment keresztül a’ várason. A’ liget a’ toweri parancs
nokló fogadó el ‘s vezeté körül a’ Tovverben, ’s Powitt, a’ fegyvertár! 
gondviselő minden nevezetességet megmutatott a’ magos vendégeknek. In
nen a'kereskedési raktárak megtekintésire indulónak’s bámulva szemlélék 
az iszonyú áruhalmazokat,mellyek mill.értéket foglalónak magukban a’ világ 
minden részéből. Az orosz trónörökös önszemeivel győződheték meg tehát, 
milly kiapadhatlan segélyforrásokkal bir a’ hatalmas Anglia. — O’Connell 
minden léptét ’s szavát legnagyobb figyelemmel kiséri most a’ nemzet i 
’s kiváncsiságtól ég tudni mindenki, vájjon milly irányt követend a’ha
talmas izgató az ügyek ez uj ’s egészen váratlan helyzetében. — Man
chesterben ’s egész Walesben nyugalom uralkodik jelenleg, noha május 
6kára komolyszerü zavargás kiütése volt hirdetve. A’ pillanatnyi csön
det minden esetre a’ ininisterség-változásnak kell tulajdonítani, melly olly 
váratlanul következék be, hogy szükségkép megdöbbenté a’ népet. A’ 
chartisták most csak az uj ministerség kihirdetését akarják bevárni, ’s 
azután ahoz képest fogják intézni további munkálkodásikat.“ —

F r a n c z l a o r s z á g .
(Uj ministerség. Mauguin föliratinditványa módosításokkal elfogadva.) 

Rendkívüli alkalommal érkezett május 13iki párisi hírek szerint követ
kező állandó ministerség alakult: Soult tábornagy, külminister és elnök; 
Passy, pénzügyminister; Duchatel, bel-; Cunin Gridaine, kereskedési; 
Dufaure, nyilványos munka-; Schneider tábornok, had-; Teste, jog-; 
Villeinain, nyilványos oktatási; Duperré hajóvezér, tengerészminister. 
E’ kinevezéseket közlő telegrafi sürgöny e’szókkal fejezi be tudósítását: 
„Tegnap nehány respublicai zendülő csapat próbát tőn megújítására a’ volt 
aprili és júniusi zavaroknak, de minden süker nélkül; a’ sorkatonaság és 
nemzetőrség derekasan viselé magát, ’s ma reggel tökéletes csönd ural- 
kodék Parisban.“ — A’ május lOiki követkamrai ülésben Mauguin tud
va levő föliratinditványának első czikkét szavazat nélkül egyhangúlag el
fogadó a’ kamra; a’ 2ikatazonban, melly igy hangzik: „Kívánom, hogy 
népszerű, felvilágosult és becsületes ministereket válaszszon a’ korona“ , 
általányos kaczaj közt önkényt visszavevé Mauguin. —

Rendkívüli alkalommal érkezett párisi máj. 15iki telegráfi sürgöny 
szerint Sauzet választatott meg követkamrai elnökké, máj. lfdiki ülés
ben , Passy helyébe. —

N é m e t o r s z á g .
A’ braunschweigi RR april 29iki leirat következtében máj. llé ré  

hivattak össze. — A’ hannoverai országgyűlés, melly mart. 2kán bizony
talan időre elhalasztatett, máj. 3ki kabineti irat által máj. 2Sára ismét 
összehivatik, ez iratban nyíltan kimondatik, miszerint az országgyűlés 
igen rövid ideig tartami ’s főtárgya leend az adómcgajánlás. — Németor
szág egyik legkedveltebb novellairója, Blumenhagen Vilmos, 58 évében 
gutaütés következtében, liannoverában, máj. fikán meghalt. —

G a b o n a á r : Pest, május 21dikén : Tiszta búza löt), 150,135 ; — Kétsze
res—, 115,100;— Rozs 100,  95 , 90: — Árpa 7 6 , 70,  64; 
— Zab 66, 64, 62; — Köles — , 100, — ; — Kukorieza 
100, — , — ; — ; Köles kása — pesti m. v. garas.

Mzerkesztl Il<ílm^czy. — lyom tatju Tratli&ftíi-ilárolj 1, url utcza Ö13É.
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szombat, máj. 25.

FOGLALAT: Magyarország és Erdély (kinevezések és előléptetések : őrs 
r
szí 
?í»

rákról és az „Arvizköny“ Ilik kötete elhagyó a’ sajtót; alnianaeh-tárii 
színi előadások . ’s a’ t.) különféle: győrinegyei tisztviselő-helyettesi í.és 
janii primás-beiktatási előkészületek, biharmegyei időjárat ; ’sa’ t.) . 
sa’ t.) Anglia (O’Connell irata az irlandiakhoz; Melbourne és társai 
endiilet részlet!; Suult nyilatkozata a’ kanna előtt; vélemények a’ par

42ik szám
iggyütési követek ; budapesti napló : Fáy értekezése a’ takarék-; enzla- 
isági Határzatok j kinézések gyapjukereskedésiink iránt , magyar jaiek- 
montenegroi harczjelek , kolozsvári és károly-fejérv ári easino, eszler- 

■ uerika. Spanyolország (zendüieti ünnep Madridban; harcztéri hírek ; 
ismét átveszik a’ lüinisteri tárczákat; ’sa’ t.) Franeziaország (a1 párisi 
si zendüloíről; sa’ t )  Németország. Belgium. Uuií'av izállás.

M a g ; y a r o r » * t t g é » E r d é I y .
(> cs. ’s ap. kir. fölsége H o h e n l o h e  Sándor hg nagyváradi 

kanonokot ugyanott káptalani nagy préposttá; ’s V r á b e l y  Károly 
pozsonyi főpostahivatali ellenőrt ugyanott igazgató tisztté nevezni mél- 
tóztatott. —

OBSZÁGGYÜLÉSI KÖVETEK. Po z s o n y megye részérül: Bittó 
Benjámin Iső alispán és Ol gyay  Titus aljegyző, ez alkalommal he
lyettesalispánná Néme t  Vendelt, aljegyzővé Olgyay helyébe B a r  f a l  
Jánost nevezé ki a’ helyettesfőispán; Ung részéről: B e r n á t h  Zsg- 
mond szavazati többséggel és P r i b é k  Antal 2od alispán felkiáltással; 
a’ ka ocsai főkáptalanérul; S z a t m á r y  Antal prépost ’s kanonok; S z e 
ged varoséról L e n g y e l  Pál és S i l b e r  Antal tanácsnokok titkos 
szavazással a’ választott község által; B a r a n y a  megyeérül: székelyi 
ifjabb M a j l á t h  György 2ik alispán ’s P á k  ozily Zsigmond fősz.biró.

Baranya megye május 21 kén tarja Somsich Pongrác/, status tanácsos ’s 
főispán elnöksége alatt, Pécsett két óráig tartó követ és tisztujitási gyű
lését , mellyben székelyi ifjabb Majláth György ’s Pákozdy Zsigmond vá
lasztattak meg követekül; 1ső alispán lön: sombergi íSauska Keres/, tely, 2ik 
székelyi Majláth György ; főjegyző: kajdacsi Kajdacsy .Antal; lső aljegyző: 
Koncsek Ferdinand; 2dik : Beke János; sz. lőrinczi já ásban fősz.biró: Je
szenszky János; alsz.biró: Balasko Imre; pécsi j;» . fobiró: Gáál Ferdinand, 
fosz.bii ói ranggal: Országh Imre ; siklósi jár fősz.biró: í  erezel István; al: 
Crabarifs Emészt; hegyháti já '. í‘«sv.biró: Pákozdy Zsigmond; al: Horváth 
József; baranyavári jár. fősz.biró: Madarász József; al: íSey József; mohá
csi jár. kerületi fős>. lóró : ivardns Antal; a l: liaisz Dániel. í «adószedő : Döry 
László; al : Furlhinyi József: főügyvéd: Kihmer János; a l: 8ey Lajos; fé
lév éltárnok: Hojcsy Pál; al: Cs uha János.

B u d a p e s t i  napló.  Most hagyó el az egyetemi sajtót „Terve a’ 
pcstaiegyei köznép számára felállitandó takarékpénztárnak'* irta Fáy An
drás n. 8r. Vili és 82 I. ’s egy tábla. A’ korszerű munka Pestmegyénck 
van ajánlva, ’s jelessége ohajtafja, hogy minéSeiőbb v<:gbehajtásrn. jut
hasson , mit annál inkább reménylhetni, mivel már minden osztály élén
kül érzi az illy jótékony intézkedés hiányát. Fáy e’ czélszerii indítványa 
által uj koszorút szcrze magának haza szerte ismert ’s tisztelt érdemei
hez. E’ napokban került ki ugyanazon intézet sajtója alól az elsőéhez ha
sonló pompás kiadásban Heckenast pesti könyvárus és kiadó „Budapesti 
árvizkönyve“ n 8r. 303 1. legfinomabb duplavelinen. Az igen érdekes.dol
gozatok változatos sorát Jósika Miklós kellemes olvasata „Ailoriánok és 
Jenők“ ezimü 3 felv. szomorujátéka „Fekete lovag“ előjátékkal nyitja meg, 
a’ színmű irányát magyarázó igen jeles előszóval; nagyobb prosai dol
gozatok: „A’ tőr és a’ kéz“ P. Horváth Lázártól; „A’ remeték“ Bezc- 
rédy Amáliától; ,,A’ hideg viz mindent meggyógyít“ Kovács Páltól; ,,A’ 
sussáki vak“ Császártól; költészi virágokat nyújtónak: Császár, Garay, 
Horváth Cyrill, Kisfaludy Sándor, feledhetlen Kölcseynk, Pap Endre, Szé
kács, Szilágy, és Vályi Tamás; Garay „Hazám búja“ és Pap  Endre 
„Emlékezés Csekére“ ezimü költeményi szív mélyéből fakadók és szív
hez szólok, Szilágy népdalai pedig sokkal ismértebbek, hogysem dicsé
retükre valamit szólni kellene. Az egész jeles gyűjtemény teljes mérték
ben érdemli a’ közönség buzgó pártolását. Eötvös József b. „Karthausi“ 
ezimü novellájának folytatását az „Arvizkönyv“ Illik kötete hozandja.—- 
Az „Almanach-társaság“ utóbbi gyűlésében ffrönnnel tapasztalák a’ rész
vényesek , miszerint számuk annyira növekvék mar, hogy a’ nagyszerű 
pompás zsebkönyv kiadási költségei egészen födöztetvék ; e’ szép süker 
biztosan reménylteti, mikép a’ társaság csakugyan elérendi azon magosb 
ezélját , hogy más magyar könyveket is fog kiadhatni pénzereje tete- 
mesb növekvése után. Schedel Ferenez társasági elnök buzgó fáradozási
nak köszönhetni, bogy a’ zsebkönyv már a’ jövő évre még az idén meg- 
jelenhetik, noha a’ fényes kiadás hosszabb időt kíván. Cznne leend e’ 
zsebkönyvnek: „Nemzetialmanach“ és hét eredeti aczél metszéstfogla-óM 
land magában , mell vek egyike Teleki József gr. magyar n. akadémiai el
nök képe leend, hat pedig jeleneteket ábrázolandaz annyira kedvelt Jó- 
sika „ C s e h e k  M a g y a r o r s z á g b a n “ czimii legújabb regényéből. 
Ugyanazon ülésben T ó t h  L ó r i n  ez bíráló tag helyébe, ki huzamosb 
ideig távul leend Pesttől, Székács hitszónokot választók meg a’ részvé
nyesek. Részvényekre még folyvást aláírhatni. Méltányos pártolás esetén 
számos magyar müvet nyerendhet a’ közönség e’ társulattól.—-Ajtó előtt 
lévén Medárd napi pesti sokadalmunk, nem leend érdektelen gyapjuke- 
reskedésünk jelen állapotjárói röviden szólani, főleg miután a’lipcsei leg
közelebbi vásáron némi pangás látszék mutatkoznia’ gyopjukeletrenézve; 
niitől azonban mi épennem retteghetünk, mert az valódi tettdolog, misze
rint Anglia hihetőleg a’ legközelebb kötött angolausztriai kereskedési 
szerződés következtében, olly élénk figyelemmel viseltetik hazánk iránt, 
hogy abból anyagi jóllétünk tetemes előmozdittatását várhatjuk. Különösen 
pedig gyapjúnk azon áruezikk, melly legnagyobb mértékben vonó magá
ra azon férfiak figyelmét, kik Angliában egyesülni készülnek a’magyar- 
országi kereskedés előmozdítására. Eddig köztudomás szerint csak köz
benjáró kereskedés utján jutott a’ gyártók kezeibe hazai gyapjúnk ; az illy 
kereskedésmód azonban olly sok ágra szokott szakadni, hogy sokszor

ít ’s több kézen is keresztül megy , mielőtt az igazinak kezeibe jut na. Nem 
suda aztán, hogy a’.gyártó végré majd kétszer annyit fizet, mint meny

nyi a’ termesztő kezeibe jut. 23 év előtt a’ sziléziai gyapjukereskedés

Slajd egészen szinte illy állapotban volt , ’s csak 18 év óla jőnek ango- 
)k személyesen az ottani sokadalomra, hová ügyvivők ésalogaták őket, 
ik a’ helyszínen megyőződvén az áruk minőségéi ül, megbízóikat kimo- 
tó'jeg tudósítók a’ körülmények tulajdonképi helyzetérül. Ezentúl évről 
r<? számosabb angol kereskedő érkezek a’ böroszlai gyapjuvásárra, ’s 

mindinkább fényesebbé tévé azt. Jósolhatunk é hazánknak is hasonló kö- 
étkezményt V Meglehetős biztossággal; mert azon magas emelkedés, 
ellyet most juhtenyésztésünk körül tapasztalunk, azon nagy érdek, 
ellyel juhtenyésztó'iuk kereskedésünké’ nevezetes ága iránt viseltetnek;

Eís szorgalom ,  mellyetáltalányosan hazánk minden részeiben juhneiuesi- 
ésre ’s gyapjuosztályozásra forditnak, legfényesb sükerreinenyre jogo- 
iitók. Ha egyszer majd személyesen jeleiiendnék meg pesti sokadulmin- 

kon az angol kereskedők, akkor annak megtörténtét látandjuk , minek 
e’ tekintétben jelenleg Boroszló örvend. Ez esetben mindazáltal elhafárzó 
fontosságú leend, hogy a’ távúiról jövő vevők olly árukra találjanak , mi
nőket kívánnak, még pedig elegendő mennyiségben. Köztudomású, mi
szerint az angolok leginkább a’ válogatott finomságú gyapjút keresik , no
ha egyébiránt a’ jó minőségű középíájokat sem mellőzik el egeszen. Fő- 
feladat tehát gyapjutermesztőinkre nézve, hogy eddigi buzgalmokat meg- 
h'Uniyne engedjék, hanem minden kitelhető módon iparkodjanak még ma
gos brá emelni a’ julmemesifcést, mitannál könnyebben tehetnek, minthogy 
rég bebizonyult igazság , miszerint a’ legfinomabb fajok mindenkor leg
jobban szoktak gyümölcsözni. Némi nézetet csatiunk még a’ fönebbiek- 
liez a’gyapjukereskedésrül a’jövő medárdivásárra nézve. Ez alkalmasint 
nem leend egészen olly élénk, minta’ tavalyi utolsó két sőkadalom; mi 
azonban koránsem szolgálhat aggályul a’ termesztőknek, mert a’gyapjú
ra nézve még folyvást kedvezők az általányos kereskedési körülmények; 
’s csupán időszerű és mulékony események gyakorlanak árra némi nem egé
szen kedvező befolyást. Többi közt a’ még egészen ki nem egyenlített éj - 
szakamerikai bánkfordulat is okozza ezt, mivel számos angol kere.skedő- 
Jiáz szenved általa. Igen valószínű mindazáltal, miszerint e’ fordulat rö
vid idő múlva phajtott véget ereiül, és a’ kereskedés újra virágozni fog. 
Azon gyapjutermesztők tehát, kik várakozni bírnak 's akarnak, bizo
nyára nem fogják megbánni árujok visszatartóztatását. — F. hó 22kén 
délutáni két óra tájban Budaörs felé olly iszonyú felhőszakadás és jég
eső omlott le, minőre az azon vidéki legéltesb emberek is alig emlékez
nek. Szerencse, hogy a’ szörnyű pusztítás csak egy részét érte a’ sző
lőhegyeknek; ezt azonban tökéletesen semmivé tette , mért több helyen 
fél lábuyi magosságra borító jég a’ földet. 23ikáu hihetőleg hasonló sze
rencsétlenség történt valamelly közel vidéken , mert délig tartott rekke- 
nő hőség után rögtön annyira meghiivesült mintegy 2 óra felé a’ lég , hogy 
a’ hirtelen változást más okoknak nem tulajdoni thatni. A’ budai hegye
ken jó terméssel biztat a’ szőlő, ’s tapasztalt szőlőmiiv'elők az IS34ki- 
hez hasonló zamatu bort jósolnak. — Nemzeti színpadunkon f. hó ISáu 
,,Nőragadás azálorczás bálból“ adaték; lilikén, püuköstelső napján, zár
va volt a’ színház, 2üikán „Peleskei nótárius“ ismét szépszámú közön - 
séget gyüjte színházunkba; 12ikén „János, Finlandhge“ ; 22ikén másod
szor bérszünettel „Csel“ ; 23ikán „Intermezzo“; 24ikén „Nagyravágyó 
nő sz/nj. 5 felv. —

A 1 m an a c h- tá r  s as á g. Az lS40ik évre „Nemzeti almanach“ czíni 
alatt kiadandó ’s részvényesek névsorát közlő szépművészeti zsebkönyv 
tartalmának tiszteletdijaul, közép nyolezadrétben számítandó ívtől,pro- 
saért 20, nagyobbszerü kötött nyelven írt költeményekért, ideértvén a’ 
terjedelmesb történeti balladákat is , j$5, lyráért 30 pgő forint határoz- 
tatott. Melly föltételek: mellett müveiknek f. évi augusztus végéig szer
kesztő Vajda Péter úrhoz (lakása Leopold-uteza Rottenbiller-ház) leen
dő beküldésére, a’ vállalatot pártoló hazai írókat, a’ közgyűlés nevében 
és határzatából tisztelettel megkéri Kút l i y  L a j o s  m.k. jegyző.

Különféle : Győrmegye f. hó 11— 13diki közgyűlésében Szűcs 
Antal másodalispán és Takács Sándor főbíró országgyűlési követekké 
választatásuk következtében hivatalaikra Boros Ferenez és Szabó Pál 
tbirák helyettesittettek. Ugyané’ közgyűlés a ’ marhahús fontjának árát 1-1 
krról 13ra szállító, miután a’ járásbeli főszolgabirák jelenték, hogy a’ 
marhadög egészen megszűnt a’ megyében. — Montenegrói hírek szerint 
a1 grahovoi vajdát öt más előbbkelő lakossal együtt huzamosb idő óta 
fogva tartja a’ herczegovinai basa, noha a’ grahovoi kerület lakosi már 
letízeték a’ kívánt váltságadót. Ali basa makacsul daczol minden jog- és 
emberi érzettel. Négy grahovoi lakost nyársra huzatott, mivel látogatni 
jövőnek vajdájokat. Ez események annyira fölingerlék a’ grahovoiakat, 
hogy minden pillanatban véres erőszakra kerüiemlhet a’ dolog a' két szom
széd tartomány között. — A’ kolozsvári casino régi pénzgyüjteményét 
újabban nevelték; b. BáníFy Ádám, b. Báuffy Dániel, b. Bánfty László, 
gr. Bethlen Farkas, postahivatali ellenőr Kovács Ferenez, Máriafy Dáv„



— ( 16® ) —
Pfenningsdorf Auf, pesti kir. táblai iigyved Ráitsits Fér., tartományi bizts 
Szabó József, Szentpéteri Imre, pap Szilágyi Sámuel, gr. Teleki M- 
hály, Ujfalvy Sándor, b. Wesselényi Ferencz urak, ’s meg egy név 
télén ur es asszonyság; kiknek hazafi szives ajánlatukért méltó ki- 
szünetét teszi a’ kolozsvári casinoi váíasztottság. — Károly Fejérvárot 
május 2án volt a’casino ünnepélyes megnyitása. Számos vendég és rész
vényes tette diszesbbé örömünket megjelentével, ’s a’ nőnem is osztozó: 
e’ hazafi köz örömben. Szoboszlói György igazgató nyitá-meg az ünne
pet, arról értekezvén: Mi a’ casino? mennyire hatos az, jól rendezve, 
a’ nemzeti világosodásra, a’ társasági hang csinosbulására ’s jó izlér 
terjesztésre. Követé Elekes Károly jegyző, ki üdvezelvén ez örömnapo, 
előadá a váíasztottság eddigi munkálatit, ’s az egész egyesület jelei 
állását; továbbá Andrási Antal vál. tag egy, ez ünnepre alkalmazott, kéj
ben mutatá elú a’ magyar nemzetnek tudományos pályáni előhaladásd 
s azon elszórt eszközöket, mik még magasb emelkedéséről biztositnak; 

ezután Ötvös Ágoston val. tag értekezék az erdélyi tudom, miveltség-há- 
ramaradta főbb okairól; Czirjék Antal easinonkat szivéből forrott jó ki vál
ságokkal iidvezlé; ’s végre bezárá az ünnepet a’ fenemlitett igazgat» , 
szives köszönettel a’ jelenlévőkhöz. Szép kinézésekkel nyílt meg ez; it 
minden lelkestől rég óhajtott, casino, részvényesinek száma jelenleg 105, 
’s naponként szaporodik. Kincstári tanácsos Czirjék Dénes úr nap ezím'i 
vendégfogadójának felső négy szobáit bérié k i, hozzá tartozó 2 kertével, 
mellyhez egyszersmind egy vendéglő van kapcsolva. Szobái kezdetbe: 
mérve elég csinos bútorokkal vannak ellátva, olvasó-szobája feles szánn 
ínagyar és német hírlappal ’s mintegy 400 kötet válogatott újabb mágyai 
’s kevés német iró munkáit biró könyvtárral díszük a’ részvényeseknek 
kölcsönzött és örökös ajándékiból. Ha valahol, úgy e’ casinónak itten 
létesiilése igen óhajtott vala, mert annyi hivatalos és polgári egymástól 
elszigetelt hasábnak egybevonó kapcsa lön ez, mennyinek bajosan leliete 
hazánkban egy casino is; ki igy ismeri Fejérvárt, az nem fog eddigi el
maradásunkért hibáztatni, sőt meglepő lesz ember- és hazaszerető keb
lében e’ hir, ’s velünk együtt casinonk mosolygó reményinek valósulását 
ohajtandja. E. II. — Esztergom lakosi vetélkedve iparkodnak kicsino- 
sitni házaikat, hogy annál díszesb lehessen a’ közelgő primás-beiktatási 
ünnepély. Fényes kivilágítás iránt már legczélszerübb rendelések tétet- 
vék. A beiktatandó köztiszteletül főpap rendkivül gyorsan haladt előre az 
egyházi pályán. I791ben lépett a’ veszprémi növendékpapok közé ’s a’ 
pozsonyi főnövendékházbaküldetéka’ bölcselkedés’) és hittudományok hall
gatására. 17 9 fi ban visszatérvén Veszprémbe, tanulmányi igazgató lett a’ 
püspöki papnevelő intézetben; 179Siki máj. 3Okán szenteld őt Zirczben 
miséspappá az akkori tinnini püspök ’s ezután az egyházi jog és törté
netek tanítója lön Veszprémben, ISOoben pedig ülnök az ottani sz.szék
nél, s ISOoban lelkész és veszprémi alesperes. 1807ben már veszpré
mi kanonokká nevezé ki őt lső Ferencz elhunyt királyunk, ’s lSloban 
somogyi apáttá, jantaipréposttá és veszprémi főesperessé; 18F7ben kir. 
táblai praelátussá; 1819ben 7 személyéi táblai ülnökké, hol mindenkor fé
nyesen tűnt ki alapos jogismeret és éleselműség által nehéz kérdések vi- 
tatásikor, és prisztini választott püspökké. Nem sokára ezután 1822ben 
számos érdeme jutalmául székesfehérvári megyés püspökkélett ’s 1825ben 
veszprémi püspökké nevezteték k i, a’ veszprémiek nagy örömére. Há
rom évig még ezentúl is ő vezérlem!') a’ veszprémi püspökmegye ügyeit. 
— Willi Mihály sopronyi színházigazgató april 17kén Kőszegen társasága 
egy részével a’ helybeli kórház javára színi mutatványt sziveskedék adni, 
)nelly 469 f. 5 krtgyümölcsöze váltóban. Nemrég ugyanazon kórház 300 
pgő forintot nyert ajándékul Rothsohildház által Bécsbiil egy isméretlenül 
maradni akaró emberbaráttól. — Biharmegyci hírek szerint ott igen válto
zékony az idő, ’s különösen Ermellék vidékin a’ gyakori esőzés igen 
megrongáló a’ szénatermést; a’vetések azonban kedvező állapotban van
nak és jó aratást Ígérnek. Gyümölcs is bőven fog terineni, hol annak 
idejében jól kipusztiták a’ hernyókat. Általány osan hiszik, hogy a’ bor
termés középszerűnél jobb lesz ezúttal az érintett megyében a’ tavalyi
nál; n érne Ily helyeken mindazáltal tetemesül megrongáló a' martziusi hideg 
a szőlőket. Folyamok közelében kiöntések által szenvedtek a’ rétek. 
Szatmármegyében és a’ Szilágyságban nem legjobb termést várnak; több 
helyen a téli vetést újra föl kelle szántatni. Az esőzés ott is sok kárt 
okozn. Május 13kán Scitovszky János pécsi püspök, megyéjébe utaz
ván , Kalocsán átvevé az ottani érsektől az érseki palástot, mellyel régi 
szentszéki szabaditéknál fogva viselnek a’ pécsi püspökök. A’ februári 
vizáradás által elromboltatott gátok olly roszul valónak kijavítva, hogy 
f. hó 13— I4kén keresztül ronta rajtoka’ dunai vizár , és sz. Benedek, 
Lak, Úszód, hokin, Kalocsa ’s a’ t. határit annyira elborító, hogy a’ 
szép reményekkel biztató vetéseket tökéletesen semmivé tette ; a’ barmo
kat csak nagy bajjal lehete biztos helyekre szabadítani. Ez kitűnő figyel
mét érdemli meg a’ megyei hatóságnak, mert egy évben kétszeri áradást 
tapasztalni nem csekélység. — Drcnkovai máj. 16kihírek szerint „István4, 
evező hajó, melly 24 utassal máj. 14ikén korán reggel OrsovábulDren- 
kovára indult, a szirinai csúcsnál hajótörést szenvede s 9 utas, fájda
lom, a’ vízbe fűlt, a’ többi 15 éltük megmentetését a’ szerbek bo to rsá
gának köszönheti.

A 9 Bícícsí sclí*á Sülik é s  ínttílst» lÓF^irsofiiy 
héttón, máj. !3kán, ekképen nien< végbe:

1. E l é g y  v e r s e n y  (Sweepstakes), szárazföldi 4 és 5 észt. lovakra. 10J ar.j 
fele bánat: egy egy lóiul. 3 '|a ang. mf.

Liechtenstein Aloiz hg 5 észt. sárga kanczája F u r i o s i s si m a öl) 
fonttal . • • • • • • . . * . 1 .

Liechtenstein Fér. hg 5c. pej ménje T é r  no s e e o ,  102 ft. . • 2.
Liechtenstein Aloiz hg 4e. pej kanczája . Peep,  és Ilimyady József 

gr. 4e. sárga ménje 8 i r W i l l i  a in — visszahúznunk.

2. E I c g y v e r s e n y , 3e. lovak közt. GO ar., egy egy 40 ar. bánat; 3(' l ang. irtf<
Liechtenstein Aloiz hg világos pej ménje Á c s ,  98 ft.
Hunyady Józs. gr. pej kanczája, apja S t a r c h ,  92 ft. 
i-estet ics Miki. gr. pej ménje N á g o c s ,  95 ff. . . . .  
Széchenyi Istv. gr, sárga kanczája J u 1 i e 11 a , 92 ft.
3. P á l y a o s t o r ,  minden fiira. 1 ang. mérf., 30 ar. tét egy egy lóiul. 
Liechtenstein AI. hg 5e. sárga ménje f u t ,  1()S'|,2 ft.
UunyadyJózs.gr nevezte 4e. vil. pej mén S p e c t r e ,  117 ft. .

Liechtenstein Per. hg 5e. sárga ménje J u l i o ,  és Festetics Mik.gr. 
4e. sárga kanczáia S o n n a  m b u l a — visszahuzattak

1 .
2 .
3.
4.

1.
o

4. H a i u l i c a p  - v e r s e n y ,  25 ar.,fegyegy 10 ar., bánat. 2 ang. mf.
Hunyady Józs. gr. 4e, sárga ménje S i r W ü l i a m , 102 ft. . . 1.
Trauttmannsdorf hg 5e. sárga kancz;áj a M i s s  C r a g i e , 97 ft. . 2é
Festetics Miki. gr. 5e pej kanczája É s t r e 11 a , 92 ft. . . 3.
Liechte»' lein Al. hg 4e. pej. kanc/á ja P e e p ,  97 ft. . . 4i

5. l í ü l ö n v e r s e  n y. 4 ang. mf. 25 ar.
Eszterház;y Mik. világ, pej lova. Ha y m a r k e t , ap. Rangier. . . 1.
Zichy Pál gr. ménje M a 1 e k A d é l , ap. Murphy , an.. Sad-*. . . 2.

■JL ang. morf.
Liechtenstein Ferencz hg 5e. sárga ménje J n 1 i o 
Hunyady Józs. gr 4e. világ pej félvér ménje M a z e  pp a . 
Liechtenstein Aloiz hg 4e. pej ménje P o e t  
Festetics Mik. gr. 4e. sárga kanczája S o n n a m b u l a

1.
2.
3.
4.

/I in e ip 1 k a
(Alabama status szigorú törvénye a’ szabad négerekre.) Az ala- 

bamai törvényhozáság igen önkényes törvényt alkotott a’ szabad nége
reket illetőleg; egyik czikke ugyanis minden szabad négert, ki valamelly 
hajón mint szakács, matróz ’s t. elf. Alabama statusba jő , a’ hajóelme - 
netig fogságban határoz tartatni. Ha még egyszer visszatér az illy néger, 
39 korbácsot kap,’s ha ezután még 20 nap múlva is a’ statusban marad, 
mint rabszolga cl fog adatni, de legfölebb egy évre. Azon hajók kapitányi, 
mellyeken szabad néger utazik, hétezer dollár kezespénzt kötelesek 
adni, hogy a" négert elbocsátandják. Szabad továbbá minden szabad né
gert, ki 1832 febr. leje vagy e’ törvény elfogadása után jött Alabamá- 
ba , saját használatul egész életére rabszolgává aljasitni. E borzasztó 
határzatok az éjszaki statusokban méltó boszaukodást szülének. —

(A’ határszéli villongás csere által leend kiegyenlítve.) Ujyorki april 
23aig terjedő lapok szerint Dunkap, az egyesült statusok eddigi bank- 
pénztárnoka, Biddle lcmondfával, csakugyan elnökké lön a banknál. A 
mainei határoknál minden nyugott, az ellenséges csapatok visszavonultak 
laktanyáikba. Az ujyorki Herold april 22ikérül következőleg ir: „Mint 
halljuk, még ma induland sürgöny Angliába a washingtoni angol követ 
’s kormányunk résziről. Kétséget sem szenved, miszerint a határkérdés 
méltányos csere által fog kiegyenüttetni ’s ennek következtében Uj braun- 
schweig tartomány elég birtokot nyerend ,|hogy Quebec’s Canada közt a 
téli közlekedés ismét helyreállittassék.“ Némelly lap szerint a cana- 
daiak azon esztelenséget követték el, hogy egy a’ sz. Lórincz folyamon fel
evező éjszakamerikai gőzösre lődöztek, mi azonban siker nélküli volt, 
a’ távolság miatt. —•

§ p a n y o l o r s z i g : .
( Zendületi ünnep Madridban. A’ száműzött carlosiak nyilatkozvá- 

nya Maroto ellen. Harcztéri hírek.) Máj. 2dika bánat ’s egyszersmind 
emelkedés napja Spanyolország fővárosalakosira nézve, mert 31 év előtt 
ugyané’ napon vévé kezdetét azon zendület, melly még most is sanyarja 
Spanyolországot a nélkül, hogy czelt érhetne. Maga a királyi család, fe
ledkezve tulajdon méltóságáról, és elvesztve szemei elül az ország bol
dogságát egy kegyenez szeszélyinek kódolás miatt, ada jelszót azon ren
dűiét kiütésire. A’ spanyol nép vallásos és királysághoz szító érzelmit az 
uralkodó család viszályteljes háziélete boszantá, midőn látó , mi kép ül- 
dözék sziiléjia’ trónörököst, és mikép esküvék ez össze édes atyja ellen. 
A’ koronát először elragadó atyjától a’ fiú, azután idegen hatalomgya
korlónak önként ajánló és Spanyolország zsákmányává látszék lenni azon 
óriásnak, ki mohón nyújtó utána rabló kezeit; de a’ spanyol nemzet lel
kesülve emelkedők föl ISOSban, és mostani utódinak hat évi dicső küz
dés példáját adó azon fejdelem trónjáért, kinek jogszerűségét megisme
rd ’s védelmezni igérkezék. Mi lett jutalma e’ nemzetnek? Azok, kiket 
a’ század hőse nem hódithata meg, önként hajtják magukat járomba, mely- 
lyct törpék vetének reá , ’s az „óhajtott“ fejdelem (Fernando eldeseado) 
kormányzata után, melly folytonos vonaglásbahelyzé a’ nemzetet, s még 
T királyság csalhatlansága iránti hiedelmét is megrendité, olly uj háborút ha
gyott örökségül a’ népnek, melly minden eddigi spanyol harezok közt leg
borzasztóbb , mert spanyolok spanyolok ellen és nagybátya kiskorú nő
rokona ellen viseli azt. E’ gondolatok villantak szükségkép keresztül min
ién spanyolnak agyán a’ május 2iki ünnepély alkalmakor, midőn azon 
emlék elkészült, mellyel a’ 31 év előttfranczia kegyetlenségnek föláldo
zott madridi lakosak hamvainak állitának föl. 1808iki május 2ikán 200 
fegyvertelen férfit ’s némbert Jövetének agyon a’ francziák azon helyen’* 
íz ISLlben fölállíttatni határoztatott emlék csak most készült el, és négy- 
szögű márvány koporsóból áll széles kőtalapzaton , lépcsőkkel. A kopor
só körül honszeretet, erény, vitézség és állandóság szobra emelkedik, 
íz egész emlék 104'L lábnyi ipagosságu. A’ fölszentelés május 2án ment 
•éghez. Korán reggel katonaság állá körül a’ sétányt ’s 8 órakor követ
kező rendben indult meg az ünnepélyes járdalat: S polgárkatonasági grá
nátos század gyászzenével, rokkant vitézek, gyászkocsi az 1808ban ki
végzett némelly spanyolok porló niaradványival, gyászöltönyii rokoni és 
jaráti az elhunytaknak, haditisztek, törvényszékek, grandok, tanácso
sak, corteskövetek, ’s a’ t. A’ gyázsmise után egy lelkész beszédet in- 
ézett a’ néphez, állandóságra intvén azt a’ nemzeti figgetlenseg kikiizde- 
,ifi<>n. — A’ carlosi főhadiszállásról száműzött spanyolok mindenkep meg-



hasonlást törekszenek támosztani a’ trónkövetelő táborában, ’s az által 
Marotot valamikép megfosztani hatalmától. Legközelebb következő nyi- 
latkozványt bocsátanak közre : „Vik Károly önkéntesihez es a’ baszkok 
’s navarraiakhoz ! Az átoklepte istentelen Maroto bevégzé gyalázatos mun
káját. Miután a' carlosi hadserget az alkotmányosaknál eláruló , a’ né
pet ’s tisztes szabadságit pedig folytonos serelmeknek tüze ki, mármost 
erényes király tokát adá el az angoloknak, kötelezvén magát, hogy S. 
Sebastianban kezeikbe fogja őt szolgáltatni. Szerencsés esemény meg- 
liiusitá a’ böestelen Maroto gyalázatos tervét, ’s áruló levelezési felíödö- 
döztetvék. Vitézségteket tisztelő francai a közli eztveletek.“ E’ vádak töké
letesen alaptalanok ’s koholójisemmi czélt nem értek velük, sőt még in
kább kitüzék magukat a’ nép megvetésinek. — Iíarcztéri hirek szerint 
az el moroi fontos állomás az alkotmányosak hatalmába juta; máj. 3aig 
mindazáltal folyvástesata nélkül állottak egymással szemközt az ellensé
ges csapatok.— Tarragual, carlosparti tábornok , sebei következliben, 
meghalt.

A ii gr 8 i a.
(Felsőházi viták a’ portugál rabszolgakereskedésriil.) A’ májas 2ki 

felsőházi ülésben szőnyegre liozá Brougham a’ portugálok magukviscle- 
tét a’ rabszolgakereskedésre nézve , ’s többi közt következő undok tett
dolgot említe : „Antonio de Melho, mozambiquei kormányzó rabszolga
hajón indult Lissabonbul rendeltetési helyére. Odaérkezte után Lissahon- 
ba visszaküldés helyett 600 rabszolgát vitető azon hajón Gubába és Bio 
Janeiroba a’ derék kormányzó, ’s e’ gyalázatosságért soha nem büntető 
meg őt a’ kormány. Minden rabszolgával kereskedő hajó tulajdonosa 7 
dollárt fizet árujától fejenkint; ’s ezt aztán a’ rabszolgakereskedés gát
lásának nevezi a’ kormány, holott egyenesen élelemszerzési ággá tévé 
azt, ’s még maga is tetemes jövedelmezésül használja. Mintegy fél év 
előtt a’ mozambiquei partvidéken horgonyza portugál lobogó alatt illy 
hajó, ’s egész éjen át 600 fekete rabszolgát tarta zár alatt hajófenéken. 
Az iszonyú hőség következtiben reggelre 60 fűlt meg e’ boldogtalanok 
közül, 80 pedig kiadó még ugyanazon nap folytában lelkét, mielőtt egy 
mérföldnyire haladhatott volna el a’ partoktul a’ hajó. (Halljuk!) E' szerint 
tehát egyetlen éj alatt 80 embert ölének meg a’ portugálok, ’s a’ portu
gál kormány még is 7 dollárnyi fejadót szed a,’ rabszolgahajókrul.í£ itt 
egyszersmind emlité a’ ns lord azon megtámodásokat, mikre már több íz
ben fakadt ellene a’ portugál cortes azon törekvési miatt, mikkel ez un
dok kereskedés eltörlesztése ügyében munkálkodik. Záradékul indítványt 
tőn a’ szónok azon hivatalos irományok előterjesztésire, mellyek Bo- 
sanquet hadnagy ’s Leveret parancsnok és a’ portugál követ közt a’ rab
szolgakereskedés ügyében folytak. Ez indítványt mindazáltal későbbre 
halasztá a’ ház, miután Min to 1. oda nyilatkozék, miszerint a’ kormány 
használni fogja az első kedvező alkalmat Bosanquet hadnagy előlépteté
sire, jutalmául azon szép buzgalmának, melly miatt olly nagy mértékben 
vonó magára a’ portugálok gyülölségét. Ezután az antiquai törvényhozó há
zat gáncsoló Brougham , mivel az komolyan elhatárzoltnak látszik a’ rab
szolgaságot megszüntető törvény megsemmitésire. Véleménye szerint itt 
lmtárzottan kellene föllépni az angol parliamentnek. A’ ns lord azonban 
folyvást ellenzi a’ ministeri indítványt Jamaicára nézve , noha az épen a’ 
feketéket szándékozik ótalmazni a’ gyarmatosak önkénye ellen. A’gyű
lés ekkor határzat nélkül oszlott el. — ,

(A’ királyné szilárd elhatarzottsága. Elegy.) A’ toryk, mint látszik, 
igen jókor örvendenek győzelmüknek, mert már első próbájokkal is föl
sültek a’fiatal királyné önálló elhatárzottsága ellenében. Heel ugyanis va
lamennyi udvari hölgy elbocsáttatását kiváná, mit a’ királyné kereken meg
tagadott tőle, s igen helyesen, mert e’ szerint tulajdon palotájában rabja 
lett volna a’ korlátlan tory önkénynek. E’ váratlan ellenszegülés követ
keztiben Peel visszaadó a’ kezeben levő meghatalmazást, 's a' királyné 
Melbourne lordot hivató. — Alsóházi elnökjelöltül a’ szabadelmii párt ré
sziről Shaw Lefevre fog föllépni. — Mi a’ tory kormányzatot illeti, attól 
koránsem rettegnek annyira a’ dologhoz értők, mint némellyek talán gon
dolnák, sót épen azt óhajtják, hogy a’ legmakacsabb vasfejűk jussanak 
polezra, mert ez minden esetre gyorsitni fogná vesztüket, csak az kívá
natos, hogy a’ mérsékelt toryk, vagyis úgynevezett tory doctrinairek ma
radjanak távul, mivel ezekkel már nagyobb baja lenne az ellenzésnek. 
A’ toryk diadala, ha tökéletes találna lenni, minden szabadelmii pártot 
egyesitni fogna. O'Connell pártja kezet fogand a’ tory kormány megbuk
tatására az angol szabadehniiekkeJ, ’s a’népszerű angol radical párt tá
mogatni fogja a’parliamenti ellenzést. — Az orosz trónörökös folyvást lá
togatja London nevezetességit, ’s több hasznos intézetet tetemes aján
dékkal gyámolita. —-

(O’ Connell irata az irlandiakhoz.) A’ whigministerség lemondása 
után következő iratot intéze honosihoz O’ Connell: „Honfitársim! Cjbaj 
érte közös hazánkat. Azon egyetlen angol kormány, melly hét század el
múlta után valahára pártatlanul és törvényszerüleg igazgató Irlandot, nincs 
többé. Nem szükség vizsgálnunk, mi Ily dőreség , vakság vagy könnyel
műség okozó e’ bukást; elég tudnunk, hogy nagy csapás érte hazánkat. 
Az orangista-párt, mellyet a’ most lelépett kormány fáradsággal végre 
elnyomott vagy legalább fékezett, olly körülmények közt készül most 

' magához ragadni a’ hatalmat, mellyek azt majd elviselhetlenné teszik. 
A’ darab ideig tapasztalt elnyomatás csak föltüzelé gonosz szenvedélyit 
és növelé roszaságát. E’ gyalázatos szenvedélyek szabad körre találand- 
nak most. Sok szép beszédet fogunk ugyan hallani mérsékletről, mert 
Peel minden tekintetbeni helyzete kívánja, hogy minden ármányt ’s tet
tetést mozgásba hozzon ; de irlandi orangista-pártja , melly gyűlöli az ir- 
landi vallást ’s népet, ez iszonyú párt csöndes megvetéssel fogja kaczag- 
ni Peel ármány it és szelidkedésit. E’ párt büntetlenségről lévén meg egy
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szer biztosítva , újra gyújtogatni kezdendi házaitokat es Irlandban ismét 
egész népes faluk fognak romhalommá változni; városinkat iszony hábo- 
ritandja, ’s vér fogja umlokitni azok utczáit; ’s kisgyermekek játszani 
fognak a’ mezőn ’s néhány pillanat múlva vérben lelendik azokat a ket- 
ségbeeső anyák. Nem tagadhatjuk, drága honosim, miszerint a most 
hatalomra jutó párt ugyanaz, melly idegeneknek bélyegzebennünket,'s 
melly szent vallásunkat iszonyú szidalmakkal tete'zé. E’párthoz tartozik 
Peel követőinek többsége. Ki képes undor és rettegés nélkül gondolni 
azon megfertőzésekre, miket tory kormányzat esetében bírói és egyéb 
magos hi.vatalok szenvedendnek ? Az ég tudja, hogy a’ mostani tory bí
rákat sincs okunk dicsérni de ezek mégis angyalok azokhoz képest, kik 
ntódik fognak lenni. Ütött az előmozditási óra minden képmutató ’s ke
gyetlen dühöncz számára. Itt ott talán egy egy katholikus is nyerend hi
vatalt, ha az orangisták előtt képes leend térdet hajtani; de egészben 
véve mégis majd csak azok töltendik be a' bírói padokat, kik iszonyod
tak, midőn pártatlanság kezdő divatozni a’ törvénytenm kben , ’s ki
ket maga a’ vakbuzgalom is eskütörő lélekisméretlenekké tesz, midőn 
katholikus irlandiak ügye forog kérdésben. De nemcsak a’ magos!) tör- i 
vényszékek körében teendi magát érezhetővé az orangista-métely. Min
den hivatalviselő, kit valamelly csiny miatt elmozdított a’ kormány, most 
tüstint 'visszanyerem!! előbbi állomását. Igaz ugyan, miszerint a’hivatal- 
viselőkre őrködés tekintetében kevés történt, de mégis nagy érdeme azért a’ 
lelépett kormánynak azon szorgalom mellyel a’fizetett törvényszéki tisztvi
selőkre's békebirákra ügyelt. Jaj Irlandnak, ha e’ hivatalok ismét tory ke
zekbe jutnak! Az orangista-páholyok kétszeres életre fognak ébredni,'« 
fegyveres járdalati vérrel áztatandják Irland földjeit, az egész pártnak fő 
czélja pedig mindenkor az leend , hogy vétkes föltámadásra bírhassa a' 
méltatlanul szenvedő ’s elkeserült nemzetet. Bármilly bús is kilátásunk, 
én azért még sem tudok esni kétségbe. Mennyben isten é l, Irlandban pe
dig nyíltszivü nép, 's azért nem esem kétségbe. Sőt ellenkezőleg, bátran 
kiáltok: Ide Iríandért! Irlandiak , föl O-Irlandért! A’ szabadság szelleme 
az egész világot megjárja. Ne búsuljatok ! Ne rettegjetek. Ide Iríandért 
irlandiak, vegyétek körül kedves hazánkat! Mit kívánunk mi V Egyenlő
séget Angliával. A’ tizedet szegénység számára, alapos igény-csonkitás 
nélkül. Gyűljünk össze e’ nagy czélra, ’s egyetlen öszhangzó kiáltás
ban nyilványítsuk a’ haza érzelmit. Emelkedjék olly szövetkezés hazánk
ban , melly újra képes legyen a’ kormánytóleltávolítni a’ torvkat. Egyesül
jünk minden skót és angol valódi szabadelmüvel, ’s ha ez megtörténik, 
úgy újra bebizonyíthatjuk , hogy tory kormány nem állhat fon többé az 
egyesült három királyságban. Mostani terveim ezek: azon nemesség, 
melly utóbbi alkalomkor a' dublini színházban összegyűlt, lépjen föl is
mét, ’s legyen vezére a’ népügynek. Foglalják el kitűnő helyüket azir 
landi nemzet elején Leinster hg, Charlemont gr., és többi four ; éi tekezzünk 
világosan szövetkezésünk föltételről, ’s csak abban egyezzünk n;eg, mit 
mindnyájan helyeslünk. Való , hogy rendkívüli vágytól égek most 
hangosan harsoghatni az elválási jelszót; de várok ezzel addig, mig lát
hatom : fog é használni Leinster hgre kimondott hivatkozásom; ha igen, 
úgy azon íőurak honszeiefeíe fog fölébredni egyszerre; mert különben 
nem használna, ’s én nevetekben Ígérem honosim, liogy nyílt hűségben 
maradandónk e’ szövetségeseik iránt; ha pedig síikéi* nélkül maradna e’ 
hivatkozásom, mi igen valószínű , ’s ha tovább álomlázukban maradnak 
meg főrangú honfitársink , akkor sem szabad kétségbe esnünk. Az irlan
di nemzet gazdag segélyforrásokkal bir, minden baleset ellen hathatósan 
küzdésre. 2ik tervem imez: Előzők, keljetek föl! Minden irlandi lelké
szet tüstint küldje be jegyzékét előzőinek. 14 nap alatt 600 ezernél több 
aláírattál bíró kérelmet hozónk létre tory kormány elmellőztetése iránt, mi
ért ne bírnánk újabb 14 nap alatt még 600 ezer előzőt teremteni ? E’ tár
sulat illy nagyszerű szaporodását mindaddig teljes joggal reménylhetni , 
mig Leinster hg ’s rokon keblű baráti kezet fognak a’ néppel a’ javítási 
ügy előmozdítására. Legnagyobb bizalmamat mindazáltal minden esetre 
csak a’ nemzetben helyzem. Fölszólítok ezt nnel minden irlandit, mu
tassa meg, hogy nem szándékozik tory zsarnokság alá nyújtani nyakát. 
Minden ember, ki az orangistákat gyűlöli, tagja leend az előző társulatnak. 
Általányos mozgalom légyen most jele honszereíetiinknek. Mihelyt kész 
leend it ta ’ tory kényuraság , azonnal hozzátok fogok utazni. Parliament- 
föloszíatás van most küszöbünkön, és csak az előző társulat gyarapítá
sa által tehetjük azt foganatossá az országra nézve. Kérdi talon valaki, 
miért nem hangoztatom tüstint az elválási jelszót ? Meg vagyok ugyan győ
ződve, hogy lényeges javítást csak elválástól várhat Irland; de épen 
azért mindent el akarok előbb követni, mielőtt azt megkezdenék sürget
ni, mert mihelyt egyszer kimondottuk e’ szót, többé vissza nem léphe
tünk. Hideg fontolattal szükség tehát mindent tennünk e’ tekintetben , ‘s 
kevés hét múlva alkalmasint kénytelenek leendünk kimondani e’ tartalom
teljes szót. Ez alatt azonban gondoljuk meg jó l, mikép semmivel nem ör
vendeztethetjük meg inkább az orangista-pártot, mint törvénytelenség el
követése által; azért tehát leginkább minden törvényszegéstől szigorúan 
őrizkedjünk. Alattvalói hűségünk azon szeretetre méltó szűz iránt, ki e’ 
birodalmak koronáját viseli, szeretetteljes maradjon , mert ő jóI ’s ne
mesül teljesité kötelességit. () barátja az irlandi nemzetnek. Iparkod
junk tehát kieszközleni , hogy az orangista-párt ne kényszerítsen ben
nünket olly rendszabályokhoz nyúlásra, mellyek következtiben a’ to
ry kormány majd katonaságot leendne kénytelen Jrlandba küldeni. Az 
idő rósz, a’ veszély nagy, de „Durate , et vosmet rebus senate seciin- 
dis.“ Kedves honosim! mindenkor hiv szolgátok O’Connell.“

(Melbourne késznek nyilatkozik ministerségalakitásra.) London, 
május Ilikén: „Tegnap este tánczvigalmat adván a’ királyné az orosz 
trónörökössel nyitó möge’ mulatságot, azután pedig a’ németalföldi hggel
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tánczolt. — Peél visszavonulta után Melbourne kapott meghívást a’király
nétól ministersegalakitás iránti tanácskozás végett; a’ ns lord időt kére ta
nácskozásra barátival, mielőtt elhatárzó válászt adna. Este visszatért 
a’ királynéhoz Melbourne ’s késznek nyilatkozók ministerségalakitásra. 
E’ hirt egészen  ̂bizonyosnak nem mondhatni ugyan; de azért valóságáról 
nem kétkedhetni, mert a’ torylapokbul világosan kitűnik, miszerint ez-í 
úttal már maguk is elvesztenek minden reményt hatalomhoz jutás iránt. 
Az udvari hölgyek vegett, Peel kivánata következtében , támadott kérdés 
hihetőleg parliament elibe kerületűi. Május 1 Óikén délután mintegy 3Ó al
sóházi szabadelinii követ gyűlést tartott azon módnak meghatárzása iránt, 
mellyel föllépniük szükséges lenne, ha ismét Melbourne-féle minísterség 
kezeibe jutáiul a’ hatalom. A’ további javítás néinelly buzgóbb pártolói csu
pán azon foltét alatt akarók pártolni a’ ministerséget, ha az legalább a’ 
titkos szavazást nyílt kérdésnek tekintené; de O’Connell ’s többen nyo- 
madékosan figyelmezteték a’ jelenvoltakat, mikép az illy kivánatjelenleg 
józansággal ’s egyszersmind nagylelkűséggel ellenkezik. Ezután azon né
zetben látszék öszpontosulni a’ többség, hogy töltetlen támogatást kell ígérni 
az újonnan alakulandó szabadelmü ministerségnek. Melbourne tehát al
kalmasint ismét átveendia’ kormányzást, mellybül csupán Uusselí fog ki
maradni. Ezúttal csupán a’ fiatal királyné szilárd elhatárzottságának kö
szönheti az ország, ha nem leendkénytelen tory járom alá uyujtHtii nyakat. 
A’ fönebb említett tánczyigalomban mindenek fölött tekinteté volt minis
tereit a’ királyné, mit a’ toryk nagy boszusággalkürtőitek másnap minden 
részében a’ városnak. — Május 1 Óikén éjjel mintegy 30 chartistátfogott 
el á’ rendőrség. — A’ parliament 4 napig elhalasztandja ölésit. —■

Londoni május 12iki telegrafi sürgöny szerint Melbourne 1. az ed
digi ministerség minden tagjával ismét elkezdé munkálkodásit.Május 13i- 
kán niind a’ két házban fölvilágitások fognak adatni.

F r a n c z l a o r s z á g .
(A’ párisi zendület részletei.) Május 12dikén délutáni 3 óra tájban 

mintegy 300 rósz öltözetű ember jelent meg Lepage fegyvertára előtt ; 
néhány közülök fejszékkel volt fegyverkezve ’s azonnal a’ házajtó betö
résihez fogtak, miután pedig ez nem sükerült, tehát az ajtófelet bontók 
ki, és a’ házba jutván, mintegy 150 puskát magukkal vivőnek. Innen több 
csoportra oszolván a’ zendülők a’ jogministerségi palota ’s közelében álló 
Őrtanyák megrohanására indultak. Ez űrállomásokat, mivel az egész 
mozgalmat semmi kiáltozás és zaj nem előzé meg, igen csekély fárad
sággal hamar lefegyverzők. Két jó fegyverzetű csapat innen a’ rendőrhi
vatalhoz siete; hol mindazáltal zárt kapukra talált, ’s a' hatósági őrök 
vitézül védelmezők a’ házat. Az odajött két csapat tehát visszatért előbbi 
helyére, ’s egyesülvén az ott maradottakkal, felforgatott társasági ko
csikkal sánczolá körül állását. Mindez pillanat müve volt. Délutáni öt 
óra felé már több katonacsoport közelite Greve-térhez; alig vevők ezt 
észre a’ zendülők ’s azonnal ehjökbe indulónak, a’ városház előtti köz
ponti állomásukat hathatósan ótalmazandók. Des Arcis-utczából egy csa
pat lovas hatóságőr közelite vágtatva, ’s ezek voltak kitétetve a’ zendü
lők első tüzének. Az elől nyargaló két őrt földre terité a' lövés, a’ többi 
pedig azonnal visszavonult a’ közel utczába ’s ott ismét rendbe állott. E’ 
pillanatban több Őrcsapat közelite külön utczákból ’s minden oldalról pus
kák ropogtak, de komolyabb következménye nem lön e’ tüzelésnek, ’s a’ 
rendbontók távozni kezdenek a’ harcztérről, az őrök pedig elfoglalók 
szokott állomásikat. A’ zendülők apró csapatokban a’ boulevardokra vo
nultak ’s Paris minden részeiben dobpörgés hangzók, mi nem kissé za
vara a’lakosság nyugalmát. 7 óra felé Saint-Denis, Montmartre és Saint- 
Martin városrészben központosuk a’ zendület. E helyeken torlaszokat 
emelt a’ nép, jobbadán íolíörgatott kocsikból. Egy torlaszt rövid rohanás 
után elfoglalt a’ katonaság; egy azonban halálát leié a’ nemzetőrök kö
zül. Gerard tábornok átvevő este felé a’főparancsnokságot ’s czélszerűen 
rendelkezők a’ zendületelnyomás iránt. Május 13ikának reggele nyuga
lomban múlt el. Orleans és Nemours hgeket mindenütt örömkiáltással fo
gadó a’ nép, ’s minden oda mutatott, miszerint a’ zendületnek vége, ’s 
a’ katonaság már parancsot is kapa laktanyáiba vonulásra. Azon helye
ken azonban, hol 12kén a’ zendülők korlátlankodtak , számos kiváncsi 
nép kezde tolongani, ’s a’ kiváncsiak közé csakhamar zendülők vegyül
te k , kik néhány lámpát törvén össze, puskázni kezdőnek, mit a’ kato
naság kemény tüzeléssel viszonza , mellynek következtében néhány zen- 
dülő holtan terült földre Planche-Mibray utczában. Délutáni 4 órakor az 
öszmüvészeti épülethez közelitett egy zendiilő csapat, elesábitni akarván 
a’ növendékeket; kik mindazáltal bezáraták a’ kapukat ’s a’ csábítókat 
visszautasiták. Ezek már most ostromlani kezdők az épületet, de a’ min
den oldalról tóduló katonaság előtt visszavonulni kénytelenülték. Az est 
csöndesen múlt cl, valamint május 14. ’s 15ike is.

(Soult követkamra előtti nyilatkozata.) Máj. 13kán előszörjelentek 
meg az uj ministerek a’ kamrákban. Soult tábornagy mint ministerelnök 
és külminisfér következőleg nyilatkozók a’ szószékről: „Uraim! minis- 
térség alakult; a’ király annak elnökségével ruháza ÍÖl engem, ’s e’ 
magas bizalmát leginkább azon körülménynek köszönhetem, miszerint 
olly férfiakat ajánlók tanácsadókul ő ÍÖlséginek, kik előleg is megfelelnek 
az ország ’s kamra kivánatinak. Szerencsésnek érzem magamat, hogy 
illy társakat találhatók, a’ korona ’s Önök előtti felelősségben osztozásra, 
Bátor vagyok tehát, uraim, Önök együtlmunkálását reményleni olly mii 
nbiterség mellett , mellynek alakulta a’ mostani körülményeknél fogva 
eléggé tanúsítja trón és törvények iránti ragaszkodását. A’ király 9 mi- 
nistert választa, ’s ezek egytül egyig ugyanazon cselekvési elveknek hó 
dóinak. A’ korona elvei, miket az uj ministerség gyakorlásba hozarid 
ezek: szabad munkássága’ felelős ministerség résziről; nemzeti méltó

ságon alapuló béke; törvények által biztosított rend; leghathatósb ótal- 
mazása mindazon érdeknek, mellyek az ország jóliétire szükségesek ; 
kamra iránti vonatkozásiakra nézve pedig azon nyílt szilárdság, melly 
legbiztosb békitő. Uraim! midőn buzgón kívánok szolgálni a’ királynak 
azon hivatalosztályban, m ellybena’ nemzeti böcsületiránti kérdések 
annyira túlnyomók, fölöslegnek tartom Önöket biztositui, miszerint illy 
nagy fontosságú kérdések ’s érdekek érintésekor Franczinország min
denkor a’ császárság vén katonája érzelmire találatul, kinek meggyő
ződése azon alapszik, hogy az ország békét akar ugyan; de nemes és 
dicső békét.4* —

(Vélemények a’ párisi zenáiletről.) Paris, május 13ikán: „Azt, 
mi tegnap ’s ma városunkban történt, nem tudom, minek kelljen nevez
nem. Bár mikép törekedjék is azt csekély jelentésűnek nevezni a’ kor
mánypárti sajtó, mégis minden esetre jól kigondolt terv volt alapja e’ me- 
rénynek; bizonyítja ezt az iduválasztás is , mivel olly órában ment vég
hez a’ zendület, mellyben legkevésbbé gyanithaták azt előre. Némelíy 
zendülők egyenesen felsőbb parancsra hivatkozónak, midőn a’ torlaszok 
körül dolgoztak, ’s már most sokan igen gyanúsnak kezdik tartani azon 
valóban furcsa körülményt, miszerint annyi száz ember közt feloszlott 
titoknak a’ szemfüles és mindig éber párisi rendőrség nem tuda nyomába 
akadni. Vannak, kik egyenesen finom szövedékű eselszövénynek mond
ják az egeszet, olly helyről, honnan legkevesbbé kellene illycsminek szár
mazni. A’ nemzetőrség igen gyéren szállongott a’ küzdhelyekre ’s nem 
látszék hallani a dobpörgést, sut több helyen egyenesen odanyilalkozék, 
hogy honfi ellen nem fog fegyvert emelni. Áz egész város ostromlott erős
séghez hasonlít; mindenütt csak katonaságot láthatni, ’s ez igen részül 
hangzik össze a’ kormánylapok azon hiresztelgetésivel, hogy a’ csönd már 
egészen he(yre állott, s többé nincs mitől rettegni. Egyébiránt a’ minis- 
terségkmevezést csupán e’ kis zendületnek köszönhetni, noha a’ király va
lósítása koránsem felel meg a’ nemzet kivánatának, ’s mindenki tudja, 
hogy Soult tábornagynak nem igen nagy befolyása lesz a’ küliigyekre , 
noha ő vevő át e’ tárczát. Midőn a’ zendület első híre a’ tuileriákba ér
kezők, azonnal Vaudrey ezredest nevezők az egész merény igazgatójá
nak, ki már a’ strassburgi zavarokban is kitüntető magát. Némellyek álli- 
ták ugyan, hogy Vaudrey már 14 nap óta nem tartózkodik Parisban; 
mások ellenben határzottan mondják, hogy maga Napoleon hg is Parisban 
van, és Grouvelle k. a. egyik főnöke az itt munkálkodott respublieai párt
nak. Némellyek szerint csak ma kellett volna kiütni a’ zendületnek, mellyre 
nagy előkészületek voltak tétetve; de némelly egyes felekezet még teg
nap kezdő meg a’ tusát, ’s igy nem nyerhete kívánt sükert a’ merény, 
mert a’ kormánynak ideje volt egész erejét összegyűjteni. A’ harez ko
moly megújulásától még folyvást tarthatni, mert a’ dologtalan és szűköl
ködő kézművesek száma valóban igen félelmes , az izgatok pedig min
dent elkövetnek, hogy lángra gyújthassák a’ szenvedély hamu alatt lap
pangó tiizét. Ma este felé tisztes külsejű ifjak is a’ zendülők soraiba ál
lottak, midőn láták, hogy a’ katonák fegyvertelen asszonyokra és gyer
mekekre is tüzeltek, noha csupán kíváncsiság vezérlő ezeket a’ küzdés
helyre. Valamennyi bolt zárva volt a’ városban. Parist jelenleg 40ezer 
katona ótalinazza, ’s az egy napi rövid csatában mégis 47 katona vesz
té életét, súlyosan sebesülteket nem is számítván. Mások száznál több
re teszik a’ holtak számát. Milly magas fokra hágott Parisban a’ népin
gerültsége, azon körülményből is világosan kitűnik, miszerint a’ nemzet
őrség sem akaró szolgálatát teljesitni, ’s illy körülmények közt mégis 
csak olly ministerség létesült, melly semmi tekintetben nem képes meg
felelni a’ nemzeti közohajtásnak. E’ visszás politikának keserűk lehetnek 
gyümölcsű Orleans hgnő semmi roszat nem gyanítva sz. egyházban volt, 
midőn néhány lépésnyire a’ zendülők lövési ropogni kezdőnek. Eddig már 
számos elfogatás történt. —

U c 1 g I u m.
Brüssel, máj. 2kán: A’ mai követkamra ülés 3 ‘A órakor vévé kez

detét, 52 követ volt jelen; a’ kérelmekről! tudósítás ’s azon biztosság
kinevezés után , melly az ujdon választott követek meghatalmazó levelei
ket vizsgálandja meg, a’ bel ’s külügyi minister lépe szószékre ’s rövid 
nyilatkozás után az utóbbi londoni alkudozásokéul Dedel ’s Van de Weyer 
által aláirt szerződéseket Belgium ’s Hollandia között, a’ német szövet
ség ’s az öt hatalom által ’s részükről aláirottakat nyújtó be ; a’ mi
nister tudósításában egyik pont ollynemü, melly a’ tonnapénz iránti 
aggodalmakat clinellőzendőknek reménylteti. E’ tudósítás után a’ bel- 
minister több törvényjavaslatot terjesxte a’ kamra elibe; az uj pénz- 
ügyminister, Desmaisieres hasonlag két javaslatot nyujta be; egyike 
4,985,000 fr. hitelt kér a’ szerződés által Belgiumra háramlóit adós
ság első félévnek fodözésire. A’ minister figyelmessé tévé a’ kamrái, 
hogy e’ hitel kívánatéval semmi uj forrást nem hoz javaslatba , mert a’ 
kormányt azon remény táplálja, miszerint kiadásait gazdálkodással pó- 
tolan dj a ki, mit főleg a’ hadi költség kiadásinál valósíthat. — A’ hollan
di sergek máj. lökén veendették hatalmokba a’ Hollandiának jutott bir
tokrészt. Cserérül is beszélnek , miszerint a’ luxemburgi rész Hollandia 
résziről egyik szomszéd német statusnak adatnék át.

N é m e t o r s z á g .
Berlin, máj. fikán: Ide azon hir érkezők , miszerint Krakó szabad 

város tanácsának eddigi elnöke a’ három védhatalom határzata követ
keztében hivatalától megfosztatott; utódjául kit választanának, még ne.n 
tudatik. —
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M a g ^ y a r o r s z á g é s U r d é l y .
A’ m. kir. udv. kamra T ver dy Dániel végujhelyi sómázsást ugyan

ott ellenőrködő' mázsamesterré; helyébe Portn er Antal rozenbergi só- 
pajtaőrt, ’s Rady  Ubald mosenbergi díjtalan gyakornokot ugyanott só- 
pajtaőrré alkalmazó. —

ORSZÁGGYŰLÉSI KÖVETEK: To r n a-megye részérül: B á r- 
c z a y  József alispán és Gedeon  Jmjos tb .; Z emp lény érül; L ó- 
n yay  Gábor és Péterffy tb.; Te m es érül: L a c z k o  v i c h  János alis
pán és V á r k o n y i Adóm főjegyző; L i p t óérul: T li u rá n s z k y Péter 
főszb. és S z e n t i v á n y i  Jenő' tb ; Verőczeérül:  gr. P e j a c s e v i c h  
János alispán és J an k o v i e s László tb.; P o zs e g aérul; Mar ko -  
v ics  Gusztáv főj. ’s F a r k a s  Sándor főügy.; Szerémérül ;  Posza-  
v ec z  Zsig. k. tan. és Z s i t v a y  Józs. alis.; B or so dérül: P a l ó c  zy 
László másod alis. és Vay Lajos b. felkiáltással; máj. 25én ; Mor
vát-  Tót  és D al m á tors zágérul a’ fő v. zászlósi táblához: M a r k o 
v ich  Andor albán’s bántáblai közbiró, a’követi táblához : Dom in ich 
Sándor hármas ország-kerül, táblai közbiró ’s B u s á n  Hermán zágrábi 
alisp.; helyettesnek a’ főtáblához: O r s i  eh Auguszt gr. varazsd megyei 
főszb. a’ követekéhez : Z d e n c h a y  Sán. körös-megyei alis. s Osego-  
v i c h  Metell varazsd-megyei főjegyző; zágrábi káptalanérul: Harain-  
u s z t e c k  Józs. kan.: S á r o s  megyeérül: P i l l é r  László fújegy. szava
zás utján ’s P u 1 s z k y Ferencz tb. ’s m. nemz. akad. tag közakarattal; 
a’ haj duk er üle tér ül: F o g h t ü y  János kér. főjegyző és F a r k a s  1st. 
kér. r. tbiró. /  ;-

Köv. levelet intézett a’ pesti magy.szinházfenmaradására ügyelő rész
vényes társaság B ar ta y  Endre úrhoz, minta’ „ C s e l “ czirnii daljáté- 
ki zene szerzőjéhez f. e. máj. Sdikén tartott közgyűléséből: „Tek. ur! A’ 
pesti magyar színház fentartására összeállt részvény-társaságnak mai na
pon tartott közgyűlésén jelentetvén : hogy Kegyed az önmaga készítette 
„ C s e l “ cziinü daljáték zenéjét a’ színháznak ajándékozni szíveskedett; 
az ezen ajánlatot méltányos köszönettel fogadó részvénytársaság keblében 
kettősöröm keletkezett, azon: hogy a’ művészetnek nálunk e’korig parla
gon hagyatott e’ neme honunkban is , a’ más nemzetek által elért tökélyig 
müveltetvén , majd majd létesülni látandhatja egyik azon forró óhajtását, 
hogy a’ zenében honosink által szerzendő müvek a’ legmagosb kivánatok- 
nak is megfeleljenek; ’s azon: hogy az említett e’ nemben első, egészen 
eredeti, s mindenek előtt köztetszést és méltó dicséretet aratott daljátékot 
a’ honfi szerző a serdülő ’s még mindig pártolást és részvételt kívánó ha
zafi intézet iránti buzgalmából, annak fölsegélésire ingyen adá. Miért is 
midőn a’ fentisztelt részvénytársaság nevében’s határozatából Kegyednek 
legszívesebb köszönetét mondanék, ’s az intézetet figyelmébe ajánlanám, 
vagyok Kegyednek P e s t e n  pünköst’ hava 5én 1839, alázatos szolgája 
Bá l l á  Endrém, k. vál. jegyző.“ Ezen színdarab zenéjét zongorára illeszt
ve, magyar és német textussal, előfizetés utján kiadni szándékozik az érdé  ̂
raes szerző, mire nagyérdemű zenekedvelő közönségünket előre figyel
meztetjük. —

Borsod megye tisztújító s/.ékét május 23kán Yay Miklós b. elnöksége 
alatt köv. tisztkarral végzé: alispánok: lső szathmári Király József, 2dik 
Palóc/.y László; főjegyző: Okolicsányi János; miskolezi járásbeli főszbiró : 
Gencsy László ; egri jár. tótfalvai i\agy Ged.; s/endrei jár. gombosfalvi Gombos 
Miksa ; szentpéteri jár. Toros Tamás : középponti szolgabiró : Sein József; tiszti 
főügyészek : Rácz János és Bakó János ; házi fő adószedő : Dominikovics Lajos; 
hadi főadószedő: Losonczi Károly; a’ többit közelebb.

Adakozások  az árvíztől károsultak számára: a’ boclmai kerületi 
törvényszéktől 7 ft. 35 'U kr. és Medve József hosszúpályi plébánostól 
9 ft. 10. kr. p. p. Pesten a’ tavalyi árviz által romba döntött házakból 
még tavaly 1360nak építése kezdetett meg ’s közülök 1187 teljesen el
készült; f. hónapi összeírás szerint pedig jelenleg 237 egészen uj.sé 69 
egy részben uj ház építése van munkában.

T e m e s v á r ,  május 21 kén: Városunk f. hé) lökén tartó százados ün
nepét, a’ keblében dühöngött dögvész megszűnte emlékezetére. 1739ki mar- 
tzius 2Sán takarittatott el az utolsó dógkóros; a’ varos, 13 vészteljes hónapig 
szenvedvén a’ ragálymirigy ádázkodásit, melty akkor a’ mintegy 6 ezerre 
menő népsége '|G részét pusztította el 's miveié a' dögvész keserveit a’ falai közt 
elelem-fogyatkozás miatt kiütött éhség is, 1739 május 29kén tett, ’s a’ vá
rositanács által Írásba foglalt ünnepélyes fogadása által siete háláját bemutat
ni a’ mindenség urának. A’ fogadás sz. Rozália kápolnájához menni szokott 
járdalat által teljesítetik. A’ várat délszakárul környező térségen, Ízletes 
fasorok közepeft sz. Rozália tiszteletére szentelve áll egy kisded igénytelen 
kápolna, mellynek szűk falai csöngetyiit rejtnek magukban. De városunk leg- 
szomorubb korszaka összefüggésben van e’ kápolna szemléletével, a’ mult bős 
képét tűnteti az a’ fasorok közt sétáló ember szemébe, ’s a’ dolgok történe
tében jártas elmét akaratlanul is komoly eszméletekre ébreszti. Csöngetyűje 
egy század hosszú során át minden máj. lökén regg. S órakor kondid meg, 
a’ szomszéd bel- és külvárosok lakosit osztatlan ájtatosságra élesztve. Máj. 
lökén regg. 8 órakor városunk egyháziban összeolvadó versenyben kon- 
dultak meg a’ harangok, ’s a’ járdalat közösen tisztelt Lonovics József püs
pök vezérlete alatt a’ székes egyházból, a’ varositanáes, fhg Károly Ferencz 
gyalogezredes százada, továbbá a’ lovas, és gyalog egyenruhás polgárság, 
helybeli ezéhek , iskolai ifjúság’s több ezerre menő nép kíséretében , három
szoros hangászkar felváltó zenéje közben, a’ péterváradi kapun, Rozália ká

polnához, mint kitűzött czéljához, megindult, ’s ájtatosságát végezvén, ha
sonló rendben a’ székesegyházba visszatért. A' múlt század folytában kél egy
házi ünnep alkottatott. Temesváriét, egyik a’ meghóditási ünnep, „a’ török- 
ségnek E u g e n  szabaudiai hg által Ultiban történi szerencsés kiűzetésükre 
emlékeztető.41 Ez ünnep ISIöban, mint századik évben tartatott. Masika pedig 
a’ fönebb érintett. — Az isfeni gondviselés különös példája fordult elő varosunk
ban. Múlt apr. 2öén Pulz Ján. vargalegény 8 éves fia András, Falu ik külvárosban 
délután a’ Boga csatorna partján néhány társával játszogatott, kis idő mu vást el
válván többi társitől, a’ csatorna parthoz közeliié, ’s a’ vizfelé hajló fáról ágat 
/szakítani törekvők, a’ nélkül, hogy távulabb társai észre vették volna, a’ mély 
vizbe esett. A ’ gyermek viz alá merült, rövid idő múlva felbukkant ’s égnek eme
lő kis kezeit. Mire Tondory Marton kovácsmester Mi nur nevű uszkár-ku
tyája a’ part felé közelít, ’s a’ viz fóliiletén feilebbenő gyermek hasztalan tö
rekvésé látván, utána ugrott, mellét boritó ruházatát megragadta es szájá
ban tartott terhével partfalé úszott. Az összegyűlt sokaság a’ parthoz ért ku
tya szájából a’ gyermeket kivevő, és szegény szülőinek visszaadó. — Városunk
tól 2 órányira eső ÍSémet-Bessenyő faluban szinte különös történet e>eli: From- 
bach Péter, nős, gyermekes földművelő, f. hó 12én egyszerre igen megbetegiilt. 
Hozzátartozóji a helybeli lelkészhez szaladtak, kérők, miszerint a beteget az 
utolsó kenetben részesítse. A’ lelkész kötelességében eljárta után a beteg rög
tön még rosszabbul érző magát. Bajain enyhíteni kívánó felesége pohárvizzel 
akart szolgálatara lenni; de Frombach a viz láttára ordításokra fakadt,  s 
minden létéit adá a’veszettségnek. Rémíiletes jajgatásinak, ‘s őrüllségi hely
zete ‘múlása után isméi eszméletre térvén, a’ joleuvoltak kérdéseket intéz
tek a’ betegbe/.: ,,vájjon nem emlékezik é veszeti állattól kapott harapósra?“ 
A ’ beteg ,, nemmel“ felelt, ’s lélekisméretesen erósité, mikép veszel! állat 
látására sem emlékezik. Fölfedező mindazáltal, hogy Gyarmata helységben 
lakó Katalin nevű édesanyja 29 év előtt kutyaharapás következtében , midőn 
ő 14 hónapos volt, ’s még anyja tejét szopta, veszettségben halt meg. Gyar
mata helység egyházi könyvének megtekintése után Frombach emadasa igaz- 

' nak találtatott, ’s a’ szerencsétlen legnagyobb polezra hágott őrültség jelei
vel kis idő után iszonyú kinok közt csakugyan kimúlt. — Folyó hó 18ikán 
Henrik bordeauxi hg, Berry hg fia, lOilik Károly unokaöcscse, Cham- 
bord gróf nevezet alatt, az utolsó franczia lázadásban kitűnt szerepeket ját
szott férfiakból álló kísérel ével városunkba érkezők, ’s trombitás vendég
fogadóba szállott, 19kén helybeli katonaság által tartott katonaegyházi diszké- 
désben , ’s ezután az isteni tiszteletben is részt vett. Mire szállására térvén 
a’ megyei hatóság résziről Dessewffy Antal k. tanácsos, első alispán vezér
lete alatt megjelent urakat, valamint a’ helybeli tisztikart, nyájason fogadó. 
Hunyady László korából fenálló fegyvertárunkat megtekintvén , esti 0 óra
kor az itt állomásozó tábornokságot, ’s nevezett alispán urat megvendéglet- 
te. Este a' különösen kivilágított színházat, mellyben az „álomjáró nő“ ada
tott , látogató meg. Ma útját Aradon keresztül Mezőhegyesnek vevő.

KÜLÖNFÉLE : A’ múlt számunkban közlött szerencsétlenség történte* 
kor „István“ evezőhajón, következő utasok leiék. vízben halálukat: 1) 
Dunkan Piriéi Londonbul, angol gyalogsági haditiszt. 2) Szabó József 
nagyiszlói szabó Pestmegyébül. 3) Chambert le Mellen Washingtonbul , 
amerikai kereskedő. 4) Allen Robert londoni álgyuöntő. 5) \\ assilievich 
Ignácz, zimonyi cs. kir. tolmács. 6) Steinsbergi Wolfinger, salonichii 
cs. kir. consul. 7) Ibrahim Auguszt, kereskedő Nebuból. 8) Lampe Fe
rencz , Stürmer ausztriai török követ szolgája. 9) Hofmayer György, 
Steinsberg consul szolgája. 10)Nui kormányos. 11) Gyoko kormányos. 
A’ megszabadultak ezek: 1) Josef Mihály, angol kapitány. 2) d. Ma
nuel Battenourt, spanyol birtokos. 3) W ashington Bonnet, amerikai ke
reskedő. 4) Charles Svvores, amerikai kereskedő. 5) Freland angol ez
redes. 6) Guizeppo Spirallo, trieszti matróz. 7) Domenico Roncht ve- 
lenczei matróz. 8) Buman Ádám, velenczei kéményseprő. 9) Buschmann, 
orsovai cs. kir. alorvos. 10) \\ amper , lógazdája az orsovai gőzhajótár
sasági jŰLgyviselőségnek. — F. hó 2Okán, pünkösdié tfon, egy budai szegény 
házaspár aranymenyegzőjét iillé a’ vízivárosi sz. egyházban. A férj ne
ve Zeller Mátyás, születésre nézve budai’s különben szabó, de nem mes
ter, kora 80 év ’s néhány hónap; neje sombergi születés Ausztriából, 
honnan mint 10 éves árva vándorla ki férjhez-ment nővérével. Az asszony 
most 79 éves ’s ezelőtt 58 évvel kelt össze férjével, ugyan csak pünköst hét
főn. Legbámulatosabb volt ez ünnepélynél azon csuda, miszerint mind a’ 
két aggastyán egyhangúlag állitá, hogy a’ lefolyt 58 éven át egyszer sem 
czivakodtak. — Liptóinegyei hírek szerint a’ közelebb múlt tél igen szi
gorít volt azon tájon. Még api‘il végén is mindenütt hó fődé a’ földeket, 
mig végre május olly kellemes idővel köszöntébe, hogy a’ földművelési 
munkákat jól el leliete végezni,’s most legjobb aratást reménylhetni. Máj. 
lOike óta számos esőzés jár azon vidéken ’s kétszer már jég is (rivancs) 
hullott, de szerencsére minden ártalom nélkül. — Hazánk nagyobb részé
ben elkezdék már a’ gyapjunyirést, ’s a' kétnyiretü téli gyapjú beváltá
sa sokhelyen igen élénkül halad, az ár pedig 2 — 3 pgő forinttal drágább 
a’ tavalyinál, noha külföldön némi pangás kezde mutatkozni a’ gyapjuke- 
reskedésben. Tiszaviiléki kétnyiretü gyapjú mázsája! 8 — 56 pgő for. kel, 
vadkertié 42 — 44 p. f.; békesmegyei úsztatotté 27—-27 75 f-p*— A* lo
sonczi ez évi téli gyapjuvásárt a’ kellemetlen hideg idő miatt máj. 16— 17ére 
halaszták; de mind a’ két napon szakadatlanul esett, minek következ
tében annyira átázva érkezék vásártérre a’ gyapjú, hogy nem igen volt 
kedvük vásárlásba bocsátkozni a’ vevőknek. Összesen mintegy kétezer 
mázsa gyapjút szállitának e’ vásárra; de vizessége miatt csak igen cse
kély része kelt el. A’ gyapjuár mindazáltal mégis kedvező volt, ’s a’ leg
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silányabb parasz(gyapjú mázsájáért 58 — 60 p. f. fizettek, urasági efrnyi- 
retüért pedig 70 — 75 p.f.; legtöbbet vásárlóit egy bécsi nagykereáedő. 
Külföldiek nem voltak e vásáron. — Londoni ln'rek szerint múlt ISolban 
32 '/« millió mázsa gyapjú fordult meg az angol vásárokon, melly mny- 
nyiséghez hazánk és a’ német tartományok 27,506,282 mázsával jlrul- 
tak. — Ungvárott a’ máj. 6iki országos vásárkor köv. áron keltek aiho- 
ni termékek; ökörbör párja 55 — 60 í't, tehénbőré 25 — 34 ft., gy an as 
juhbőré 5 — 8 ft., legfinomabb müskatal dohány mázsája 42 — 48 ft., kö
zönségesé 12—24 í't , allydohányé 8 —13 f t , nyers faggyúé 33—35frt., 
olvasztotté 42—43 ír. 30 kr., sárga viaszé 187 —192 ft , 20 fok. égd t- 
bor itczéje 12 'r.— 13 kr., borszeszé 19%kr , mind váltóban.—- Ércaes 
borvizök által méltán elhirült erdélyi főidőink közt, nem utolsó helyet fog
lal lladna és környéke. A’ belfalubeli, a’ mintegy másfél órára eső szeiit- 
györgyi, a’ dombháti felső és alsó, a’ medve— ’s mások felett kedves 
ízű és erős borvölgyi vasas és egy részben sósvasas vizek évenként ho
nunk minden vidékiről, ’s néha a’ szomszéd testvér fejdelemségekbiilis, 
a’ különben is regényes tájra, sok látogatót csődítnek. A’vendégek koron
ként növekvő száma több eddig nélkülzött kényelmet kívánatossá, némelly 
ozélszerü javítás eszközlését siirgetőleg szükségessé tévé. Történtek is 
illy irányban némi intézkedések. Már néhány év óta létezik a’ dombháti 
alsó kutnál 's tavaly egy közbuzgóságu vendég által a’ borvölgyi vasasvis 
közelében is állittaték fel alkalmas terjedelmű hideg fürdő. A’ múlt 1838ban 
pedig lladnát szokottabban látogató vendégek , jelesül a’ dombháti kút kö
rül létező hiányokat tapasztalva, közjó érdekétől lelkesülve, kérelem
mel aziránt folyamodónak a’ f. igazgató főtanácshoz, hogy a* nap jótékony 
melegétől jelenleg kőfallal elzárt ’s faedényben felbuzgó, ital ’s fürdő 
végett egyszersmind használt dús forrású borviz, külön ivóra és fürdőre 
szabályoztassék, általábanezélszerübb karba helyeztessék; a’ szentgyör- 
gyi nehéz feljárásu kúthoz is padok, a’ nap heve ’s eső ellen védő fö- 
deleshely, épittessenek.Hő részvéttel pártolá kormányszékünk e’folyamo
dást, ’s hivatalosan közié a’ főhadivezérséggel, melly szinte élénk ér
dekkel méltányolván azt, rendelményt bocsátott a’ székbeli ezredkorinány- 
hoz, melly szerint a’ kutkörüli épületek tulajdonosa, postamester, a’fön- 
emlitett kőfal lerontása, az üvegek’s ivóedények megtöltése végett, szük
séges külön csatorna-vitelre ’s általában a’ javaslóit szabályozások léte
sítésire hatólag szóbitatnék fel. Minek következtében a’ nevezett posta
mester ezek teljesítését megigérte , sőt a’ fönemlitett napsugár jótékony 
hatását gátló kőkerítést már le is szedette. Hiteles kútfők szerint, a’ ka
tonakormány rendelését arra is kiterjesztendő, hogy Hadnán , a’ most 
meglevő korcsma helyére, nagy’s minden tekintetben alkalmas vendéglő 
építtessék. (E. II.) —

A m e r i k a .
Ujyorki lapok szerint: „Baudin hajóvezér a’ mexicoi kormánnyal 

tudató, hogy ő az ellenségeskedést ismét elkezdendi, ha a’ békeszerző
dést mart. 20aig helybe nem hagyandja. A’ kormány válaszólag oda nyi
latkozók, miszerint a’ helybenhagyásra megtétetvék ugyan a’ lépések, 
de a’ felebbi határidő igen rövid ; mire a’ határidőt mart. 27keig halasz
tók ’s a' szerződést 27kén Antonio Lizardo hadi szállásán a’ hajóvezér
rel közlötték is- A’ franczia consulok Mexicoban hivatalkörbeli munkál- 
kodásikat szándékozónak megkezdeni, ’s az ügy viselő april lükén Ve- 
racruzból Mexico városba utazott. —

Ujyorki april Saig terjedő lapok Baudin hajóvezér iratát közük az 
ujyorki franczia consulhoz, mellyben többi közt írja, miszerint Gorostiza 
és Victoria mexicoi meghatalmazottakkal egyezkedést és szerződést köte, 
’s a’ két meghatalmazott mart. lükén visszautazott Mexico-városba, a’ 
szerződés helybenhagyatása végettfs egyúttal Victoria tábornok kérelmére, 
15 napi fegyverszünetet engedett.A’ veraeruzi kikötő minden lobogóju hajó
nak nyitva áll; az áruknak az ország beljébe vitele meg van engedve a’ 
fegyverszüneti idő alatt. Amerikai lapok még következőleg tudósitnak: 
,,A’ francziák a’ szerződés kővetkezőben részletes (apró) kereskedési jo
got nyernek, mit ezelőtt olly makacsul megtagadtak ; a’ franczia kormány 
60üezer dollárt kapand kárpótlásul; a’ Mexicobul kiűzött francziák kár
pótlást nyerendnek ; a’ mennyiség megfizetése iránt a’ britt követség ke
zeskedik. Baudin hajóvezér elégtételt kapott azon méltatlanságért, mellyel 
Santana ’s Bustamente elnök a’veraeruzi csatáról! tudósításaikban ellene 
viselteiének. A’hajóvezér lemonda ellenben a’hadi költségek visszatérit- 
tetésérül a’ mexicoi pénzügy szomorú helyzete miatt ’s megegyezék ab
ban is miszerint a’ szerződés ne hajóján, hanem a’ szárazföldön irassék 
alá, nem akarván a’ mexicoiak nemzeti érzelmüket megsérteni. —

P o r t u g á l i a .
Lissabon! april 29ki levelek szerint, néhány napra, miután a’ gaz

dag örökösnő üüüezer tallér évi jövedelemmel, Povoa gróf leánya, elére 
12ik évet, hayal marquis val, Palmellahg legidősb fiával, megtörtént az 
ünnepélyes összekelés ’s igy a’ pör főpontja végre föl van oldva. Kétségenkül 
van a z , hogy a vagyonkiadás iránt a’ gyámság tömérdek nehézségeket 
log előgörditni, mit annál is inkább hihetni, mert az a’ legszemtelenebb 
hazugságokot már most sem átal nyomtatásban szétterjesztgetni , a’ 
házasságot erőszakosnak nevezve. — Noha rég időtől postán pénzt senki 
nem küld , múlt héten mégis kirablák a’ vianai ’s villa-do-eondei postá
kat; miután a felügyelőt ’s kocsist háttal egymáshoz köték, a’ táskákat 
felkutaták , a’ leveleket összerombolták, ’s az összekötötteket magokra 
hagyák, kiket a’ közel heLységbeliek szabaditának meg. A’ rablók föl
fedezése igen bajos, mert olly hirtelen jelennek meg, mintha földből te
remnének, ’s eltűnésük is hasonló. Mivel megtámadáskor álarezosok, 
hihetőleg a’ szomszédság lakosi ők, kik álarcz alatt űzik undok mester- 
ségöket; némellyekrc ujjal mutatnak, és szájrulszájra já r , hogy ez vagy 
amaz rablócsoporthoz tartozik, de, kielőtt kedves az élet, az tanukép

nem lép föl ellenük. — Az uj ministerségálakulás óta politikailag minden
csendes, ha kivesszük egy pár lap okoskodásait felette; .a’, chartisták 
nem rejtegetik boszonkodásukat, miszerint hatalomra jutások ideje mind-* 
inkább távolabb esik. Legnagyobb figyelmet gerjesztett a’ hadminister 
kérelme a kamrák előtt das Antas és Fontouro, két szabadalmi! katona, 
végett az oportoi, ’s algarbiai kormányzóság felvállolhatása iránt. Das 
Antas azonnal meg is kapó az engedélyt, a’ másikra nézve a’ követkamrában 
keletkezett vita még nem ért véget; a’ hadministerség azon lépese hibás, 
hogy a’ katonaság nagyobb részit túlságos vezérekre bízza. —

S p a  ii y o  I o  p w t. á
(Espartero elfoglalja Quardaminot. A’ királyné három uj ministert 

nevez ki. Elegy.) Bayonne május lóikén: San Sebastiani , május ll iki 
levelek egyhangúlag ismétlik Hamales elfoglaltatását Espartero által, ki a’ 
quardaminoi erősséget is azonnal megtámodá ’s rövid ostrom után szinte 
elfoglaló, 300 carlospártit ejtvén foglyul. Május lÜiki rendeletében Pita 
Pizarro, C h a c o n  és Ho mpa n e r a  ministerek lemondását elfogad
ván a’ királyné, helyettük ideigleni ministerekké Vigodet, Arrago és 
Jose Fervaz urakat nevezé ki. — Navarrában Diego Leon tábornok Bo- 
runda völgybe nyomult, mellyet 1834 óta egyszer sem látogatónak meg 
a’ királyné sergei. Ila ott ez úttal erős állomásba sükerülend helyezked- 
niök , úgy ez minden esetre sokkal fontosb esemény leend a’ ramalesi 
vonal-visszafoglalásnál. Mert Borunda elfoglal tatása egyenes összekötte
tést nyit meg Vitoria és Pamplona közt,’s mind azon szorosnak birtokába 
helyzi az alkotmányosakat, mellyek a’ carlosiak ameseoasi erősített állo
másira vezérlenek. — Madridból négy posta maradt el. Közhiedelem, 
miszerint a’ főváros és Saragossa közti közlekedést Cabrera valamelly csa
patja szakasztá félben , melly Tarragona közelében keményen elsánezolva 
áll. Cabrera ezáltal hihetőleg folytonos összeköttetést törekszik föntartani 
Navarrával. Az estellai száműzettek azon véleményt terjesztik, mikép 
Cabrera 15 ezer emberrel Maroto zsarnokságától szándékozik fölszaba- 
ditni a’ trónkövetelőt. Taragual nem halt meg sebeiben, mint több lap 
hamarkodva jelenté. A’ trónkövetelő rendeletet bocsáta közre, mellyben 
ígéri, hogy mindazon számüzöttnek bocsánatot adand, ki 30 nap alatt 
bebizonyitandja, miszerint hazája ellen tetemesül nem vétkezett. —

A it gf I I a .
(Peel nyilatkozata az alsóházban és Russell válasza.) Az alsóház máj.

1 oki ülésében Russell azon jelentése után, miszerint a’ whigministerség 
ismét átvevé munkálkodásig Peel következőleg nyilatkozók : „A’parlia
ment és nemzet őszinte felvilágitást kívánnak tőlem nyílt házban. Mel
bourne 1. a’ királyné nevében hatalmaza föl engem arra , ’s igy jogom 
van fölvilágitást nyújtani. (Halljuk!) Kicsinységekrül hallgatni fogok; ha 
mindazáltal hézagot találna nyilatkozatomban az átelleni ns lord, ám fi
gyelmeztessen, ’s minden kérdésre határzottan ’s tartózkodás nélkül fo
gok válaszolni. Május Skán délutáni 2 órakor ő föls. parancsára a’ kir. pa
lotába menék. Az előttem ott volt Wellington hg oda nyilatkozók, miszerint 
a’ kormányra nézve legnagyobb nehézség az alsóház leend, minél fogva ő 
még egy olly férfi meghivatását tanácsolja, ki, mint minister, az alsóház
ban iilend. A’ hg engem nevezett a’ királynénak, ü  föls. azon megjegyzés
sel szólíta föl engem tehátministerség-alakitásra, miszerint előbbi minister- 
ségétől nagy sajonnalvált meg. (Tetszés a’ ministeri padokrul.) Mondá 
továbbá ő föls., hogy előbbi ministerségével minden tekintetben tökélete
sen meg volt elégülve, ’s csupán önként történt lemondása következtében 
kelle attól megválnia. Én feleiéin , mikép helyzetem komolyszerüségét 
tökéletesen ismerem ugyan , de azért kötelességemnek tartom , mindent 
elkövetni többségnyerésre az alsóházban, annál inkább, mivel én oko- 
zám azon zavart, melly most ő íolségit nyugtalanítja. Elfogadóm tehát 
a’ministerség-alakitást, más napra ígérvén a’ kormányzati terv előter
jesztését. Skán tanácskozóm politikai barátimmal, ’s benyújtóm a’ tudva 
levő névjegyzéket a’ királynénak, azon nyilatkozattal, mikép Wellington 
hg olly tárczát ohajtna elfogadni, melly ne kényszerítse őt a’ felsőházi 
viták vezérletére. () föls. fontos munkakört ohajta betöltetni a’ hg által, 
mit elintézhetőnek tartók. 9kén a’ tiszteleti hölgyek változtatása miatt 
nehézségek támodtak. E’ tárgyról a’ ns lord (Russell) sürgetése nélkül 
többet nem fogok szólani. Politikai barátimmal közlém ő föls. udv. hölgyei 
iránt hasznosnak vélt tervemet. E’ hölgyek nagyobb részét egyébiránt 
nem is volt szerencsém ismerni. Kezembe vevén az udv. névtart, mon
dám barátimnak, miszerint a’ kamrahölgyeken alul levőkben nem kívá
nok semmi változtatást tenni. (Tetszés az ellenzés! padokon.) A’ mágosb 
rangunkra nézve pedig ellenben azt jegyzem meg, mikép azok elődeik
kel közel ronkonságban állván, önként ki fognak lépni hivatalkörükből. 
(Újabb tetszés ugyanazon oldalon.) Oda nyilatkozóin határzottan egy
szersmind, miszerint igen fontosnak tartom, hogy az udv. hivatalokban 
némi változások történjenek, ’s néhány hölgyet ajánlók a' királyné mellé. 
Másnap előterjesztém határzatomat a’ királynénak, mellyre következő 
választ nyerek: ,,A’ királyné, sir Peel indítványát a’ kamrahölgyek vál
toztatása iránt megvizsgálván, ezen, szokással ellenkező, rendszabályt nem 
hagyhatja helyben.“ Három óra múlva e’ levél kezemhez juttat Írásban 
bizonyitóm. (Itt fölolvasá a’ szónok az idézett levelet, mellyben előbbi 
ajánlatihoz szorosan ragaszkodók, ’s aztán folytató beszédét.) Sir, le
gyen itt már most szabad némelly hírekre válaszolnom, mellyek azon sze
mélyek iránt szerte szárnyaltak, kiket udvari hivatalokra ajánlók. (Halljuk!) 
Liverpool grófon kívül, kit maga ő föls. is ohajta, Ashley és Sidney 
lordokat ajánlóm, mivel reményiéin, hogy személyük kedves leend a’ 
királyné előtt. (Halljuk!) Álliták, mikép én valamennyi udv. hölgy el- 
bocsáttatását s ürge tóm, ’s köztük Lehzen bárónőét is, ki, mint tudjuk, 
ifjúsági első barátnéja a’ királynénak. (Halljuk! Halljuk!) Kitől ezt elő
ször haliám, annak azt válaszolóm, hogy négy ev óta most hallom először
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emlittetni e’ hölgy novet, mellvet soha nem mondék ki a’ királyné előtt. 
(Tet,szes az ellenzés! oldalról.) Sir, »ín azért mellőzém el a' ministerség- 
alakitást, mert kivétel nélkül minden hölgynek meg kellett volna maradni 
udv. hivatalában, mivel csak úgy reményiek győztesen küzdhetni az el
lenem tornyosulandó nehézségekkel, ha ő föls. egész bizalmával ruhá
zott volna föl. (Sibthorp ezredes hangosan tetszést rival, mi közkaczajt 
gerjeszt.) Véleményem szerint a’ határtalan kit*, bizalom soha nem volt 
olly mellőzhetlenül szükséges, mint e’ pillanatban. (Tetszés az ellenzés! 
oldalról.) Az angol ministerelnökségnél fbntosb hivatal az egész müveit 
világban nem létez. (Halljuk!) Sir, én kész valek elfogadni e’ hivatalt; 
de mostani viszonyúik következtében kötelességemnek tartam, minden 
pártolást követelni, mit megnyerni reménylheték. Először is e’ kérdések 
tűntek szemeimbe: India, .Jamaica és Canada helyzete; de egyszersmind 
hazánk, mellynek több tartományiban szánandó kicsapongások uralkod
nak. Volt é idő, mellyben nehezebb lett volna e’ kérdéseket eldönteni, 
mint épen a’jelen pillanatban ? (Halljuk!) Szükségesnek tartám megvizs
gálni: vájjon képes vagyok é a’ mostani parliament alatt czélszerüleg ve
zérleni a’ nyilványos ügyeket. Parliamenffoloszlatást ezúttal nem tartók 
tanácsosnak, mert az ország jelen ingerült állapotja nem bir el még több 
izgatást, ’s igy minden esetre előleg a’ mostani alsóházzal kellett volna 
szerencsét próbálnom. De minő volt helyzetem a’ mostani parliamentben? 
Kisebb számmal kellett volna kormányzáshoz fognom. (Halljuk! ellen
kező értelemben.) Ila már e’ ház teljes bizalmát nem birám, nem volt-e 
kötelességem, legalább a’ koronáét követelnem? (Halljuk! ellenkező ér
telemben.) ( ) föls. ministen a’ jamaicai kérdésben 5 szónyi többséggel lép
tek vissza, ’s e’ szerint nekem ez ügyet ugyanannyi kisebbséggel kel
lett volna átvennem, ’s ezenkül még tiz tisztes követ ur szavára nem szá
molhatók. (Kaczaj és tetszés.) Első küzdésre az elnökválasztás szolgált 
volna alkalmid, melly könnyen parliamentföloszlatást okozandhntntt. Ir
land legtöbb bajt szerzett volna nekem, a’ királyné mostani udv. hölgyei 
miatt, ’s így vissza kellett adnom a’ kapott meghatalmazást.“ Russell vá- 
losza annyiban öszpontosult, hogy a’ királyné egész udvara elbocsáttatá- 
sát gondolá Peel által sürgettetni, azt pedig nem engedheté meg, ’s igy 
kénytelen lőnaz előbbi ministerséget hivatala elfogaadásra újra megkérni. — 

(A’ parliament május 27ikeig elhalasztva. Hírlapi gúnyezikkek Peel 
alkudozásiról a’ királynéval.) A’ május 15iki alsóházi ülésben Russell 
indítványt tőn a’ parliamenti ülések május 27ikeig elhalasztása iránt, 
melly napon aztán kimondandja nézetit az elnökválasztás iránt a’ kor
mány , ha a’ mostani alsóházi elnök csakugyan megmaradna lemondása 
mellett. Jamaica ügyében május 30ikán teendőek indítványt a’ ministe
rek. Az elnök újra ismédé lemondási szándékát, ’s háláját nyilváhyitá 
a’ háznak folytonos gyámolitásaért. Wynn csudálkozását fejezé k i, hogy 
olly ingerült állapotában halasztják el a’ házat, holott kivánatösb lenne 
inkább a’ fegyverkiosztást és törvénytelen népgyüléseket gátlani; Rus
sell azonban oda nyilatkozók, miszerint jobb a’ fonálló törvényekben bízni, 
mint uj meghatalmazásokat követelni legsürgetőbb szükség nélkül, mivel 
ő mindenkor tapasztaló, mikép a’ ministerség rendkívüli rendszabályi 
csak rokonszenvet szoktak gerjeszteni azok iránt, kiknek lépései különben 
foganat nélkül enyésztek volna el. (Tetszés.) Történhetnék ugyan, hogy 
talán szükség parancsolná a’ fegyverkiosztást gátlani roszakaratu embe
rek közt; de e’ részben a’kir. folszólitás már legkedvezőbb sükertgya
korol. Attwood itt óvást tett, mert a’ szabad fegyverviselést senki nem 
tilalmazhatja Angliában. Russell ezt épen nein tagadá ; de visszaélések 
ellen mégis a’ törvények büntető súlyát gondolá használhatni. Hunié vé
leménye szerint szigorúbb vizsgálat után kétségtelenül fogna bebizonyul
ni, mikép sokkal nagyobb e’ tekintetben a’zaj a’ tulajdonképi veszély
nél, ’s itt nem erőszakról kellene gondolkozni ’s büntetésről, hanem in
kább megvizsgálni a’nép panaszit és orvosiam. E’ közbenszólalkozás után 
május 27ikeig elhalasztó ülesit az alsóház. — A’ radical Spectator, mi
vel pártjabeli ministerséget ohajta, vagy tory kormányt, mellyel hatha- 
tósbban lehetett volna ellenkezni,rendkivül neheztel a’ whigeknek ismét kor
mányra jutásáért, ’s következőleg nyilatkozik : ,,Sir Peel Róbert furfan
gos cselszövő ugyan, de nem eléggé ügyes. Kormányzati ösztönbül kel
lett volna tudnia, hogy nem tanácsos udvari hölgyekért czivakodni a’ ki
rálynéval tetemes alsóházi többség nélkül. Előbb 450 toryt kellett volna 
szerezni az alsóházba , ’s a’ királyné bizonyára megadandó magát, és 
a’ whig hölgyek távozni fogtak volna az udvartól. Peel bakot lőtt, még 
pedig életében nem először. De nézzük már most, mi fog ebből követ
kezni? Melbourne vagy az előbbi anyagból rakja össze a’ ministerséget, 
’s ez esetben rövid idő múlva ismét megsemmisülend az ; vagy uj embe
reket ’s elveket állít föl; vagy pedig nélküle létesülend ministerség uj ein- 
berekbül ’s uj elvekkel. E’ két utóbbi esetben néhány öreg whig elpártol
na a’ kormánytól, és a’ ministerség nem tarthatná főn magát uj válasz
tások nélkül. Múlt szerdán dicső látvány nyílt előttünk a’ toryk szokott 
mulató helyein. A’ jó toryk győzelmi mámora határtalan volt. Sir Peel 
a’ királynénál vala ’s ministerség-alakitásra kapott tőle meghatalmazást, 
és a’ számos évi ministerelnök in spe valahára ministerelnök fogott lenni 
de facto. Carlton-clubban minden arcz örömtül csilloga. Minden tekintet 
legmélyebb titokfátyol alatt azt látszék mondani: ,,Köztünk maradjon! 
Peel érettem külde ; hivatallal kínál. Rövid idő múlva többet.“ itt ott nagy 
fontosságot mutató főnemest lehete látni, mikép lépdelt büszke leeresz
kedéssel szerte az utczákon , mindenkit nyájasan köszöntve ; fejében 
gyönyörű eszme villant íö l: őt bizonyára fényes követségi állomással ki- 
nálandja meg Peel kormánya. Ministerséget természetesen kevesen vár
hatónak ; de mennyi apróbb ’s igen jól jövedelmező mellékhivatalt! Nem 
volt 20 esztendős főrangú tory, ki követségi titoknokot vagy legalább se
gédet nem pillanta meg, midőn aranyrámaju tükrébe tekinte. Hah, mi

kép fogtak volna ők gondoskodni a’ hnza javáról es adósságlkról! Min
den pohos aggastyán azon fohásszal tekinte száraz lábszárira: „Milly jól 
illenék idea’ térdszalagrend !** Igen uram, de itt nehézségek tornyosul
nak elünkbe. „Való , »le epeu Pe»*l ám azon ember , ki minden nehéz
séggel derekasan meg tud küzdeni.“ De a' királyné? ,,Oh, Peel azzal is 
hamar k»ísz leend.“ S az ármányos orangisták ? l)»őreség ! Peruival 
szájára hivatalt kenjetek tapaszul, Roden grófon pedig sarkantyus csiz
mával lépjetek keresztül. Nem, nem! Peel már elárkolá a’ whigek lábai 
alatt az irlandi Ösvényt.“ Canada? ,,A’ whigtörvény 1840ik év végéig 
nyugalomra lielyzé e’ kérdést, és ha akkorra nem lesz kész az uj alkot
mány, tehát hosszabbítni fogjuk azon hasznos kényuraságot, mellyre a’ 
gyarmatoknak, mikép azt a’ whigek erősítik, olly nagy szükségük van“
A’ pénzügy? ,, A’ gáncs, zavart állapotja miatt, elődinket sújtja. Minden 
jól menend. Ne csevegjetek nekünk nehézségekről.“ De általányos par
liamenti választás nem igen kellemes dolog. „Igaz , de a’ jó régi divat 
szerint hét évre választunk meg bennünket, ’s ezt ismét a’ whigeknek 
köszönhetjük; ha pedig pénzbe kerülnek a’választások, ám legyen, ni 
évdijakkal birandunk leüzetésire, ’s ezzel nem dicsekhetnek elleniek.“ 
niy okoskodások közt mindent rózsaszínben láttak a’ toryk és veszélyt 
épen távúiról sem gyanúénak ; annál inkább meglepé tehát őket az al- 
kudozások váratlan megszűnte, melly a’ whigek ba étit ej < letre derité.“
— Az ország megy evár ősi ban már mutatkozni kezd azon forrongó moz
galom, melly az általányos parliamenti választásokat rendesen mindénkor 
meg Szokta előzni. Több egészen uj vagy az utóbbi választásoknál meg
bukott jelölt ismét járni kezdi a’ választókat, ’s különösen a’ radicalok 
igen élénk munkásságot fejtnek ki. Az ismert Thompson ezredes Hull 
képviselőségéért szándékozik választási harezmezőre lépni. — Május ló 
kén némelly börtönöket látogata meg az orosz trónörökös a’ németalföldi 
hggel, ’s utóbb az őrültek házát is megtekintő es Whitbread óriási sör
házát. 14ikén mind a’két hg udvarlaton volt a’ királynénál, ’s a’ nap hátra 
levő részét Eger ton 1. és Sutherland hg képcsarnoka szemléletével tölték. 
Esten kint rendesen számos vendég mulat a’ nagyhgnét. A’ M. Herald szá
mos jótétet említ, miket az orosz trónörökös Londonban tartózkodása óta 
elkövetett; a’ nép azonban neheztelve olvassa az illyesmiket, ’s több va
sárnapi lap nyíltan kikelt illy, a’ nemzetet lealacsonyító, alamizsna-oszto
gatások ellen. Wellington hg indítványára egyik londoni társulat tiszte
leti tágjául válosztá a’ nhget; de szükséges véleinényi ellensúlyul még 
ugyanazon este Czartoryszki liget szinte azzá nevezé ki. — Az ország
ban uralkodó ingerültség koránsem olly veszélyes, minőnek azt a’ toryk 
kürtölgetik. Manchesterben. 8 chartista elíögatása után egész héten át 
pillanatig sem volt zavarva a’ közöseiül. Woolwich- és Bristolban mind- 
azáltál újra kicsapongásoktul félnek. Vincent, az ismert nép barát, zenditő 
beszédek miatt mintegy négy más vádlottal együtt rövid idő niulvá esküdt
szék elibe fog állíttatni. — Rundschit-Singh, némelly magányos tudósí
tások szerint, meghalt. —

E r a n c z i a o r ü z á g.
(A’ zendülők felszólítása. Elegy.) A’ máj. 12ki zeodiilet indítóit biz

tosan még most sem nevezhetni meg, némellyek Napoleon hg pártolói
nak tulajdonítják azt, mások republicánusok munkájának nevezik. A’ 
május 12ikén Lepage fegyvertárában lelt felszólítás ez utóbbi állitást lát
szik igazolni, mert hangja republicánus főből származik; tartalma imez: 
„Fegyverre, polgárok! Ütött a’ sors órája az elnyomóknak. A9 gyáva 
zsarnok kaczagja a’ tuileriákban azon éhséget , c melly a’ nép beleit szag
gatja; de bűneinek mértéke telve már ; végre bűnhődni fog. Az elárultatok 
Francziaország ’s rokonink vére boszuért kiált hozzátok ; legyen borzasz
tó e’ boszu, mert sokáig késett ; érjen véget valahára a’ rablás, és jus
son a’ törvényszerűség diadalmasan szilárd alapokra a’ királyság és fő
nemesség romjain! Az ideigl. kormány katonai parancsnokokat rendelt 
a’ harcz vezérletére ; e’ parancsnokok körötökből számoznak ; kövessé
tek őket, mert ők diadalra vezérlendnek titeket. Kelj föl nép ’s ellensé
gül eltünendnek, mikép vihar előtt a’ por ; üsd és semmitsd meg irga
lom nélkül azon zsoldosakat, kik önkéntes bűntársi a’ zsarnokságnak! 
de nyújts kezet azon katonának, ki körödből származik, bizonyára nem 
fog atyagyilkos fegyvert emelni ellened. Előre ! Éljen a’respubliea! Blan- 
qui.“ E’ Blanqui ügyvéd már rég óta ismért főnöke a’ párisi respublicai 
pártnak ’s több politikai pSrbeu fordult meg törvényszék előtt, különö
sen pedig a’ titkos lőporgyártás miatt, melly alkalomkor titkos társulati 
névjegyzéket is találtak nála. Társa Barbés ügyvéd volt, ki az aprili vád
lottak inellett szóla. Chatelet-téren Barbés az őrt, Blanqui pedig a’tisztet 
ölé meg. Barbés maga megsebesült, Blanqui pedig eltűnt,’s még eddig nem 
akadhatott nyomába a’ rendőrség. — A’ halottak száma mindkét részről, 
mint mondják, 300ra megyen. Ballon és Pelion ezredesek veszélyes se
beket kaptak. — Bassano (Marét) hg máj. ISikán meghalt.— Parist egé
szen lecsöndesőltnek mondják az ottani lapok. — A’ pairszék 11 nyo
mozó birót neveze ki a’ májusi zendőlet iuditóji ellen munkálkodásra, mit 
igen neheztelve említ a’ szabadelinő sajtó , mivel ez által az eskőttszéket 
rendes joggyakorlatától fosztja meg a’ kormány. E’ népszerűtlen tett még 
gyűlöltebbé teendi a’ ministerséget. —

(Az öszmüvészeti tanulók nyilatkozata.) A' jour. des Débats egyik 
legközelebb száma azon hirt közié, miszerint az öszmüvészeti intézet-nö- 
vendéki puskalövésekkel fogadák a’ zeüdülőket} minek következében igy 
nyilatkozónak a’ nevezett ifjak : „Az öszmüvészeti intézet növendék! szük
ségesnek látják az Ön tegnapi lapjában (az irat a’ jour. des Débats szer
kesztőjéhez van intézve) olvasható előadást nyilványosan meghazudtolni. 
On állítása szerint a’ növendékek azon gyalázatosságot követték e l , hogy 
lefegy vérzett $ üldözte tett$ ’s menedéket kereső szegény embereket pus
kázással fogadtak, ’s hármat közölök agyon is lőttek. Ez tökéletesen alap
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tálán. A' növendékek halottvivő fegyvertelen polgárokat láttak, kik kísé
retül ]fivák meg őket. A' növedékek e’ férfiakat visszavonulásra intek, azon 
megjegyzéssel, hogy mivel a’ vitától eddig távol maradtak, most már 
nem tehetik magukat részeseivé. Keménységükben csalatkozva, visszavo
nultak e’ férfiak. A’ még hátra maradiakra hatósági őrök rohantak ’s kel
lőt, az öszmiivészeti intézet előtt, a‘ növendékek nem csekély boszusá- 
üára, fölkonczoltak. Ez a' dolog valódi története, mellyért böcsületünkkel 
kezeskedünk.“ A’ hatóságőrségi kapitányok panaszt cmelének a’ hadmi- 
nisternél e’ nyilatkozat miatt, ’s ez parancsot adott a’ növendékek meg- 
büntetésire; mi azonban alig leend eszközölhető, mert maga az intézeti 
parancsnok , Tholozé tábornok is megegyezett a’ fönebbi nyilatkozvány 
közrebocsátásában. Több házkutatás után igen számos elfogatás történt és 
sok helyen fegyvert ’s lőport találtak rejtve. Azt hiszik , hogy ezúttal mesz- 
sze ágazó összeesküvésnek jutandnak nyomába , mellynek gyökerei egész 
Strassburg, Lille és Lyonig terjednek. A’ mérsékpártiak irtóznak e’ vizs
gálattól, leginkább azon elvből, hogy majd igen sok olly dolog is találna 
napfényre jutni, mellyet inkább örök homálynak kellene borítani. A’vád
lottak száma összesen oOOnál többre terjed , mellyet örömest leolvaszta
na a’ kormány , hogy kevésb botránytárgy jöhessen szóba a’ pairszék 
előtt, mert meg van győződve, mikép a’ vádlottak nagy része itélőszék 
elibe állíttatását olly dolgok megpönditésire fogja használni, mikről egyéb- 
kint legnagyobb vakmerőség nélkül nem igen szólhatni. Lesz pedig 
majd elég fiatal tüzes ügyvéd , ki ez alkalmat lelkesüléssel használandja; 
mi iszonyú következményű lehet a’ most is ingerült népérzésre’s annyival 
inkább, mivel a’ vádlottak sokasága miatt vége-hossza nem lesz a’ törvény
kezésnek. A’ zendület alatt Orleans hg sajátkeziilegoszta töltéseket a’ tuile- 
riák udvarában a’ katonaságnak, mi tetemesül csökkenté népszerűségét. —

(Lapvélemények az uj ininisterségrül.)A’ frankfurti főpostahivatali lap 
„ítéletek Soult ministerségérül“ czim alatt ezeket közli; ,,A’ mart. 31 kén 
világra jött ideigl. ministerség 42 napig élt, ’s majd ugyanazon órában hunyt 
cl, melly Maret-Bassanora nézve utolsó volt, ki három napig viselő az 1834 
nov. 1 Oki ministerséget. Az ideigl. ministerseg botrányszalka volt a’pár
tok szemében, ’s mindnyájan minden áron törekvőnek azt eltávulitni; most 
a' zendülés közepett állandó ministerséget adott az országnak Lajos Fü- 
löp, ’s ez botránygerenda lett a’ többség szemében. A’ Temps ugyanis 
igy nyilatkozik az uj ministerségrül: „Fölohlá é Soult ministersége a’ 
fordulatot? Valóban nem! A’ zendület kiütése nélkül még most sem bír
nánk ministerséggel. Passy falun volt, és sietve hozák őt elő; Teste urat 
sürgetve unszolok tárczavállolásra; ’s Dufaure már ágyban volt, midőn 
éji 11 órakor ágyából kiragadák őt és a’ kir. palotába vivék. A" balközép 
férfiainak szolgálatit a’ zendület nevében követelek; Dufaure szeretett volna 
barátival tanácskozni; de nem nyerhető meg az erre szükséges időt, mert 
a’ ministerségnek el kelle készülni, ’s valóban el is készült. Ma megvizs
gáljuk szerkezetét, számos könnyű oldalra találandunk abban. Parlamenti 
szellemi ministerségnek kellett volna lennie, és Soult csakugyan nyilvá- 
nyitá is a’ követkamrához intézett rövid beszédében, miszerint az első 
pont, mellyben társival megegyezek, ez volt: szabad mozgása a’ felelős 
ministeri tanácsnak. E’ mondásakor bizonyosan sokan sóhaj tán ak : „Bár 
igaz volna!“ Soult a’ külügyi tárczát bírja. Sokan nem akarják hinni, hogy 
a’ vitéz tábornagy ministeri és parlamenti függetlenséggel viselhetendi e’ 
hivatalt. Az uj ministerség össze nem illő keverék a’ többi próbált minis 
térségi módositásokbul, ’s e’ négy parliamenti főnök; Guizot, Dupin, 
Thiers és Barrot kimaradt belőle, liöviden, az a’ kérdés most: cselszö- 
vény é a’ Soult féle ministerség, vagy szükségpótlás, vagy kijátszás, 
vagy pedig épen némi engedély? Gyümölcsiből rövid idő múlva meg fog
juk ismérni a’ növényt.“ A’ National igy szól ugyan e’ tárgyról! „A’máj. 
12ki zendület előtt udv. szellemben volt szándék véget vetni a’ minister- 
ségi fordulatnak , azaz Mólé leikével rokon férfiakból alakitni minister
séget j mivel azonban a* nemzetőrség hidegen viselé magát, tehát vissza
vonultak a’ zendület elől, és némi csekély szabadehniiséget elegyitének 
az állandó ministerségi anyag közé, mi az ügyintézők böcsületére ’s ér
telmére nem legfényesb világot áraszt. Egyébiránt az olly nemzet, melly 
azokhoz hasonló férfiakkal bir, kik tegnap a' párisi utczákban küzdenek, 
nem nézheti el sokáig türelmesen, mikép szabályozzák gyávasági rend
szabályok szerint diplomatiai viszonyít. Midőn azon vitézségről ’s hősi el
szántságról szólunk, mellyek e’ szomorú tusában kitűntek, úgy néze
tünk szerint e’ kifejezések egyenlőn alkalmazandók a’ nemzetőrségre, 
sorkatonaságra, és azon polgárokra, kik szánandó viszály következtében 
amazokkal kardélre kerültek. Miután minden zendület! gondolat ellen 
határzottan küzdénk, azt pedig, mi mégis megtörtént, keserűen fájlaljuk, 
tehát bátran mondhatjuk : a’ külföld tisztelettel kénytelen tekintni azon 
nemzetre, melly azokhoz hasonló férfiakat bir keblében, kik a’ torlaszok 
két oldalán egymással szemközt állottak; azok pedig, kik illy nemzetet 
félelem által akarnak kormányozni, nem ismerik annak szellemét, 's nem 
tudják, milly helyet kell Európában elfoglalva tartania. Soult nyilatko
zata olly ingatag, hogy azt bízvást használhatta volna bármelly más mi
nisterség. Mi tiszteljük a’ tábornagy katonai érdemeit, de politikai ha- 
szpnvehetlenségét mindenki ismeri. Honnan veendi azon gyors áttekintést, 
mellyet mulhatlanul megkíván a’ nyilványos ügyek kormányzata ? Kitől 
kölcsönzendi a’gyűléseken uralkodó ékesszólást? Hol tudománya és szi
lárdsága a’ korona személyes ezelzafiva! ellenállásra? Az öreg katona 
alkalmas lehet ugyan hadi dolgok intézésire; de, kinek juthatna komolyan 
eszébe, diplomatái szerepet bízni reá?“ —

T ö r ö k o r n z á
Alexandriai máj. 7ki hivatalos tudósítások következtében , mellyek 

máj. I7kén érkezének Triesztbe „Mohamed“ ausztriai gőzösen, azon

bir érkezek Syriából, miszerint a’ nágyűr csapati Birnél (Orfa ’s Aleppö 
között) az Euphrát folyamon átkeltek. Enhek következtében Ibrahim ba
sa Danaseusjllama és Homs környékin állomásozó csapatinak parancsot ada 
Aleppo felé vonulásra. Az alkirály e' hírre april 29kén azonnal fiához, 
a' Syriában állomásozó egyptusi csapatok főparancsnokához, azon rendel- 
ményt bocsátá , miszerint legyen előrelátó válloíatiban’s mihez se kezd
jen, mig a’ szultán csapatinak mozgalma tettlegbe nem bizonyul. Alexan
driában általányosan hiszik, hogy a’ nagyur csapati vizsgálódás végett 
nyomultak előre ,’s hihetőleg az egyptusi hadsereg megérkezte előtt visz- 
szavonulandnak a’folyamon , melly a’ két birtok közti határvonalat képezi

1  c m o t o r § z á g;.
(Schiller képszobrának lelepleztetése.) Stuttgart, máj. 8án: SfiliiÜe 

kepszobrát több ezer részvevő körében épen most leplezék föl egyszerű 
szertartással; a’ város kapuji, a’ számtalan vendég ünnepélyes fogadtatá
séira, föl valának ékesítve , ’s tegnap este a’ szobor körül minden előké
születet megtevőnek ; maga az emlék minden idegenszerü diszitvénytül 
ment vala; bevégzése azonban majd az utolsó perczig terjeszkedők’s csak 
ma reggel lön egészen kész, ’s ekkor könnyű köpenyeg (leplezet) fűdé , 
melly a* lépcsőkig nyúlt le. Tiz óra után kezdőnek mozgani az itteni ’s 
vidéki énekegyesület tagjai, szám szerint ezerötszázan, kik zenével ’s lobo
gókkal az uj iskolaházból és a’ Schiller-társasággal, hatóságokkal ’s több 
tiszt, vendégekkel egyesülten, az ünnepély helyére vonultak; itt a’ kö
zönség számára kijelölt tér, a' mellékutczák ’s házak ablaki telve va
lának embertömeggel. Az emlékszobor ellenében Fölállított alkotványon 
foglalt helyet Schiller család, az idegen vendégek, a’ statushatóságok, 
a' fő törvényszékek, a’ diplomatakar, az országgyűlés küldöttsége ’s Mar
bach Schiller születési városa küldöttsége. Az énekegyesületek a’ szobor 
hátulján 's mellette fölálIitott alkotványt foglalák el; a’ társaság, városi
tanács, községek küldöttei, ’s építészek az emlékoszlop előtti ’s körülti 
tért lepek el. Az ünnepélyt Lindpaintner által szerzett cantatéval kezdők 
meg, melly jeles mű igen nagy hatást tőn, az utolsó szakasz éneklése 
kor a’ leplet lassan vonták fel, erre minden harang megkondult; a’ lepel 
akkor egyszerre lelebbent, a’ zene megszűnt hangzani ’s ezer torok él
jennel töltő be a' léget; úgy látszott, mintha a’ kép maga, megunva olly 
sokáig elfödöztetését, lökte volna le burkát. A’ képszobor okozta benyo
más örökre felejthetetlen marad. Több dal-eléneklése után az emlékszo
bornak a' város kezébe ünnepélyes átadatása következők ’s a’ társaság 
nevében elnökéneke’ tárgyat illető beszéde,ki átnyújtó az oklevelet a’vá- 
rosbiró kezébe, mellynek lényeges!) pontjai a’ várost kötelezik az emlék
nek örök időkig ótahnazására ’s fontartására, mint arra is, hogy mostani 
helyérül csak a’ legsürgetőbb esetben tétetheti máshová’s illy esetben is 
a' tárgyhoz egészen illő helyről köteles gondoskodni} több dal rekeszté be az 
ünnepet. Lakoma egyesítő a’ jelenlevők nagyobb részit, mellyen több 
áldomást ürítőnek Schiller árnyékára, mire fija köv. válaszolt: „Schiller 
család nevében szólok, kinek emlékét ma Würtemberg — Németország 
— ünnepli, azon Schiller-család nevében, melly boldogult atyjok szelle
mében, hálával szemléli a’ jelen ’s utóvilágtóli megismertetését. E’ pom
pás országnak köszönheti Schiller ifjúsága hatásteljes éveit’s ha további hi
vatása korán elvonó is hazájától, még sem tagadó meg soha is hazája 
iránti szeretetét. Szilárdul würtembergi maradt ő akkor is, midőn összes 
Németország sajátjának nevező. Würtembergiek! Nemes király a’ t i Fej - 
delmetek,’s országa kormányzatában bölcs, nagy ’s derékhadvezér híré
vel koszoruzta magát. Fis jeles férfiak számos sora diszesiti ez országot, 
mit e’jelen gyülekezet is tanúsít. Éljen a’ würtembergi király ’s derék 
népe!“ Este a’ színházban Schiller „Wallenstein halálát“ adók, ’s utána 
bengáli tűzzel világiták ki az emlékszobrot térestül.

( Dunin érsek fölötti Ítélet. ) April 26ikán tevék közhírré a' Dunin 
érsekrüli Ítéletet, melly lényegileg következőt foglal magában: ,,A’ po- 
seni ’s gneseni érsek, Dunin, fölségsértés ’s a’ népnek a’ kormány el
leni lazítása vádjátul felmentetik ugyan, de engedetlensége ’s önfejüleg 
a’ megyében hozott ’s vissza nem vont rendszabályok miatt hivatalvesztés
sel, hat hónapi várfogságra, ’s a’ törvénykezési költségek megtérítésire 
Ítéltetik. Egyúttal a' porosz birodalomban bármi nevű hivatalra képte
lennek nyilványittatik, a’ lölebbvitel útja szabadon hagyatván számára.“ 
Az érsek azonban oda nyilatkozók, miszerint ez utolsó eszközzel nem 
fog élni, hanem folyvást a’ törvényszék jogszerűsége ellen szólalkozik. 
Ugyanez ítélet napján egyik barátjához igy szólott az érsek: „Hivatalom 
elvesztése, hozzá csatolt jövedelmivel, nem okoz fájdalmat; mert ha ezt 
nagyobbra becsülöm meggyőződésemnél, úgy perre nem kerül a' dolog. 
Csak azt sajnálom helyzetemben, hogy olly felséggel jövők viszálkodás- 
ba, kit személyesen szivem mélyiből tisztelek. Egyébiránt én úgyis már 
öreg vagyok, éltem estéjét imádkozásra használandom barátimért ’s el- 
lenségimért.“ Hír szerint, jól értesültek után, Dunin Berlinben fog ma
radni most, tökéletes személyes bátorságot élvezve, azon korlátozással 
azonban, miszerint a’ fővárost Altenstein 's llochow mhfisterek engedé
lye nélkül nem hagyandja el. Westphali magányos levél a’ kölni érsek 
egészségi állapofját igen aggasztónak festi, a' hű keblű öreget a’ fogság 
igen elsorvasztó. —

Osnabrück, april 24kén: Tegnap az egész herezegség mozgott uj 
.választóférfiak választása miatt; minden kerületben uj ellenszólalkozá- 
sok írattak a’ jegyzőkönyvekbe az alaptörvény eltörlesztése miatt, több 
kerületben nem is választónak, másokban pedig az alaptörvény hatalmas 
védeire jutott a' választás. — Ma több bélyegadó-megtagadási perben Íté
letet hirdető ki a’ városbiró, melly a’ feladot takat vád alul fölmenté, na 
a,kiszedési hivatalt pedig költségtérítésben marasztaló. —
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FOGLALAT : Magyarország ós Erdély (kinevezések és előléptetéselv ; 
dapesti napló: idójáraf, Lendvnyné meirtis/.l l̂tiitése Kolozsvárott, ír
ünnepély Esztergomban; a’ mairy. Kir. ud\; kanczellár beiktatása Be 
Amerika. Portugália. Spanyolország ( rendkívüli élénkséí? a/, alkoti
Melbourne beszéde és Wellington válasza: ' sa’ t.) I raniv.iaország Sauzet székfoglaló beszéde a* kövei kamrában ; Tholozé tábornok hivata
lától megfosztva; elegy; ' sa' t.) Németország. Törökország.

H l a g y a r o r s z á g é s E r d é l y .
Az erdélyi kir. tulv. kanczellária az erdélyi kir. országos-számvivő" 

ségnél megürült tanácsnokságra Dob okai  Antal ugyanott! lajstromzót» 
n" nm. magy. k. udv. k a m r a  pedig pedig a’ siglisberg - gyökési k. gaz
daság - igazgatóhivatalnál ujan-íelállított ideigleni másod- ellenőrségre 
Gre l l  net t  György gazdasági gyakornokot alkalmazó.

Nádorunk ú' es. kir. fligsége május 29én reggeli 7 'la órakor BécSbe 
utazott, honnan június Isején Pozsonyba menend az országgyűlésre. — 
Királyunk ö es. ’s np. kir. íöls. e’ nyár folytában Gyúr és Komárom vára- 
sokat magas látogatásával szándékozik szerencsésünk —

ORSZÁGGYŰLÉSI KÖVETEK: B é k é s  megye résziről: AYenk- 
he im Béla b. és szentgyörgyi H o r v á t h  Antal tiszántúli kerül. tb.; 
N. S z o m b a t é r ti 1: B i t r o v János polgármester és P a i i l n v i c s  Já
nos tan.; L i b e t b án y a é r u 1: H e i n r i c h  Antal főjegyző: K ő s z e g é 
r ő l :  Nagy  Károly tan.: n a g y v á r ad i  káptalanérul: P opo l  Ágoston 
kan.; N y i t r a megyeérői: AT a r c z i b á n y i Lőrincz és E m ő d y János 
alispánok; Pozsony sz. k. városérul: G y u r i k o v i c s  György tb. tan. 
's m. akad. tag, es Sk o 1 ar i k János aliigyvéd; Za r á n d megyeérül (mint 
visszakapesollatási részről: T e l e k i  Domokos gróf és K o z ma Dienes.

Máj. 22kén fényes ünnepét iillte a’ fm. m. k. udv. kanczeüária, melly- 
fen részt venni sietett minden itt levő honfi. Az ujdonnevezett m. kir. udv. 
főkaiiczellár, székhelyi M ai Iá th Ant. gr. ő nmfósága, Hitet ő fölsége'ke
zébe ez nap letevén, délelőtti 11 órakora’ főudvarmester Kellőire do- 
M a n n s fe 1 d herezeg által ezen ujdonnyert méltóságába szokott szertar
tással iktattatott. A hit-letétel után egy csapat lovas katonaság kiseré e’ két 
íőrendő személy kocsijait a’ nm. m. kir. udv. kanczellária épületébe, hol 
nz ünnep tisztelt tárgyát szokatlan sokaságu vendég várta a’Alagyarhaza 
fénye közül ez nap Becs város falai között. A’ fő személyeket nz udv. kan- • 
czellária tanácskara a’ lépcsők alsó rendén fogadó ’s kisérte fél a’ beikta- 
tási terembe egyéb tisztviselők sorai között. Előterjesztvén a’ beiklató 
főudvarmester foglalatossága tárgyát, ’s bemutatván a’ főirnokszék jöven
dő fejét, követek ezt őnmságok a’fő- és alkanczellárok beszédei; a’ főud
varmesternek a' tanácskar’ kísérete alatt eltávozta után pedig befejezték 
a’ szertartást őnintóságáiiak a’ másod alkanczellárnak komori Be de ko -  
v i e h Lajos b. urnák, a’ nm. főkanczellárhozintézett köszöntése,’s ime.n- 
nek arra adott lelkes felelete, mellyben magas hivatásának tárgyát remek 
szónoki ajakkal fejtegetvén, a’kormányával diszelkedő tiszti egyetemnek, 
mint az egész gyülekezetnek sziveit meg kell vala nyernie, habár ezeket 
tökéletesen eddig nem bírta volna is. Megtörtént az , mit a’ szertartás min
den eddigi főkanczellárnak megadott, de mit csak személyes érdem, csak 
szokatlan kitűnő tulajdonok nyerhetnek, oily bő mértékben áldozó azt e’ 
gy ülekezet a’ szeretett férjfiunak, hogy éhez hasonló kitörésre az illyszerü 
ünnep legkorosb faimji is alig emlékeznek. Párosulva volt az öröm a’ rég
től táplált óhajtás teljesülése miatt a' legszebb remén) ek biztositó sugá
rnál; érezte mindenki, mitvárhata’ legszebb fényben serdülő jövendőtől,
’s nem engedvén a’jelen ez úttal egyebet az örömérzés kifakadásin.ál, har
sogó alig szűnhető éljenkiáltásokkal köszönté a’ fényes gyülekezet a’ bá- 
joló jövendő nyíl tát- H-k.

(A’ primás-hg Esztergomba menete ’s beikfalfatása.) Aíájus 27kén a’ 
főm. primás-hg a’ megye hauíránál Leányváron iíudnvánszky Nám. b. eszter
gomi kan. üdvözlése mellett az e’ vegetli küldöttség által fogadtatván, nm. 
székhelyi Majlálh György ország bírája pedig mint beiktató kir. biztos a’ megye 
Becs felüli haláránál sói tton Gosztonyi János kan. szónoklata melleit egy 
ma*» küldöttség által eifogadólag üdvözöltetvén . mind ketten az említett kiil- 
dotiségi tagok kiséretében Dotogra mentek, hol találkozván együtt folytat
ták utjokat Esztergom felé a’ megyei banderista csapat ’s esztergom-városi 
loxas polgárság részint előlovagollával részint környezetével. így a* város 
szélén álló kerek Anna- templomhoz éi kezvén, a’ primás-hg átöltözködés véget t 
oda betért, honnan kis idő inul vast az őt sergesen váró KK és Üllek közé 
kijővén Barkóezy László fejérvári megyés püspökiül üdvözöltetett mind ö bgsé- 
ge mind kir. biztos őnmsga, innen az ünnepélyes menet (balrul a’ megyében 
tanyázó János főhg-lovasezred] század, jobbrul a’ megye ’s A ajka és Vere- 
bély érseki székek banderiumi, a’ kir. város budai utezaján a’ városi polgár
ság, közben a’ zászlós ezéhek, «étahelyen a’ tanuló ifjúság,’s utánuk az érseki 
lakig a’ kebelben szállásozód. Miguel ezredi gyalogság tisztelgóleg, egyszer
smind tolongás-gátlólag leién felállitva) illy rendben haladt: a megyei őr
mester vezérlete alatt előmentek a’ megye ’s érsekség lovas katonáji, utánuk 
a’ megyében tanyázó János főhg-ezredi félszázad, a’ k. városi lovas polgárság, 
a’ megye ’s érsekiszékek banderiumi, a’ vendégeknek, megyei Hit és tiszt
viselőknek. káptalanok követeinek, esztergomi káptalanbeliek ’« megyés püs
pököknek hintaji,ezeket követék ő hgsége szolgáji, eselédi, tisztei, lóháton a’ 
karinges keresztvivő pap, ezek után ő hgsége 's a’ kir. biztos egy diszhintóban fé- 
nyesb köntösű lovagok két oldalú környezetével, végre János főhg- ezredi 
félszázada. A’ budai utczaszegleten a’ k. város résziről felállított zöld diadalív 
alá érkezvén őhsge a’ kir. város tanácsától üdvözöltetett ’s folyiást harsogó 
éljenkiáltozások közt a’ sz. egyház ajtajáigért, hol kiszállván a’ főkáptalan- 
tul érseki kereszttel fogadtatott ’s templomba kísértetett. Mire Tedeum 
zendnlt meg a d. Migueli katonaság diszlődözési közt. Ajtatosság utána’ pa
lotába térvén előbb őbgsgéhez azután a’ nm. k. biztos úrhoz járultak a’ főbb 
hivatalit vendégek ’s ezeket követék Esztergám megye Iliiéi, a’ priiuás-hgnél 
ugyan a’ főispáni helytartó, az Ország bírójánál pedig Dercsik János pirsztini 
püspök’s m. k. helytart. tan. szónoklata melleit. Esztergom Iliiéi után a’ lobbi
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20 megye, 12 kápt., 12 sz. k. város’s Több testület képviselőji iidvezloleg udvar- 
iának (köztük a ni. nemz. tud. akad. is S/.eehenyi Isti au vezérleté s (olmacslati 
mellett). Estve a’kir.’s azzal szomszéd niváiosok tisztelgésül kivilági Itattak. (A 
világítások közt legkitűnőbb' volt a’ megye- ’s városházi,a’ káptalani diad őkapti 
mellynek fölpárkányán e’ felirat tündöklők: Áldott szentegyház, mellynéic 
főpapja K o p á c s y ! — Áldott törvényünk, mellynek védangyala Máj la t Ili 
továbbá a’sz. tamiási hévizén us/.káiőgőzhajó alakú kormányos nászúd,- mellynek 
födózetén a’ János főiig ezredi hangászkac zengedezett; az izraeliták dicsoltárá, 
Héyaház ’s t mind átvilágló magy. felírással, t. közt a' és. lotto igen csinos egy
szerű fényben köv. genial is felírást ragyogtatott: Cs. k. lotto. T er no! hg. 
Kopácsy. itt. van) mindezt 11 óra felé a’ hg prímás sűrű éljenkiáltozások közt 
megszemlélte. De alig múlt éjfél, iszonyú szélvésszel párosulva Es/.terg miit 
zúdult az eső ’s máj. 28án mint a’ beiktatásra tűzött napon szinte szakad it l m 
viharral hullott, mind a’ mellett is őhgségének érseki fóméitóságabá iktatásit 
már reggeli (5 órakor kezdetet von, a’ megye Kiidei pedig későbben a lói.páni 
helytartó elnöksége alatt összegyűltek ’s Lonovics József Csanádi ni. püspök 
vezérlete alatt fényes küldöttség járult mind a’primás-hg örökös főispán, mind 
a’ k. biztos meghívása végett a’ székesegyházi ájtatossag után. A’ rémiéit 
kísérettel érkező főméit óságokat a’ megye házi lépcsőnél ismét külön küldött
ség fogadó a’ megyei KK és tisztviselő kar hui ’s a’ terembe felvezetvén nm. 
kir. biztos Ország bírája az ünnepélyes főispáni beiktatást az é’ tárgyi k. k. 
rendelet’s admnányos levél föló|vástatá*-a után hathatós, tartalmas, Sziv. ész, toll 
és századunk kivánatinak tökéletesen megfelelő magyar beszéddel végző; mini 
a’primás-hg mint feleskiitt ör. foisp;ín hatalmas ás tisztköre ágait velős rajzban 
előtti illető ’s kimerítő magyar beszéde következett, molly bészéde'lőtt ősi szokás 
szerint négy szolgahiró által székestül háromszor fóiemelteték. Folyvást a' vgye 
Kdei nevében mind az ujdon örökös ’s val. főispánhoz mind az iktató k. hiztoslioz 
Sztankovies János győri megyés püspök üdvezlő lelkes ni. beszédet tartott, utóbb 
a’ főispáni helytartó a’ megye pecsétjének 's levél- és pénztári kulcsainak 
a’ főispán kezeibe át nyújtását teljesítvén. ismét a’ megyei KK nevében Jor
dán v/.ky Elek fölsz. tinnini püspök,végzőié» pedig a’főispánhelyettés hálabeszé- 
det monda, mellyben az árvíz által károsult észtergont-niegyeieknék nyújtóit 
segedelmet is igen érzékenyül megköszönte. Záradékul néhány k. intézvény s 
tárgy előfordulta után számos táblabirót nevezvén a’ primás-llg, a’ gyűlés el- és 
különféle helyekre oszlott, mivel az irigy Aéol Jupiter pluvins c/.iirtborájával a’ 
400 személyre épileft’s már mindennemű készülettel díszített deszka ebédpalotát 
h is/.nnvehetlenné rongálta,úgy hogy a’szomszéd káptalanit egyéb házakba kellé 
m -n<‘kedni és szórakozni asztaloknak, terítékeknek, lakomának; ’s vendégek
nek : mind ez ’s a’ pocsogő sár, kellemetlen kalauzi- '« függelékivei, szerfölött 
csökkenté 28kán az ünnep díszét’s élénkségét, de a‘ tánc/,mulatságot is gyé- 
rité. íVtind e’ mellett azonban kétségtelen örömtanu e’ beiktatás egésze, s a* 
magyar lant ez alkalmi szüleményeinek többsége egyéb ajakiakhoz képest,nyel
vünk kellő méltatásának ’s illő díszletének, mi olly hathatós védek s gyas 
mok alatt, mint ez esztergomi ünnepély főtárgyai, mindketten a’ ni. nemz; 
tudom, akadémia országos tiszteletű tagjai lévén , még fensőbb virágzásra 
örökiilend.

B u d a p e s t i  napio.  Egy hétig majd szakadatlanul tartott esőzés 
kellemetlenül záráéi városink lakosit minden mulatságtól ’s tavaszi elvezet
tül. E’ rósz idő már a' most beállott medárdnapi sokodalomra is rósz 
befolyással fenyegetőzők, midőn végre május 30knn kiderült az ég ’s a’ hű
vös időt rögtön ismét nyári meleg váltá föl. E’ kellemetlen esőzés okozá, 
hogy az idén nem mehete itt véghez szokott fényes pompával az ürnapi ün
nepélyes járdalat, mikép az különben történni szokott. Keménylhetni mind- 
azaltal, hogy végre csakugyan megszűnik a’ folytonos esőzés, mi annál 
kívánatost), mivel hazánk több résziből érkezett hírek szerint a’ vetések 
nagy része vagy viz alatt áll, vagy pedig a’ fölösleg nedvesség követ
kezőiben meg fog dőlni. Fővárosinkban rendkívüli élénkség uralkodik je 
lenleg; az ország minden résziből csapatonkint sereglenek össze idea' po
zsonyi országgyűlésre siető követek, ’s tegnap busznál több indult innen 
egyszerre gőzösön Pozsonyba. Ezenkül a' vásár és lóverseny is annyi ven*? 
dégethoza, mennyit ritkán láthatni együtt a’ két fővárosban, mihez még 
a1 fürdésidő megnyílta is jó résszel járul, mert a'budai fürdőkben számos 
idegen látogató van már, 's naponkint folyvást több érkezik. A’ hosszas 
esőzés nemcsak kőn réteken ’s földeken tön pusztításokat, hanem itt a’ 
városban is éreztető kártékonyságát; nemzeti színházunkban ugyanis any- 
nyira megrongáló a’ légszeszvilágitási készületeket, hogy pár nap óta gyer
tyákkal világittatik a’ színház, mi jelenleg kétszeresen alkalmatlan, mert 
mellőzvén azt, hogy a'világosságot megszokta közönség nélkülziazt; szá
mos vidéki hazánkfia igen oliajtná látni a’ még nem látottat; a’ kár mindaz- 
által rövid idő múlva helyre leend hozatva. — Termékeny regeirónk, Jó
sika Aliklós, alig adá ki utóbbi regényét, ’s már ismét újabban dolgozik; 
mellynek Zrínyi a’ költő leend hőse. — Kolozsvári hírek szerint a’ kedvelt 
Lendvayné folyvást legnagyobb tetszéssel adja ott vendég szerepeit, ’s ki
tűnő megtiszteltetésekben részesül; köszönik ’s versek olly nagyszám
mal röpülnek minden oldalrul reá és a’ közönségre, hogy Pestre szállittatása 
e’ megtiszteltetési jeleknek tetemes költségbe kérőiéiül. A’ helybeli uni
tárius ifjúság is méltánylani akarván a’ derék művésznő érdemit ; máj; 
ISkán rövid üdvezlő beszéd mellett arany emlékgyiirüt nyujta át neki belől 
üly körirattal: ,,A’ kolozs. unitar. ifjúság emlékül 1839.“ Május 17dikén 
Dériué is Kolozsvárra érkezők, hova Benzát is várják vendégszerepekre. —- 
Nemzeti színpadunkon május 25kén ,,Báléj“ adaték; 26kárt ,,Arany ki
rály, madarász és uszkárnyiró“; 2 7kén „Szapáry Péter“ ; 28kán „Fa
lusi egyszerűség“ ; 29dikén először bérszünettel a’ karszemélyzetjavára 
„Do i Juan“ dalmű 2 felv. Mozarttól; nézők nagyszámmal; oükán az ur-



bér egy .személytől mérföldenk'int: 1ső hely 15 kr., 2dik hely 10 kr., 3dik 
holy 8 kr., lüü font kalmár-árútól 2 kr. egy-egy mérföldre; 100 font más
nemű közönséges tehertől 2 krnál több nem lehet; minden csekélyebb ársza
bályt tetszés szerint meghatározhatni ’s beszedhetni. V. Az árszabály e’ ma
ximumát ötven év alatt változatlanul élvezhetni. VI. Az alapszabályokat ez 
engedvényi évek alatt felsőbb engedőiéül nélkül meg nem másíthatni, ’s a’ 
vállalkozók magokat általában az 1836ki 25dik tÖrv.czikknek alávetni tar*- 
toznak. Magyarország első vasútja tehát már nem kétes, hanem az ide* 
zott törvény, első közgyűlés határozati ’s említett maga£ egyezés szerint már 
munkában is van; továbbá az említett egyezési pontok által nemcsak irigy
lendő helyzetbe téve, hanem mint gazdasági vállalat olly sok hasznos hely
beli viszony által van gyámolítva , hogy azok részletes előszámlálása ’s rö
vid technikai vázlata nem lesz érdektelen. Ezen pálya az úgynevezett király
hegy tövén Pozsonyban fog kezdetni, a’ Duna kelet feléi folyását egészen 
a’ saiitromfőző épületig követni, itt éjszakkeletre hajlani’s ez irányban egye
nes vonalban a’ zöldségkerteken mindenütt P o z s o n y  k e l e t i  oldalán ha
ladni egészen a’ pozsonyi és récsei ut közepéig, honnan keletibb irányban 
a’ Pozsony megyei hegyhát szelid lejtőjén 8z.-Györgytől Griinau-, Bazin’s 
Báhonyon keresztül Nagyszombatba vezet ’s a’ vámháznál a’ galgóczi kapu 
mellett végződik. Az egész pályahosz 26,074 bécsi öl vagyis 6 l/,t német mér
földnél valamivel több; mellybül 14,652 bécsi öl egyenes, 4493 bécsi öl pe
dig 1000 bécsi ölnél hoszabb félátmérőjű 15 Ívből áll.A’legtetemesb földmunkák: 

i. a’ 21,124 köb-ölnyi grünaui lapályon egy töltés épitése; a’ 40,470 köb-ölnyi 
erdő felásatása; a’ 6102 köb-ölnyi sisaki völgy feltöltése Szene/, mellett; a’ 
bevágás Báhony mögött 13,831 köb-öllel ’s ugyanaz 10,627 köb-öllel Ilonává 
és Parna patakok között. A ’ pálya valamennyi kanyarodási az egész hosz- 
nak csak 4 ,, részét teszik. A’ pálya szerkezete vasazott fához erősített lapos 
sínekre terveztetett, a’ tölgytalpfák ( Lüngenschvveller) 7 hüvelyk magasak, 
6 hiiv. szélesek, 47,Jábnyi távolságra egymástól 7—8 hüv. keresztgerendák 
által gyámolíttatni ’s a’ javaslóit 2 hüv. széles, '|a hüv. vastag’s 9 láb hosszú 
kovácsolt lapos sínek mindegyike ötször átlyuggattatni ’s leszoríttatni fognak. 
A’ vágány-szélessége, valamint a’ kizárólag szabaditékos Ferdinánd-Császár- 
éjszaki- és a' becs-győri pályáé, 4 láb és 7 hüv. leend. A’ pálya csak e g y  
kerékvágásu lesz, de az egész vonalon 4061 folyó öl van kitérésekre szá
mítva’s előleg csak lovakkali hajtás javasolva, noha egy illy szerkezet erős
sége más országokbani példák szerint a’ gőzgépelyeket is megbirja Az épí
tési tőke 534,500 fr. 55 ,!ln krra vettetett fel pengőben; az igazgatósági költ
ségek évenkint 28.027fr. 48 krra ;a’ reménylhető bevétel pedig mintegy 64,555 
fr. 35 krra. Mennyiben vélhetni ezen fölvetéseket, főkép a’ reménylhető bevétel
ié nézve próbát kiállóknak, azt a’ helybeli viszonyok e’ kisded összeállítása 
fogja megmutatni: Pozsony a’ Kárpátok szelid lejtőjén fekve , ezen helyzete 
által ’s mivel ezen hegységen csak tova messzeségben járhatni ismét át kocsi
va l, némikép olly kedvező átmeneteli pontot nyer, hogy minden közlekedés 
Sz.-Gyöi gy, Bazin, Modor, Nagyszombat, Selniecz, Körmöcz, Zólyom, Kassa, 
Eperjes. Lőcse, Biezrióhánya, Korpona, Ivézsmárk, Újbánya, Trencsény szab. 
királyi és bányavárosokon és Vág-Ujhely, Galgócz, Tapolcsány, Érsekújvár, 
Szered, Nyitra, Léva, Zsolna, Igló, Rozsnyó városok- ’s mezővárosokon’s 
más figyelemre méltó helységeken át ’s Ausztria egyéb örökös tartományain, 
valamint Európa minden éjs/.aki, nyugati és déli statusaiban fenálló csere- 
és átviteli kereskedés által ezen szab királyi és koronázási városnak szük- 
ségkéjjen érintetnie kell. — Tárgyai ezen az építendő útvonal irányában ke
ringő közlekedésnek ezek: A’ k ü l f ö l d r e :  sárgaréz, veres réz, vas, pis- 
kolcz és általában mindennemű ásványok ezernyi mázsánkint, továbbá 
évenkint legalább is 30,000 öl tűzifa, néhány százezer mérő gabona ’s neve
zetes mennyiségű más czikkelyek is, mellyek közt árpakása, szilva, szilvaíz 
(lekvár), viasz, méz, sajt, vaj , pálinka, szlivovicza, gyapjú, nyers bőrök, 
agyi tollak, iró ’s más papiros a’ legjelesbek. A’ b e l f ö l d r e :  a’ kézmü
vek és gyarmati árúk egész mennyisége, mellyet Magyarország e’ része föl
emészt.— A’ pálya által közvetlenül érintett városok és helységek népességét 
mintegy 70,000 lélekre tehetni. A ’ két végpont között a’ már most is mula
tóhelyekül is igen látogatott sz.-györgyi és bazini fürdők fekszenek, sőt a’ 
pöstyéni és trencsényi fürdők számos barátja *s látogatója is Pozsony és Nagy
szombat felé kénytelenek utjokat venni. A ’ mint a’pálya készen leend, Nagy
szombatból mintegy sugárokkint minden körülfekvő ’s fontos helyre tár
sasági bérkocsijárások fognak létrehozhatni, ’s alig kételkedhetni, hogy ak
korra mind a’ két Duna-parton Pozsony összeköttetése részint Bécscsel ’s 
Ausztriával, részint Morva-’s Csehországgal, Sziléziával és Galicziával gőzerő- 
műves vasutakkal ne fogna már végrehajtva lenni.— Milly következésűnek kell 
lennie’ kereskedésdús tartományok összeköttetésének a’Pozsony és Nagyszom
bat közötti közlekedésre nézve,’* mint fognak az olmützi, briinni, bécsi, po
zsonyi és nagyszombati vásárok kölcsönösen felvirágozni, sőt a’ dunai gőz
hajózás által magával Pesttel is szorosabban összeköttetni, olly világos, hogy* 
az első magyarországi pozsony-nagyszombati vasút a’ közönségnek iránta 
uralkodó jó véleményére ’s figyelmére méltán jogot tarthat.

KÜLÖNFÉLE : Az országgyűlés alatt Pozsonyban állomásozandó kato
naság május 26dikán délelőtt érkezét oda, ’s az igen rósz idő daczára is 
Albert cs. kir. fhg és az egész tábornokkar által fogadtaték el. All e’ csa
pat Eberan gránátos zászlóaljául, Wallmoden-Gimborn gr. vasasezred egy 
osztályából ’s hat 12 fontos álgyuból. — Az urnapi nagy díszjárdalatot or
szágunk prímása személyesen vezérlé május 3 Okán Pozsonyban. — Zip- 
ser, besterczebányai tanító, a’ paviai tud. egyetemi ásványgyüjteményt száz 
darab válogatott magyar ásványpéldánnyal ajándékozá meg, ’s e’ mennyi
séget még száz darabbal Ígérte szaporítani. —

A m e r i k a .
Az egyes lilts tatusok congressusa Columbia kerület számára párviadal! tör- 

vénythoza, melly szerint az ellenfelek, ha egyike elesik, tanukkal és segé
dekkel 10 évi börtönbüntetést, ellenkező esetben pedig 5évit kapandnak.

. P o r t u g á l i a .
Lissabon*! legújabb hírek május 6aig terjednek az angol lapokban; 

szerintük a’ eortes a’ költségvetést vilatá, a’ tengerészeire 1,086,771 
milreit szavaza, holott a’ ministerség l,190,344et kívánt. — Az özvegy an
gol királyné april 30kán érkezek meg Lissabonba ’s kevés időre lakást 
vön a’ portugál kormány által rendelkezésire engedett belemi palotában. 
(Az Alig. Zeit. levelezője szerint april 2rul e’kir nem való, sőt a* királyné 
hajóján maradt.) A’magas hölgyet a’ legnagyobb tisztelettel fogadák ‘s a ’ 
Lissabonban lakó brittek felírást nyújtanak át ő felséginek. — 

S p a n y o l o r s z á g .
(Rendkívüli élénkség az alkotmányos táborban.) Bayonnei máj. löki 

levelek szerint Ramales elfoglaltatása az alkotmányosak által tökéletesen

napi ünnep miatt zárva volt színházunk ; óikén uralkodó fejdehniink ő es. 
kir. föls. névnapja ünnepélyire kivilágított színházban először adaték: ,,A1- 
csúti rózsák44 szúrj. 5 felv. Albíni után ford. L u k á c s L ajos a’ magy. 
tud. társaság költségin. A’ színjáték! rendezőséggel F á n c sy  Lajos Hibáz
tatván föl, tiszta Ízlésétől és ismert szorgalmától'jó repertoirtés örven
detes pontosságot ’s ezélszerii szerepkiosztást reményűiét közönségünk * 
mi sziikségkép szaporítani fogja színházunk látogatóit. —

Gömör és K is -H o n th  t. e. megye tisztujitó székét f. máj. 22dik, 
23, és 24kén, országgyűlési követei választását pedig ugyanazon hó 25én 
kitűnő díszszel és renddel tartó; 2600 nemes gyűlt össze a’ választó ün
nepélyre , ’s a’ megye háza mellett folyó Sajó partján a’ nemesi pénztárbul 
megszerzett mezőre, csupán ez alkalomra épített deszka-sátorokba szál
lítva, ’s a 'Berniek legnagyobb része költségin minden szükségessel il
lően ellátva fogytig együtt maradt, ’s nemeshez illő nemzeti buzgóság- 
gal minden kicsapongás nélkül gyakorlottá alkotmányos legszebb jogait ’s 
mind azon szigorú szabályt, mellyek a" jó rend biztosítása végett eleve té
tettek 's nyomtatásban is kihirdettettek, szükségtelenité. Sokat tőn erre 
különösen szeretve tisztelt főispáni helytartó And rá sy György gr. urnák,“ 
mind a 'jó rendtartásban, mind a’ jelöltek kitiiztében tanúsított bölcsesége- 
E5' díszes választásnak következő siikere lön : lső alispán: draskóczi iíj. 
Dráskóczy Sámuel, 2dik : primóczi Szentnviklósy Antal, mindketten egy
hangú köz felkiáltással; házi főpénztárnok: nyüvedi Lakatos László, ha
di: Paukovics Ferenez; főjegyző: tasnádi Nagy Károly; aljegyzők : lső 
hubói Hubay Bertalan, 2ik : Patkó Miklós, 3ik: felső-kubínyi Kubínyi 
Rudolf; főügyészek: id. hubói Hubay Pál és Csák P á l; al: dapsai Dapsy 
Pál; számvevő, egyszersmind pörtárnok : felső-kubínyi Kubínyi Márton; 
levéltárnok : nagy-tornyai Marikovszky Gábor. Felsújárásbeli fősz.biró : 
id. Marton János; al: farkas-kerepesi Kerepesy Eugen (Jenő) és mar- 
kusfalusi Máriássy Albert; esküitek: Szerecsin Dienes, Matulay János 
és Tör ék Dániel; adószedő: Yalkay György. Ratkai járásbeli fősz.biró: 
mihályfalusi Bodon Antal; a l : zabari Szontagh Gyula és hevesi Ilevessy 
Bertalan; esküitek: Frenyo Rafael és ’Sebe Rudolf; adószedő itt’s egy
szersmind a’ kis-lionti járásban: Samnrjay József. Kis-honti járásbeli 
fősz.biró: kölesei Kende Sándor; al: felső-kubínyi Kubínyi Eugen és ma- 
latini Malatinszky Ferencz ; esküitek: Széplaky Lajos és felső-vályi Yá- 
lyi Lajos. Serki járásbeli fősz.bir. egyenlő ranggal ’s egymástól függetlenül, 
szendrői Török Bálint, és mező-madarasi Madarassy Lajos ; al: szendrői 
Török Adolf és szathmári Király László; esküttek ' komlóskeresztesi Fe- 
jérváry György, és turíki Thuránszky Amand; adószedő ilt’s egyszers
mind a' putnoki járásban : runyai ’Soldo.s Gedeon. Putnoki járásbeli fő
sz.biró: hamvai Darvas F ál;a l: kis-csoltói Ragályi Lajos, fáji Fáy Gusz
táv és pelsűczi Hámos Antal; esküttek: liéti Héthy Sámuel és abafalusi 
’s f.lehoíai Abaífy Sándor; csendbiztosak alsz.birói ranggal: Kriston 
Lajos különös ügyességéért a’ nemesi pénztárból is bizonyos évidijjal ju- 
talmaztatandó, hamvai Darvas Gábor, és Czékus János ; főorvosak: Ko
sa Károly és nagy-tornyai Marikovszky Gusztáv; mérnökök : Lovas Leo
pold és Czibur János; várnagy : Lipthay György; hajdúk hadnagya fel
ső-vályi Kalas András. Országgyűlési követekül : szentiványi Szentivá- 
nyi Károly egyhangú köz felkiáltással, és primóczi Szentmiklóssy Viktor 
szinte felkiáltással választattak meg.

Emlékeztetjük Olvasóinkat, hogy a’ G a z d a s á g i E g y e s ül e t idei 
közgyűlése jövő jun. 3kán délelőtti 10 órakor fog a’ n. easinoban tartatni, 
mellyre minden részes hivatalos. A’ gyűlés alatt megy végbe a’ köztelki 
részvények kisorsozásais. Mind a’ részvények kamatját, mind a’ kivo
nandó részvényeket az illetők a’ easinoban Szekrényesy József úrtól ve
hetik fel. L ó v e r s e n y  lesz: jun. 2, 5 és 8 mindenkor délután 4 óra
kor.—- Á l l a t m u t a t á s :  jun. 3 ,4  és 5 a’ k ö z t e l k e n .  P a r a s z t  
k a n c z a c s i k ó k  j u t a l m a z á s a :  jun. 4kén délután 4 órakor ugyan
ott.— L o á r v e r é s :  jun. 5 és 7 délelőtti 10 órakor ugyan a’ k ö z t e l 
kei : .  Eladni szándékozók ne terhel tessenek lovaikat a’ n. easinoban az 
udvarnoknál levő ivre följegyezni, hogy ekkép minden vevő ugyanott 
előre bővebben értesülhessen.

Az első versenykor (vasárnap , jun. 2án délután 4 órakor) következő 
futások lesznek : 1) U g r a t ó  v e r s e n y ,  3 alig. mérföld, azaz a’ pálya
kor kétszer körül. Hat ugrással S ' i  lábnyi magasságra felállítandó sö
vényen keresztül. 2) N e m z e t i  <1 i j 250 ar., 30 aranyat érő serlegben, 
az első, 50 ar. a’ második lóé. 3) Batíhyány-Kazmir-dij. 100 ar. 4)
P e s t-v á r o s i d i j. Mintegy-150 ar. pesti polgárok és lakosok állal alá
írva. I s m é t e l t  v e r s e n y ,  azaz, a’ nyertesnek két külön ízben kell 
győznie. 5) P a r  a s z t - f u t ás . — A’ pályatéren a’ futások közt katonai 
hangászkar fogja az időt rövidítni. —

P o z s o n y  megye f. é. máj. 13kűn ’s következett napjain tartatott 
közgyűlésében hirdettelek ki azon egyezkedési oklevél, mellyel a’ mu. m. 
kir. helytartó-tanács az első magyarországi pozsony-nagyszombati vasút épí
tésére nézve az egyesület felhatalmazott ival , névszói int Walters kirehen 
György- "Vilmos báró és Dezasse Ferenc/, gróf igazgatók- és Kauia János 
titoknokkal megkötött. Ez oklevél szerint a’ vállalkozók a’ fő statuskormány 
és magányosakra nézve köv. felieteket tartoznak teljesíteni: 1. Az építést a’ 
jóváhagyott ’s hitelesített terv szerint a’ kitűzött vonalon , az illető törvény- 
hatóság felügyelése alatt, a’ közönséges posta- és kereskedési utak’ , hajó
sok járása, községi utak vagy hidak károsítása nélkül tartoznak megtenni; 
a’ ! 'ima-tájak kiegyenílését Pozsony szabad kir. varos tanácsa megegyezié- 
vel a’ szinte hitelesített terv szerint végrehajtani, ’s ha e’ vonal mentiben 
bármi más törvényes vasul felállítása engedtetnék meg, annak ezen vasuto- 
ni keresztülvitelét vagy hozzákapcsoltutasát—az e’ miatt szenvedendő költsé
gele megtérítése melleit azonban — megengedni. II. Az e’ vasútvonalra, ’s 
egyedid csak e* czélra megknánlaló földek- és épületekért, a’ törvény értel
me szerint tökéletes és teljes kárpótlást nyújtani. III. A’ vitelbért, mellyet 
minden személy minden rangkülönbség nélkül fizetni tartozik , nemcsak egész 
mérföldekre , hanem állomások szerint is elrendezni. JY. A’ legfőbb vitel-



Valósult, valamint az is , hogy Diego Leon a’ velascoáinl erősségét ke
mény ostrom után csakugyan szinte elfoglaló. E’ vitéz tábornok egészen 
Ar guenarezig üldözé a’ zendiilőket, es ugyanakkor Ciriza birtokába ju
tott, hol nagymennyiségű hadiszerre talált. Leon tábornok összesen csak 
140 embert veszített e’ tusában, mig az ellenségnek 300 sebesültje volt,
’s minden bástyát halott-halom tödé. Espartcro rövid idő múlva Balma- 
sedát is elfoglalandhatja e’ szerencsés siiker következtiben, ez pedig 
hatalmába fogja juttatni az egész vidéket Bilbao és Orduna közt. Du
rango és Biscaya nagy része ez által szinte visszatérne a’ királyné ha
talma alá. Igen kár, hogy Espartero még ennyi szerencse mellett is va
lamennyire késkedik ’s nem fejt ki annyi élénkséget, mennyit minden 
megerőtetés nélkül könnyen használhatna. Leon tábornok sokkal jobban 
tudja használni Navarrában az időt és erejét,’s folytonos mozgásban tartja 
Elio tábornokot, majd itt, majd ismét ott támodván meg egyes állomásit. 
Május lükén Los Arcosba nyomult Leon és 12kén Montgurrá mellett 
Estella közelében összeütközék a’ carlosiakkal. Estellai levelek május 
12kerül igy nyilatkoznak ez ütközetről: ,,Ilarom nap óta folytonos aggály
ban tart bennünket 11 ezer főnyi alkotmányos sereg váratlan megjele
nése városunk előtt 8 lovas századdal ’s két álgyuteleppel. Tegnap 
Arroniz vidékén ’s magában a’ helységben tüzes csatát kiizdének. Az 
ellenséget kétszer nyomók vissza szuronyaikkal harezosink; melly azon
ban mind e’ mellett is egész Luquin és Urbiolaignyomult előre, és csak 
véres csata után tért ismét vissza Arronizba. Ez éjjel az Estella fölött 
uralkodó montegurrai magasokat törekvének elfoglalni az alkotmányosak , 
de süker nélkül, mert a’ nagyobb számú carlosi önkéntesek visszanyomák 
őket ez állomásriil.“ —

A si g- 1 I a.
(Melbourne nyilatkozata a’ felsőházban.) Miután a’ május 1 Idiki 

felsőházi ülésben hosszasan előadó Melbourne azon okokat, miknek kö
vetkeztiben ismét elfogadó társaival a’ kormányt, végze tül igy szóla :
,,Igen jól tudom ínylordok, mindenféle gyanúsításnak peezéztük ki ma
gunkat, mert sokan egyenesen azt állitandják, hogy mindent előleg ki
dolgozott terv után tettünk's úgy intézkedtünk, miszerint semmi kormány
változtatás ne történhessék. Illy gyanúsítások nem itt a’ parliamentben 
fognak ugyan nyilványittatni, de bizonyára minden egyéb nagyobb be
folyású helyen, ’s azért nem szabad azokat alapos czáfolat nélkülhagy- 
,noin; noha , megvallom , szomorú dolog , hagy erre személyes erősítésen 
kívül egyéb eszközt nem használhatok. Állíthatom mindazáltal, mylordok, 
hogy, valamint ő fölséginek most múlt sajátszerü súlyos helyzetében ta
nácsot adók, milly férfiak után kelljen küldenie, ’s melly ösvényre szük
ség térnie,«épen olly bizonyos, miszerint ő fölséginek egyetlen szócs
kával sem nyilványitám véleményemet udv. hölgyei iránt! (Halljuk!) Es 
pedig azért nem, mivel nem vártam, sőt még csak távúiról sem gyanít
hatom, hogy illy ajánlatot foga’ királynénak tenni az , kit neki minister- 
ségalakitásra ajánlók. (Halljuk!) Meg nem foghatom, miért tevék őföl- 
séginek ez ajánlatot. Véleményem szerint igen számos okbul nem volt ta
nácsos a’ királyné elibe lépni. Nem szólok semmit az illy ajánlat bölcse- 
sége ’s politikai czélszerüsége iránt, mert nem tisztem a’ ns herczegnek, 
vagy tisztes baronetnek a’ másik házban, tanításokat adni, mivel ők po
litikai ügyekben sokkaljártasabbak mint én. Azonban , mylordok , azelőb- 
bi király uralkodása alatt én is szerzék magamnak némi tapasztaláso
ka t , ’s bírok fogalommal azon viszonyokrul, miknek uralkodó és minis
terei közt fönállani szükség. E’ személyes ügyekben soha nem tanácsos 
erőszakos eszközöket használni; mert az illyesek sükere nem szokta 
megjutalmazni a’ rajok fordított fáradságot, és semmi jót nem jóslanak 
az egész vállolatra nézve, sőt inkább elidegenítik egymástól az embere
ket, ’s fölingerlik az elméket, mi aztán rendesen veszélyest) következ
ményeket szül azoknál, miket az erőszakos rendszabályok által elkerül
ni óhajtottak az illető pártfelek. (Halljuk! Halljuk!) Egyébiránt pedig az 
illy elhárítandó rósz többnyire nem olly veszélyes, mint minőnek azt sokan 
képzelni szeretik, elannyira, hogy valóban fonákság erőszakos szerekkel 
lépni tol ellene. (Halljuk !) Bizonyos vádakra nézve , miket fáradhatla- 
nul folyvást kongatnak ellenem, már egészen eltompultam. Dicsvágy, 
tisztségaliitás , hivatalhoz ragaszkodás minden áron , kincs-szornj , fu
karság, és jó ég tudja , még mennyi i ősz van, mit bizonyos emberek folyvást 
szememre lobbogatnak. En nem tagadom e’ vádakat, (kaczaj) azaz nem 
gondolok velük; de azon vád , ha alaposan gördittetnék ellenem, hogy 
veszélyek közt szőkém meg hivatalomtul, vagy, hogy pártolóimat gya
lázatosán elhagyám, bizonyosan fájdalmamra esnék. (Tetszés a’ ministen 
oldalrül.) Midőn 1835ben hivatalomat elfogadóm, nyílt folszólalásban je 
lentem , mikép pártomat egyenetlenség donté meg, ’s hogy csupán tar
tós egyetértés képes azt méltó álláspontra emelni. Ezúttal is megszakadt
nak tekintem a’ pártomat egyesitő köteléket. Nem akarok azon fanyar ki
fejezéssel élni, hogy azért mondékle, mivel pártolóimtól elhagyatva lá
tóm magamat; de politikai barátim nyilatkozati azt hitetek el velem, mi
kép tovább sem tulajdon becsületemre, sem az ország javára nem foly
tathatom kormányzatomat.“ Május lÜikán a’felsőház is elhalasztó ülésit 
2 Tikéig. —

(Wellington lig válosza Melbourne nyilatkozatára.) Melbourne fönebbi 
beszédjére lényegileg ezt válaszoló Wellington : ,,A’ ns viscount szemé
lyét tárgyazó bizonyos hírekről szóla, mellyek véleményem szerint, nin
csenek semmi összeköttetésben az e’ ház előtt fenforgó kérdéssel. Ha 
én hasonló mendemondákról kívánnék szólni, úgy azt valóban tehetném 
és szinte tnl léphetnék a’ mérséklet határin; mit azonban nem teendek. 
50 évig szolgáltam e’ honban a’ közügyet és trónt, ’s ez idő alatt igen 
gyakran valók czéllapja mindenféle rágalommnak ; de én ezek közepeit 
is folytatva teljesítem ’s buzgón kötelességimet. A’ sok rágalom megedzett
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ugyan engem minden illy vád ellen, most azonban mégis fájdalmat érzek* 
midőn hallom , mikép azt mondják rólam, mintha én roszul bántam vol
na kinilynémmal, kinek épen szolgálatába akarók lépni. A’ ns viscount 
többi liözt emlité, miszerint e’ tárgy vitatását tulajdonkép nekem kellett 
volna megpönditnem; igen le vagyok ez elsőségadásért kötelezve a ns 
visco’,jutnak, de én felhívása nélkül már csak azért sem fogtam szólni, 
mivel tamvorthi igen tisztes barátom (Peel) tegnap este már kielégítő 
fel világítást adott e’ kérdés iránt a' másik házban. Most azonban a’ fel
szólítás után kész vagyok nyilatkozni. Önök tudják mylordok, miszerint 
én mindenkor alsóházból óhajtók ministerelnöküt választatni, ’s igy most 
is ezt ajánlóm követésül ő. felségének. (Halljuk!) Midőn a’ ns viscount 
május Tikén lelépték tudató velünk e’ házban, azonnal a’ kormányzat min
den áginak állapotjára ford item figyelmemet, s átlátom , hogy semmi 
pártfelekezet nem veheti át a kormányt , ha egyszersmind befolyástnem 
gyakorolhat az egész kir. udvar szerkezetére, épen olly befolyást, mi
nővel lelépett elődei birtak. Szükségesnek tartam az udvari szí mélység 
némi változtatását; úgy azonban, hogy kész lettem volna inkább bármit 
eltűrni, mint ő föls. kényelmét vagy kedvét legkevésbbé megzavarni. Egyéb
iránt a’ ministerség-alakitási próbákban részesülésem rövid történi te imrz:
Máj ills Sikán tanácsomra sir Peelért kühle ő íöís. ’s én ajánlóm szolgála- 
tima| akár mmislerségben , akár azonkívül, bórmelly tározóval is meg
elégelvén. Utánam az igen tisztes baronet szólott ő folségivel, de előbb 
tanácskozók velem ’s barátimmal a’ királyné udvarában teendő változta
tások iránt. Barátink kivétel nélkül egyezének meg Peel utóbb elköve
tett tetteiben. Másnap (Óikén) néhány udv. hölgy elbocsáttatásót kivárni, 
tanácskozásink értelmében, a’ királynétól Peel; ő íöls. határzol tan oda 
nyilatkozván , mikép e’ tekintetben semmi változtatást nem engedhet meg, 
mi cgyértelmüleg elhatároztuk, liogy illy körülmények közt teljességgel 
nem vállolhatjuk magunkra a’ kormányzást. En erősen meg vag\ok győ
ződve, mylordok, miszerint az udvari hölgyek általunk kívánt változta
tása jogszerű elveken alapszik. Mindenki tudja : miszerint a’ kirá’jnéudv. 
hölgyeivel bizonyosan politikai tárgyakról is szó l,’s milly érleli mben tör
ténik ez, azt könnyen képzelhetjük, ha meggondoljuk , milly családok 
tagjai a’ mostani udv. hölgyek. (Halljuk!) Anglia történetiből tudjuk, milly 
vészes következményeket szültek gyakran az illy magányos beszédek’s 
tanácskozások. En korábbi tapasztalások után szólok, és ismétlem, hogy 
illy körülmények közt egyáltalában nem vállolhattuk el a’ kormányzat ter
heit.“ Ezután köszönetét fejezé ki a’ liga* királynétól kapott megtisztelő 
bizalomért, ’s miután Melbourne még néhány érdektelenebb föl világítást 
közle a’ lig szavaira vonatkozólag , eloszlott a’ ház , ’s a’ hosszas minis- 
térségi fordulat-vitatás bevégezteték. —

(Sussex hg nyilatkozata a’ ministerségriil.) Május 1 Tikén tartá 2Tik 
évnapi ünnepét a’vallásszabadságot terjesztő protestáns társulat. A’ gyű
lés igen népes volt. Sok hölgyet is lehete látni. Az ülés tárgyai ezek va
lónak : az egyházi adó megszüntetése; vallásos népnevelés jogszerű és 
szabadehnii elvek szerint; ótahnaztatásuk a’ szegény jámbor dissentereknek 
a’ szegényi házakban; ótahnaztatásuk ugyanezeknek az egyházi törvény
székek elnyomatása ellen ; gátlása az egyház-kiterjesztésnek Skótziában 
köz költség által ’s t. eíi. Az elnöklést Sussex hg vivé , ki következőleg 
nyilatkozók többi közt ez alkalomkor : „Magas örömemre szolgál Önök 
közepet! láthatnom e’ pillanatban magamat, ’s hallhatnom érzelmeik ki
fejezésit, noha nehéz hallásom miatt alkalmasint nem érthetek mindent. 
Valóban jelen lenni óhajtók e’ gyűlésen. Vélem, mikép fontos és az or
szágos ügyekre befolyással bíró férfi kedvező lehetne e’ társulat nagy
szerű elveire nézve. (Hangos tetszés.) Azok közt, mik leginkább meg- 
nyerék tetszésemet, első helyen áll azon mód, mellyel Önök ő fölsége 
nevét fogadók. (Zajos tetszés.) Énjeién valók születésekor, ’s azóta is 
folyvást benső érdekkel ’s vonzalommal tekintek reá. Milly örvendetes 
reám nézve, midőn most látom ’s hallom, mikép neve olly hűségi és 
ragaszkodási vonzalmat ébreszt alattvalói keblében , millyel minden ural
kodónak bírni kellene, kinek tettei jogszerű elveken alapszanak. (Ismé
telt tetszés.) Egy szót már most ő íöls. eddigi ministeriről. ( Halljuk !) 
Önök természetesen átlátandják , miszerint én e’ tárgyról helyzetemnél 
fogva nem igen sokat szólhatok; (halljuk! halljuk!) de mondhatni gon
dolom , mikép — hogy erősebb kifejezést ne használjak — szerencsét kí
vánhatunk maguknak a’ szabadelmü ministerség hatalomra meghivatásá- 
hoz. (Hangos és tartós tetszés.) Meg vagyok arról is győződve , mikép 
azon esetre , ha férfiasán maradandnak meg az általuk, követett elv mel
lett j  egészen számolhatnak a’ nemzet gyáinszerctetére. De ingadozniok 
nem szabad. (Zajos tetszés.) Szilárd, biztos, de lassú léptekkel szükség 
haladniuk — vágfcatásra mins szükségünk. (Tartós tetszés.) üli a’jamai
cai törvényjavaslatot illeti , melly miatt leléptek ministerink , én legben- 
sőbbleg meg vagyok győződve, hogy megsemmisülése esetiül újra elkeli 
kezdenünk a’ rabszolgák fölszabadítását. (Tetszés.) A’ népnevelési fon
tos kérdésre nézve én igen jól tudom, mikép vallás nélkül nem tarthatja 
ion magát e’ világ; (halljuk!) ’s tudom azt is , hogy a’ vallás egyetlen 
valódi zászlója csupán a’ szentirás lehet. (Tetszés.) Könnyen megfogha
tom, miszerint különböző vallásit emberek tulajdon felekezetjök tanjai sze
rint óhajtják neveltetni gyermekiket; de határzott ellensége vagyok min
den olly rendszernek , melly gátolná vagy bilincsezné az emberi akarat 
azon szabadságát , mellyet mindnyájan egyenlőn nyerénk vezérül a’ min
denhatóiul. (Hangos tetszés.) Minden kivételt valláskülönbség miatt min
denkor ellenzeni szoktam. (Tetszés.) En öregszem; most már 67 éves 
vagyok, de azért folyvást hiv maradok azon polgári és vallási szabadsá
gi elvekhez, mikért éltem korábbi éveiben küzdék , ’s midőn ezt nyíltan 
kimondom, nem félek senki ellenvetésitől.“ (Nagy tetszés.) E’ társulat 
ellentétet képez egy más „protestáns egyesület“ ezimiivel, melly szinte
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most tartja gyűlésit; de koránscm vetélkedhetik népszerűségben az előb
bivel, mert ellenkezik a’ szabadelmiiség - terjesztéssel, mig amaz min
den nézetkülönbségre ügyelés nélkül törekszik jót és hasznost eszköz- 
leni. —

F r a ii c z 1 a o r 8 z á g:-
(Aráb iskola Parisban. Elegy.) A’ Moniteur Cubiéres tábornok (volt 

ideigl. liadminister) jelentését közli a’ királyhoz arab iskola íülállitása iránt 
Parisban. Az időpont igen kedvező olly intézetalapitásra, mivel az algíri 
arabok jó indulattal vegyülnek most a’ francziák közé; több főnök Fran- 
eziaországba utazók közülök, ’s visszatérvén csudadolgokat beszélnek 
rokoniknak azott látottakról és fiaik oda küldésire unszolják őket nevelte
tés végett. Ez aráb iskola következő ezélokat egyesitend : 1) Vendégba
rátságban részesitendi azon algíri előkelő benszülötteket, kik íolhatal- 
mazvák Parisba utazásra. 2) Részletes oktatást nyitnád franezia tanítók 
áltál azon aráb gyermekeknek , kik saját nemzetjökbeli jámbor férfiak 
íölügyclésc alatt fognak állani. 3) Tolmácsiskolát foglalnod magában tiszta 
aráb és algíri nyelvtanulásra. Fiatal francziák irigyen nyomulnék abban 
oktatást, de vizsgálatot lesznek kiállani kénytelenek , és tolmácsokká 
fognak képeztetni. A’ király egész ki terjedési ben megerősité e’ tervet.—- 
Abdelkader legnagyobb mértékben elégületlen az algíri franezia kormányzó 
magaviseletével, ’s egyenesen Parisba folyamodott; hogy meddig lehet
séges, mindent kerütjönel, mi f  iibontását eszközölhetné a’ békének. Ge- 
rard tábornagy és Thiers hosszú panaszleveleket kaptak tőle,’s hir sze
rint maga a’ király is. Az emir keserűn kel ki Valée tábornagy ellen. — 
Sidi Mustafa, a’ tunisi bey, követet külde Parisba, ki a’ tunisi-fran
ezia consult arról vádolja, hogy egy benszülött katona megbüntetését, 
minden vizsgálat és vallatás nélkül, azon fenyegetés által csikaró ki, mi
szerint különben leveszi házáról a’ franezia lobogót és hajóra ül. — Mallet 
vezérőrnagy május 4kén meghalt. — Bassano hg emlékiratokat hagyott, 
mellyek hir szerint nevezetes fölvilágitásokat foglalnak magukban 3 napos 
ministerségire nézve.—A’ Gazette de France néhány nap előtt azon kissé 
meglepő hirt közié, miszerint a’ nápolyi király testvére házasságralépend 
a" fiatal hgnővel; most azonban önként alaptalannak nyilványitja *z ál
lítást, mit görzi levelek is erősitnek. — Május lókén este Guizot torme:- 
ben számos nevezetes férfi gyűlt össze. Az uj ministerek is jelen voltak.
Fő beszédtárgyul természetesen a’ legközelebbi kamraelnök válás t >sa 
szolgált. A’ Commerce állítása szerint Guizot sajátszerü komoly hangej
téssel igy nyilatkozók e’ tárgyról: „Csak egy szónyi többségünk lett ugyan 
ez alkalomkor, de ín eg kell gondolnunk, hogy az csupán tiszta szemé
lyes kérdés vala. Számos követ személyes érdekből szavazott Thiers mel
lett. Politikai kérdéseknél 30 — 40 szónyi többségre számolhatunk.“ — 
Május Ifikán este egy hatósági őrt három ember támoda meg; a’fegyve
res őr azonban nem engedé magát elriasztatni, hanem az egyik támadót 
rögtön keresztül szurá, mire a’ másik kettő azonnal futásban kerese sza
badulást.— Lepage testvérek, kiknek fegyvertárát a’ zendiilők kirablák, 
a’ szajnai megyeispánt törvényszék elibe ide’zteték, mivel minden franezia 
község törvényszerüleg megtérítni tartozik a’ fegyveres kézzel elkövetett 
károkat. Lepage testvérek ügyét Dupin (del’ain) védendi, és Paris vá
ros kénytelen leeud kárpótlást adni az elrablóit fegyverekért. —

(Sauzet székfoglaló beszédje a’ követkamrában.) A’ május ISdiki 
követkamrai ülésben következőleg nyilatkozók Sauzet, azuj elnök: ,,A’ 
kamra folytatni fogja a’ béke, haladás és munkálkodás azon czikkeinek . 
vitatását, mikre Francziaország kivánati által megbizaték. A’ korábbi 
kamrák nagypolitikai kérdéseket oldanak meg. Számos tárgy eltűnt már, 
melly ezelőtt vélemény-különbséget szült; a’ nézetek közelitének egymás
hoz, ’s e’ körülmény rövid idő múlva a’ kedélyeket is egypontra gyiij- 
tendi. Egyetértésünkre legnagyobb szüksége van a’ hazának. Rend és 
nagyszerű eszmék elveinek egyesítése biztosíthatja csak ez egyetértés 
alapjait, és nyugalmát, ’s csupán ez teheti üdvösekké következményit.
Ez ruházandja föl uj erővel a’ kamrát, ’s még szilárdabbal erősitendi meg 
Francziaország intézvényit.“ Ezután Duchatel, belminister 1,200,000 
frankot kívánt titkos költségekre, indítványát leginkább az utóbbi zendti- 
lettel iparkodván mentegetni. — Máj. 14kén szigorú motozást vivének vég
hez Querelies, Bonaparte Lajos hg egyik segédje, lakásán Poissyban , 
de minden siiker nélkül, a’ rendőrség semmi ollyasra nem talált, mi a’ 
hg részvétét tanusitná a’ májusi zendületben. Napoleon hg nyilatkozványt 
bocsáta közre a’Timesban, sajnálatát fejezvén ki a’ történtek miatt, és egy
szersmind ünnepélyesen erősítvén : mikép előtte semmi nem volt tudva 
a’ zendületről, ’s hogy ő tetteit palástolgatni vagy tagadni soha nem 
szokta. — A’ fiatal Barbés meghalt sebeiben; ő és Blanqui vezérlék az 
utóbbi zendülést. Blanqui szerencsésen kiszabadult a’ rendőrségi üldözők 
hatalmából. Magasb politikai körökben és a’kereskedési világban azon le- 
verettség ’s elégültelenség uralkodik, melly természetes következménye 
szokott lenni minden hosszasb ideig várt ’s reménylett kérdés nem ked
vező feloldatásának. Mindenki csupán ideigleninek tekinti az uj minister- 
séget. Egyébiránt pedig legtökéletesb csönd uralkodik Parisban. Minek 
tulajdonítandó ez? Csakugyan maradandónak reményű győzelmét a’ kor
mány ? Megszűnt é már minden veszély, mivel hat nap óta csöndesek va
jának az utczák? Valóban biztosítottnak gondoljaé magát a’ kormány vagy 
csak a’ közvéleménnyel akarja ezt elhitetni, hogyannál biztosi) süker- 
rel folytathassa nyomozásit? E’ kérdések minden elmét elfoglalva tárt
nak e’ pillanatban. Vakmerő állítás, hogy már vége az ingerültségnek ; 
azok, kik május 12kén fölkeltek, olly tűzhely mögül seregiének össze, 
melly alatt darab ideig hamu alatt lappanghat ugyan a’ tűz, de utóbb majd 
annál nagyobb önbizalommal gyulaiul lobogó lángokra. Ez állítást minden 
körülmény tagadhatlanul igazolja. A’ súlyosan sebesüllek közül minded-

Szcrkeszii Ilclmeczy. — Nyomialja,
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dig a’ halál közelsége sem bírt senkit vallomásra, ’s e’ halottak arözki* 
fejezése ollyan, hogy butáknak vagy legaljasb néposztálybul számlázot
taknak koránsem mondhatni őket, miből méltán következtetik, mikép 
e’ zendület alapjai sokkal mélyebbek , mintsem, első tekintetre gondolni 
lehetne. Az életben maradandó foglyok ellen szigorú Ítéletet fog hozni a’ 
törvényszék, ’s a’nyaklilónak alkalmasint dolga lesz ezúttal ; de vájjon 
minő s[ikerrel ? A’zendületi tervről kimerítőbb körülményeket még ngyárt 
nem tudhatni; de annyi csakugyan bizonyosnak látszik, miszeri nte4 ine
rénynek május 12 — 13ka közti éjjel kellett volna kiütni, még pedig egy
szerre 12 helyen; e’ czélra minden ügyesen volt elrendelve, ’s ha Í2 
órával hamarább nem történik a’ fegyverre kelés, ki tudja, ml érlieté 
Parist? A’ harcz bizonyosan borzasztó lett volna. Mi okozó a’ terv el
leni hamarább kifej lést ? még etilig nincs kinyomozva. A’ pairkamra előtti 
vallomások rósz következményeket szülhetnek. —

(Tholozé tábornok hivatalától megfosztva. Elegy.) Tholozé tábornok 
elveszté hivatalát, mint öszmüvészet-intézefi parancsnok, ’s Dogueran 
tábornok parancsot kapa szigorú megvizsgálására az ifjúság ez intézet
ben elkövetett tetteinek. Valamennyi párisi lap állványosán megegyezik 
abban, miszerint Tholozé tábornok csakugyan helybenhagyó a’ növen
dékek azon nyilatkozatát, mellyel a’ jour. des Débats rá fogásit megezá- 
folák. — Oudinot tábornagyot a’ becsületrend főkanczellárjává nevezé ki 
a'király, Gérard tábornagy helyébe; Legrand követ pedig altitoknokká 
lett a’ belininisterségi hivatalban. — A’ párisi nagy kórházban még foly
vást naponkint történnek tagmetszések azon szerencsétleneken, kik a’ 
májusi zendület alatt tetemesb sebeket kapának.

föl c* m  e t o r »  z  á g.
(Pforzheimban zajongás a’ gyári munkásak közt.) Pforzheim , máj. 

Ijen: A’ gyári munkások bércsökkentése annyira fölingerlé ezeket, hogy 
tömegestül íöllázadának; 5 —60!)an gyűltek ugyanis össze, a'gyárok felé 
vonultak, mellyeknek élelmüket köszönhetik, ajtókat 's ablakokat balták
kal romboltak szét, a’ kövezetét több helyen fülszaggatták, mellyeket 
dühökben bomba gyanánt dobáltak a’ gyárokra ’s mindezt nem valónak köpé
sek gátolni a’ rendőrök. A’gyárok be vannak zárva’s munkások összegyűlve, 
kik követeket kőidének a’ gyárok főnökihez, többé nem dolgozaadók, liA 
vissza nem vonják határzatjokat. Karlsruheból előbb egy csapat lovas
ság nyomult Pforzheimba, de utóbb mégis visszavonultak’s helyettük 150 
főnyi gyalogcsapat küldeték, mert Pforzheim sziikutezáin a’ lovasság nem 
tudott volna munkálkodni; azonban újabb kicsapongás nem történt azóta.—

(Gans berlini tanító meghalt.) Berlin, máj. öén: Gans Eduárd ta- 
nitó ma reggel, Napoleon halála napján, 5 órakor, élte 42ik éveben meg
halt; kora elhunyta által í emcsakaz egyetemnél, hanem az itteni egyesü
letnél is olly hiány támad, mit hamar nem pótolhatni ki. 1823ban bocsá
tó közre ,,Az öröködési jogot világtörténeti kifejtésében“ 1830ban pedig 
a' „római fenyitőtörvény rendszerét“ ndá ki. Szabadelmü.sége mellett so
ha nem hágta át a’ törvényes rend korlátit a’ tudományos ’s politikai vi
tatkozásoknak; tanitószékéu pedig előadásiban élet, elevenség ’s lelke- 
sülés uralkodott.

IJannovera, april végén; A’ falusi községeknek uj választóférfiak 
választásárafelszólittatásuk nem szillé a’ kívánt következményt, mellyel 
e’ rendszabálytól vártak. A’ községek nagyobb része a’ régi választófér
fiakat (a’ követválasztást elmellőzőket) választó meg újra. Ellenszólalko- 
zás pedig sehol sem hiányzott. Tán sükerülend végre is a' kabinetnek illy 
módon egy pár uj követet kaphatni. Az egész rendszabályt azonban 
igen rögtön terjesztők el, mivel még folyvást azon eszme uralkodik a’ kor
mány férfiaknál, miszerint a’ nép nem igen ragaszkodik az alaptörvény
hez, hanem ez az ellenzés résziről csak mesterkélten van a' parasztokra 's 
polgárokra tolva. Ezen ellenzés pedig városi tanácstagok ’s ügyvédekből 
álló csoport, melly csak önhaszon, boszuvágy, hiúság’s más gyaláza
tos okokbul cselekszik, mi a'hazára átkot hoz. Azonban a'következmény 
egészen ellenkezőt bizonyít, naprulnapra nyíltabb lesz , ki hoz a' hazára 
nyomort ’s átkot. —

S v é d o r s z á g . .
Danielson András, a' svéd országgyűlésen a’ parasztrend sok évi hires 

képviselője, apr. 27én, rövid betegség után, 53 évében meghalt; a’ stock
holmi lapok e’ veszteséget a’ svéd népre a' legnagyobb csapásnak tart
ják a' jelen időben.

T  ft r  t i k  o  r  i  * Á ff.
Londoni máj. lOiki levél szerint a’ szultán 's M. Ali közti béke ál

landó fontartására a ’ nagyur azon ajánlatot tévé, miszerint ismértessék 
cl M. Ali függetlensége egyiptusi király czimmel 's utódinak öröködése az 
egyiptusi trónon , ez olly engedély a’szultán résziről, mi után az alkirály 
már rég időtől ohajtoz 's minden lépte e’ozélelérést látszék követelni; kívánja 
azonbana'nagyur,hogy Mehemed Ali mindent kiutahiahi béke előtti lábra ál
lítson ’s uj országa határit azon birtokra szorítsa, inellynck hatalmában 
azon szerencsétlen harcz előtt volt, melly a’ porta résziről olly tömérdek ál
dozatot emésztő föl. A’ szultán nem kétkedik, miszerint az alkirály ez 
ajánlatban megegyezik, valamint a’ külhatalmak sem fognak vonakodni, 
e’ javaslat létesítésétől munkálkodásikat megtagadni; ez áltál ugyanis a’ 
porta föl lesz mentve azon aggodalmaiul, mellyel most mindenkor ret- 
tegteti őt az alkirállyali viszonya. E’ javaslat az angol udvarral már kö- 
zöltetett, meglátjuk: e’ kabinet milly véleményt nyilványitand c' tárgy 
iránt. (Ha visszaemlékezünk, hogy Mehemed Ali a’ felebbi javaslat kö
vetkeztében Syria , Mezopotámia, ’s Adana tartományéul — mellyek mind 
katonai állomásra mind hajóíá-forrásra nézve igen fontosak — lemondani 
lenne kénytelen , úgy bátran Ítélhetünk, mint fogadandja az egyiptusi alki
rály e’ javaslatot.

Trailner-Kiirolyi, m i ulcza (>1£.
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FOGLALAT: Magyarország és Erdély (kinevezések és előléptetések; országgyűlési követek; a* ])es(i jiítékony-asszonyegyesület lS3Siki he\( le
je; budapesti hangászegyesületi gyakorlat-versenyek; különféle: tisztelirésák ő fölsége névnapján, medárdnapi sokad; ilnmnlc első hetének síi
kére, zágrábmegye utasítása országgyűlési követei számára, :sa’t. ; első lóverseny a’ pesti gyepen ; változások a’ es. kir. hadseregnél ; s a (0 
Amerika. Spanyolország (Urdach M'inagorri által elfoglalva és ismét elvesztve ; 'sa’ t.) Anglia (O'Connell nyilatkozatna* királynéról; Shaks- 
peare születésnapi emlékünnepe; angol takarékpénztárak; liverpooli népgyüiés; birminghami zavargás; lakoma az orosz trónörökös meg- 
tiszteltetésire ; ’s a’ t.) Francziaország (Dzsigelli a’ francziák által elfoglalva; politikai nézetek; elfogatások ; *s a* t.) Németország. Belgium. 
Törökország.

W a g y a r o r i i z á g é ü E r d é l y .
O cs. ’s ap. k. felsége Sághy  Mihály szombathelyi éneklő-kanonok

nak a’ váczi káptalan nagyprépostjává előléptetése következtében, a' 
szombathelyi káptalanban Török Józsefet éneklő-kanonokká; E b e r l  
Mihályt őrkanonokká; Laky  Károly kan.pápoczi préposttá; a’ székes- 
fehérvári káptalanban pedig P e t r i k József püspöki titoknokot, S t o c k i n- 
g e r  Pál iszka-sz.-györgyi lelkészt, L e z s o  András csákvári lelkészt és 
S c h v a n f e l d e r  Józsefét, a’piispöki lyceumban szent-írás tanítóját, tiszt, 
kanonokká kinevezni kegyel, méltóztatott, Fodor  Józsefét, a’ selmeczi 
bányaszeriigyelőhivata) Írnokát pedig körmöczi kir. bányairnokká. A’nm. 
magyar kir. udv. kamra a’ vágujhelyi megürült kir. ellenőrködő sómázsa- 
mesteri tisztségre T v e r d y  Dánielt; helyette P o n n e r  Antal rozenber- 
gi kir. sópajtaőrt; e’helyett végre R á d y  U b a l d  helybeli gyakorno
kot alkalmazd.

0 cs. ’s ap.kir. föls. f. észt. máj. Gikihafárzatában D r o s d e  Ödön 
b. ezredest, Nádorunk ő cs. kir. fhgsége legidősb fia, István cs. kir. fhg, 
neveltetése körül szerzett kitűnő érdemei megismeréséül a’ magyar kir. 
sz. Istvánrend kiskeresztjével diszesíteni; H a r t  l e b e n  Konrád Adolf 
pesli könyvárustól pedig „Ausztriai birodalmi Panoráma“ czimü német 
munka ajánlását elfogadni, ’s őt azért arany emlékpénzzel, mellynek 
egyik oldalán ő föls. képe, másikán pedig: „De arte merito“ körirat 
szemlélhető, megajándékozni méltóztatott. —

ORSZÁGGYŰLÉSI KÖVETEK: Á r v a  megye résziről: Zmes-  
k a l  Móricz ’s Abaf fy  Arisztid alispánok; Modor  sz. k. városérul: 
Tré rné l  György városkapitány’s E m r e s z  János helyettes bíró; Sz. 
p  y ö r g yérül: K o 1 e s z i k Károly főjegyző, és S z e g n e r  Imre város 
kapit.; F i u m e  szab. kerületérül Cat iné Ily  Károly váltótörv. ülnök; 
B u c c a r i  szab. kerületérül: K uk ü lj évi eh Ferencz, tan. kapit. biró; 
a’ v e s z p r é m i  káptalanérul: B e z e r é d y  Miklós kanonok; székes- 
fcjérváriérul: F a r k a s  Imre kanonok; Gö mö r é r ü l :  Sz en ti vá
ny i Károly és S z e n t  mi kló s y  Viktor felkiáltással; B a r s é r u l :  
A m b r ó Antal és L i po vn i c z k y Vilmos j Z á r á n  dérül az Érd. Híradó 
szerint gr. T e l e k i  Domokos és Kozma  Dienes főjegyző, mint múlt 
számunk tudatá, mások és a’ Hírnök szerint pedig: gr. Te l ek i  Domo
kos és gr. G y u l a i  Lajos, ’s gátoltatási esetben: Kozma  Dienes 
főjegyző és b. B o r n e m i s z a  Ignácz; s z a t m á r i  káptalanérul: Lá
zá r János kan. és szatmári lelkész; Ú j v i d é k  sz. k. városérul: Kör-  
b e r  János biró és J o a n  no v i e s  Euthym tan.

Május 1 3dikán foglald el főispán-helytartó székét almási ’s gödrei 
S i s k o v i c s József udv. tan. (egyetlen fija Pál kir. tanácsosnak 's unoka 
öccse a’ M. Therézia alatt nagy hírű ’s jelességii Siskovies haditárnok
nak). Ujdon kormányzónk egyik lévén legjelesb legtörvényszerübb kor
mányfiaink közül, Zemplénynek minden Rendéit ritka’s mélyen érzett hála 
buzgalomra lobbantáelső megjelentével. Máj. 12kén Körömnél diszes kiil- 
döttségtül fogadtatván ennek kíséretében S. Patakra érkezett, hol a’vár 
birtokosától Breczcnheim hgtül megvendégölteték ’s egy másod küldöttség 
’s a’ helybeli ref. főiskolai tanitókar által üdvözölteték. Itt az anyaiskolát 
megszemléltekor örö^-harmonia ’s nyomtatott költemények tisztelek. S. 
Patakról számos hintó ’s a’ kettős küldöttség környezetiben S. Ujhelybe 
érvén a’ megyeház kapujánál az alispán fogadd ’s az ott számára készült 
szálláson a’ m. főjegyző köszönte. 13án a’népes nagygyűlésből meghivatá- 
sára fényes küldöttségjárulván, ennek kíséretében harsogó éljen-zaj közt 
az ülésterembe érkezett ’s hazaíiság, tudomány, tapasztalás (zsenge 
ifjúságától —lSlStül 1839igmajd 24 évet tölteBaranyajegyzői, alispáni, 
országgyülés-követi s t.hivatalköreiben) és szivreható őszinteség tükrözte 
lelkes beszéde által minden kar és renditeket köz tiszteletre ’s bizodal- 
mas szeretetre bilincselt maga iránt. A’ fels. kinevező oklevél fölolvas- 
tatása ’s hitnek magyar nyelvű létété után szűnni alig tudó éljenkiáltozás ’s 
mozsárrobaj köztszéket foglalt’s a ’ KK és RR nevében a’ főjegyző ál
tal üdvözöltetvén, néhány szőnyegre került tárgy után tbirákat nevezett. 
A’ beiktatást fényes lakoma zárd 600 személyre (200ra a’ megyei pa
lotában, 20Óra a’ kegyesiskolai ebédteremben, 200ra a’ sóház czimü 
megyei háznál) hol koronás fejdelmünk, fels. hitvese, fens, nádorunk, az 
egész országló ház, Mailáth Antal udv. főkanczellár és zempl. főispán mint 
e megye legelső fény-csillaga, Majláth Gyöi’gy országunk szeretve tisz
telt birája, Szerencsy István k. személynök, a’ főispán helytartó’s t. voltak 
a’ legnagyobb lelkesülésre ragadó áldomás-czimek. 14kén biztosságotne- 
vezvén a’ főispán- helyettes az országgyűlési utasítások kidolgozására, 
elnöklete alatt a’ RR. IGkána’ már jelentettük országgy. követeket föl
kiáltással választották ’s eskették meg, 17kén pedig az utasításokat álla
pították meg, melly nap éjjelén visszaindult Gödribe (Baranya m.) a’ 
kedvelt kormányzó, Zemplény minden rendű híveinek áldásitól körülle
begve. —

Ó es. ’s ap. kir. fels. f. évi február 21kén költ kegy. szabaditékánál 
fogva szabad kis-kun Laczháza helység, városi czímet ’s négy rendű,
u. m. február 28. május 25. august. 3. és oetob. 15dik napjain szabadon 
gyakorolható országos vásárok tarthatását vala megnyerni szerencsés.

A" pestbudai h a n g á s z e g y e s ü l e t  g y a k o r l a t i  v e r s e n y e i  
csütörtökön jun. Okán esti 0 órakor kezdetnek meg a pesti tánczíermek 
előcsarnokában, és minden két bet múlva, jun. 2fikán \sjul. 4. es 18án 
folytattatnak a' nélkül, hogy felőlük ismetelt hirdetések bocsáttatnának 
ki. Azokban csupán kisebb hangmüvek adatnak elő az egye.süb t működő 
tagjai által, ’s tehetségeik kifejtésire rendeltetvék. — Azon t. ez. egyesü
leti tagok, kike’ versenyekben megjelenni ohnjtnak, az őkel illető be
lépti jegyeket átvehetik mindenkor verseny előtti's reá követke. ő napon 
a’ szokott helyeken. M á t r a y  Gábor.

KÜLÖNFÉLE : Mivel uralkodó fejdelmünk ő es. kir. felsége névnap
ja az idén űrnappal egy napra, t. i. május 39dikára, esett, tehát testvér 
fővárosiakban az előbbi magas ünnepet 29kén üllek meg. A' budavári 
főegyházban regg. 9 órakor nagy számmal gyűlt össze a' helytartósági ’s 
kamrai tisztkar, városi tanács, iskolai ifjúság’s katonaság, m. Karner An
tal püspök ’s helytartósági tanácsos által fényes papi szolgálat mellett 
tartott ájtatoskodásban részesülés végett ; Pesten pedig a’ belvárosban es ki t 
fővárosunk minden sz. egyháziban hasonló liálaáldozat tartaték.— Máj. 
27kén éji 11 órakor egy kereskedőinas agyonlövő magát; ugyanazon fiú 
volt ez, kit 1837ki dec. 13kán halálosan megsebesített egy gonosztevő, 
midőn urának boltkulcsait erőszakkal élvévé tőle. — Medárdi sokadalmunk 
első hetének síikére lényegileg következő: eddig sem kézmügyári ozikk, 
sein honi termék nem igen keltek, mit alkalmasint a‘ folyvásíi esőzés
nek 's nagy sárnak kell tulajdonitni, melly miatt termékink egy része tán 
csak vásár után érkezik vásártérre. A' gyapjuvásár mindazáltal várakozást 
meglialadó. A’ tavalyi gyapjú t. i, melly szárazon maradt meg az itteni rak
tárakban, keresve kél ííamuzsir és repezeolaj nem igen kapós, dohány 
pedig igen sülyed. Fehér és jó veresborkő igen kerestetik. Ennyi az, mit 
eddig biztosan mondhatni e’ vásár sükeréről; reménylhetni mindazáltal, 
miszerint a’ rögtön javult idő kedvező fordítást teend termékink keletire 
nézve. — Galieziai hírek szerint a’ földművelés annyira elkésett ott is, hogy 
némi emelkedését okozá a' gabnaárnak. Przemy.slben különösen érezhető 
ez emelkedés: a’ lóhermag t- i. 40 pgő forinton kél, liolott múlt télen csak 
21 f. voltára. A’ boroszlai, hamburgi ’s még néhány külföldi vásáron pedig 
annyira sülyedt ára a‘ fölhalmozott nagy mennyiség miatt, hogy számos 
nyerészkedő tetemes kárt szenvedő. Mivel Galicziában a’ rósz idő miatt 
többnyire jun. végéig szokott tartania’ gyapjunyirés, ez okbul ezentúl a’ 
lembergi gyapjuvásár juh 1 seje helyett juh 1 Okén menend véghez, mi a' 
pesti gyapjuvásárra is fölillenék! Hivatalos összeírás szerint I838banaz 
olímiitzi és bécsi vásárokra 66,120 ökröt szadiiénak Galicziából, mi da
rabját 65 pgő forintra számítván 991,800 ftra megy pgőben. 1837ben 
74,184 darab ökröt szállítónak ugyan oda, X830ban 89,329 ; 1835ben 
55,685; 1834ben 59,892 ; lS33bnn 63,252: 63,532 darabot. — Zág
rábi levelek szerint Inkey Imre, cs. kamrás, az ottani országliázepitésfo 
ezer pgő forintot ajánlott. — A' Z á g rá b-megye allal országgy. köve
teinek adott utasítás főpontjai következők : Jobbágyi hódolatuk bebizo- 
nyitásaul, ’s hogy annál szorosb kötelékek által főzessenek a' fejdelmi 
házhoz, őfelsége a’ császárné Magyarország királynéjává koronáztatása 
kéressék; ’s a’ magyar országgyűlésen a’ kir. előadásoknak minden sere
lem előtti fölvétele az 1791 : 13 ez. értelmében sürgeftessek. — Ujonczok 
ajánltassanak az 1830: 7 ez. értelmében; de mivel a’ szabadosak (liber- 
tini) országos szokás szerint eddig katonáknak nem álliííattak: vagy ro
vassák le ezen szám az adózó nép összeségéből, vagy külön törvény által 
szonttassanak ők is katonáskodásra, melly esetben a’ felkelés ter
hétől felszabadifandók legyenek.— Az egyesült országi munieipalis jogok 
további fentartása- és biztosításáért ő felsége, egy az országos közgyű
lésből hozzá intézendő folyamodó levél által kéressék meg annál i.s inkább, 
mivel természetüknél fogva e’ jogok a’ magyar országgyűlés tanácskozási 
alá a’ kapcsolt tartományok egyezése nélkül nem kerülhetnek; ezen jogok 
pedig egy e'végre kiküldendő országos küldöttség által rendszerbe hozas
sanak. Ez alkalommal a’ protestánsok ügyére kerülvén a’ sor, a' lelke
sedés láthatlan villanyos erő gyanánt árada szét a’ gyülésteremben; lel
kesedés, miilyent itt már régóta nem lehete tapasztalni. A’ huzamosb ideig 
folyt vitában sokáig kétséges volt: mellyik részre fog hajlani a’többség V 
mig végre szavazat által a’ többség végzé, hogy ezen munieipalis törvény 
is szorosan tartassák meg. Azonban mind a’ két részen szólók beszédei 
ugyanannyi tanubizonysági valónak azon hú’s erős ragaszkodásnak, melly 
horvát atyánkfiainak nagyobb részét a' rokon magyar nemzet iránt lelke
síti. •— Továbbá (visszatérvén az utasítás többi érdekes pontjaira) , hogy 
a’ kereskedés élénkbitésére lényegesen szükséges váltótörvényszékek 
felállítása Károlyvárosban és Sziszeken indítványoztassék; a' horvát (nem 
illyr) nyelv a’ kebelbeli akadémiában ’s gymnasiumokban taníttassák; a’ 

gjövő országgyűlés terhét az adózó nép visel je, de hogy annyira ne terhel
tessék, a’ törvény értelmében (1723: 7) 2 hónap alatt fejeztessék be 
az országgyűlés; az úrbéri törvények netalán történendő átdolgozásakor 
ezeknek a'horvátboni viszonyokra alkalmaztatása némelly pontokban sür- 
gettessék; az országgyűlésre felküldendő országos követek napdija 6 pgő 
forintra tétetvén s ez alkalommal az irnonokra is kerülvén a’szó, Jozi-
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povich Dean. Antal Turómező lelkes főispánja indítványba hozván több 
horvát ifjúnak a’ magyar nyelv tanulása végett országgyűlésre külceté- 
sét ,  magyar polgáriasai iránti vonzalmát tanusitá; — végre ns. Zágráb 
megye Waldstätten báró vezér-őrnagyot, a’ törökök ellen bebizonyított 
vitézségéért, ’s Lederer báró magyarországi cs. k. főparancsnokot, több 
alkalommal szerzett érdemei tekintetéből ő felségének ’s az ország Ren- 
deinek ajánlá, hogy minden taksa nélkül az ország honfiusitott nemesei 
közzé vétesseríekföl. — ,

K ö r in e n d e n máj. 2 Okán a’ tűzveszély által károsultak folsegél- 
lésökre adatott egy ünnepélyes tánczvigalom, mellynek tervezője Batthyá
nyi Károly gr. ’s hathatós elősegélője Bathyányi Fiilöp hg vala, kiknek mél
tán nyújthatjuk az érdemkoszorút, mellyet e’ vigalom ezélszerüsége alko- 
ta. Átlátván t. i. a kegyes szivü hg nyomor-sujtotta híí jobbágyai szüksé
geit , a tánezvigalomra tulajdon termét ’s a’ vendégek elfogadására számos 
szobáit kegyesen odaengedni méltóztatott. Hálával említi minden ns keblű 
polgáráé kis városnak az emberbaráti szeretet, melly ez alkalommal olly 
nagy mértékben íoglaláel nemcsak Vas, hanem méga’szomszéd megyék for
ró keblű gyermekeit is;  hogy valóban reményünket felülmúlva járultak e’ 
szent áldozat hálakoszoruzta oltárához. Bementi jegy ugyan is mintegy 
1800 kelt el (1 pgő fr ); de volt ezen kívül még más bevétel is , t i. a’ me
gye tehetős!) fiai s leányai némi ajándékokkal járultak e ’ ezélhoz, ’s ezek 
sorshúzás alá bocsáttattak. Egy sorsjáték! jegy 10 pgő kron adatott. A’ ki
játszatott darabok száma, mi szünóra alatt történt m eg, mintegy 200ra  
ment. A hangászkart a Kőszegen létező ezred trombitási ingyen láták el. 
A ’ nőnem öltözete csinos; a’ terem legjobb ízléssel rendezve; a’ szolgá
lat legpontosabb, szóval minden megvolt, mi e ’díszes és haszonnal bővelke
dő vigalom érdekit nevelhette. Csupán egyet szomorún tapasztalhatni: hogy 
a ’ magyar tánez édes hazánk e ’ vidékén is tánczvigalminktól elszigel- 
tetett. isten hozzád magyar táncz ! míg egy boldogabb kor boldogabb szel
leme fel fog sírodból kelteni téged is. Megemlítendő még a’ lak bal és jobb 
részén felállított két szobor a’ kert lombjai közt. A’jobbik felül állón ez va
la olvasható: „Főm. Batthyány i Fiilöp ő hgségének az ínség súlyát tettel ‘s 
értékkel enyhítni buzgónak hálájok csekély zálogául a’ tüzkárvallott kör
mendi polgárok.“ Balfelül létezőn pedig: „Mélt. gr. Batthyányi Károly ur és 
több kegyes jóltevő nagylelkű pártolásáért tiszteletül és hálajelül a’ kár
vallottak által szentelve.“

A.’ p e s t i  e  1 s  ö  v  e r s e  sí y  3 ^ 3 0 .  Vasárnap, jun. 2án délután 
ekkép ment végbe:
1. Ugrató-verseny. 3 ang. nif. hat ugrással.
223 ar. egy kis arany serlegben. Futhat, angolon kivül , minden ló. 125 ft.;

telivér 5 ft. több. T é t : 10. f. v. f. A’ tétösz a’ második lóé.
Csekoriics János ur 5e. p. m T o r o n  t á l ,  ap. Cromarty, an. Mar

gery 130 ft. Megys/.ínii test és sap., fék. uj. Lovasa William. Pá- 
lyahaladás ideje: 6' 59" . . , . . . . . 1 .

Kun József ur félv. sőt. p. pr. Allegretto, ap. Allegretto, 125 ft'. Ve
res test, fék. uj és sáp. . . . . . . . 2 .

Pázmándy Dén. ur 5e. félv. sg. k. F i á m m á ,  ap. Privateer, 125 ft.
Fejér test és u j, vil. zöld sáp.............................................................3.

Pejácsevich Péter gr. p. pr. O b e r o n ,  ap. Performer angol fél
vér, 125 ft. Veres test és uj , vil. kék sáp. . . . . . 4 .

Forray Iván b. p.pr. F i g a r o ,  ap. Sharpshooter , an. Starch 130 ft. 
Sötétkékkel csíkos veres test és uj , sötétkék sáp. F i g a r o  el
bukott a’ harmadik ugrásnál, de lovasa ismét csakhamar felii Ivén 5. 
tovább lováglott

Pejácsevich László gr. p. k. S p r i g h f ,  ap. Frolick, 125 ft. Veres 
. test és uj, íekete sáp. az ötödik ugrásnál elbukott.

2. N e m z e t i  dí j .  1 ang, mf.
250 ar. egy 30 aranyat érő és Magyarország czímerével ékesített serlegben 

az első lóé; 50 ar. a másodiké. Tét 10 ar. fele bánat; a’ tétösz fele az 
első , fele a’ második lóé.

Futhat magyarorsz. 3e. minden m. és k., melly sem Pesten sem Parndorfon sem 
Simmeringen d í j é r t  nem futott. 89 ft., k. 2 fonttal kevesbet. Belföldi 
lovas 4 fonttal kevesbet.

Széchenyi Ist.gr. sg. m. P a d i s h a h ,  ap. Defence, an. Sentiment,
89ft. Fejér test, veres uj és sap. Lovasa: Phillips, l ' ö 1' . . 1.

Liechtenstein Al. hg nevezte sg. k. ap. Privateer, an. Lilac, 87 ft.
Vil.kék test és sap., veres uj. . . . . . . .  2.

Hunyady József gr. p. k. ap. Starch, an. Princess Jemima, 87 ft.
Fek. test és sap., rózsaszín uj. . . . , . 3 .

Festetics M. gr. p. m. X á g o c s , ap. Conscript, an Don Juan, k. 89
ft. Zöld test, piros uj , fek. sap. . . . . . .  4.

Eszterházy M. gr. M a r m e l a d e  kanczájaért, Festetics M. gr. Murphy és 
Trotinda csikajáért, Liechtenstein AI. hg Privateer és Miss Fury csi- 
kajaért. bánatot fizettek.

3. B a t t h y á n y - K a z i m i r  d íj. 100 ar. 1 ang. mf. Tét 20 arany, f u s s
v. f i z e s s .  Futhat minden ló.

Hunyady József gr. 4e. p. m. S p e c t r e ,  ap. Firman, an. Appari
tion, 110 ft. Fek. test és sap., rózsaszín uj. Lovasa: Gilbert 2' 1.

Liechtenstein AI. hg 5e. sg. in. Pat ,  ap. St. Patrick, an. Trotinda,
107 ft. \  exes test veressel csíkos kék uj és sap. . . .  2.

Hunyady József gr. M a z e  p pa ménjéért bánatot fizetett.
4. P e s t - v á r o s i  dí j .  150 ar. egy kis arany serlegben. A ’ nyerpont előtt 
harminc/ öllel kezdve egyszer körül =  12G8 ö l , isin.

Futhat minden ló. A ’ díj három negyed része az első , egy negyedrésze 
a’ második lóé.
Hunyady Józs. gr. 4e. p. m. S p e c t r e ,  ap. Firman, an. Appari

tion. 100 fr, Fekete test és sap., rózsaszín uj. Lovasa: Gilbert.
(Első ízben 3' 5," második ízben 3' 25" . . . . 1,

Gremsperger Pál ur sőt. p. félv. k. M é r g e s ,  saját nevelése, 107
ft. Sötétkék test., zöld sáp.................................................... * . 2 ,

A’ többi visszahuzatott.
5. E l s ő  P a r a s z t-v e r s e n y. 2000 ö 1.

75 ]». for. az első — 25 p. for. a’ 2ik lóé. A’ t. Szalbeek Jakab ur á lö 
tál ajánlott egy aranyat a’ harmadik ló kapta. Indult öt ló.

Ilernát Antal pestmegyei Örkényi lakos. Go. p. pr. M a d á r. . . .  1.
Hotter János pestmegyei czeglédi lakos 7e fek. pr. S z á r c s a .  . 2.
Sájerman János pestmegyei vasadi lakos5e. p.pr. B á r s o n y .  . . 3.

Ezen futások közt alakult a’ versenytéren:

6 Különverseny. A’ pályakor egyszer körül. Ur lo  vasok.  Tét 5 ar.
Forray Iván b. p.pr. F i g a r o  (lov. tulajdonosa) . . . .  1.
Kun József ur p.pr. A l l e g r e t t o  (lov tulajdonosa) . . .  2.

Az u g r a  tó-ve r s e ny i serlegen , e’ vers á ll:
S zá llj jó  lovam . m ini u m adár:

Tál a met észek dija v á r■ V ü r fi s m a r  í  y.
A’ n e m z e t i  dí j  serlegén: JV em zeiijény u' c z é l; hogy e le rd , fo r r  j  

egybe m agyar n ép ! K ö l c s e y .
A’ P e s t-v á r o s i d í j s e r l e g é n :  K ü z d e n i , 's győzn i ta n u lj ; kell 

k ü z d e n i 's győzni hazádért. K ö l c s e y .
Ez alkalommal honi költészinket olly kéréssel szólítjuk fe l: ismét szí

veskednének a’ pesti gyepen évenkint versenydíjul kitétetni szokott billi- 
koinokra, u. m A s s z o n y s á g o k  b i 11 i k o m a, N e m z e t. i s e r  l e g r  e,
P e s t-v á r o s i dí j  serlegére , S z é c h e n y i - b i l l i  k o m r a  rs a’ t. illő 
rövid verseket a' pesti n. casinolm Verseny-választmány ez íme alatt beküldeni.

(Változásoka’ cs.kár. hadseregnél.) Bretfeld Manó b. altábornagy es 
osztálynok, másodtulajdonosa lett Toscana nhg 4 sz. vasasezredének; Mar
ton y Károly parancsnoka az árkászosztálynak. Előléptettek, alezredesek
ből ezredesekké: RudtorfFer Ferencz, Baillet de Latour gr. 28 sz. gy. ezr , az 
ezredben; Victor Vineze Hoch- ’s Deutschmeister 4 sz. gy.ezr.,llothkii*cli gr.
12 sz. gy. ezr.; Graeser Mih., Fridrik Vilin, porosz kir. 10 sz. huszár ezr.; 
Ottinger Józs., Toscananhg 4 sz. vasasezr.; Schönhals György, bajor kir. 2 
sz. vasasezr.; mind az ezredb.; Baur Albert, mérnöktestnél, ugyanott. ()rna- 
gyokbul alezredesekké: Kun János, a’ rendőrezrednél, ugyanott; Anders 
József a’ íőszállásmesteri karnál, Wasa hg 60 sz. gy. ezr ; Borosmi József, 
Baillet de Latour gróf 28 sz. gyal. ezr., gránátosztályi parancsnok, az 
ezredb.; Szilják János, a’ 2dik bánsági 11 sz. gyal. határőrezr.; az 
oláhbánsági 13 sz. gyal. határőrezr.; Kraeutner Dávid az első oláh 16. 
sz. határőrezr., főhadikormányszéki segéd Erdélyben, Károly Ferdinand 
iőhg 51 sz. gy. ezr., hivatala megtartásával; HabermannHenrik, Hoch- és 
Deutschmeister 4 sz. gy. ezr., az ezredb.; Holtsclie Ferencz Hohenzollerm 
lig 2 sz. könnyülovasezr., Toscana nhg 4 sz. vasasezr.; Lederer Károly b , 
József főiig 2 sz. huszárezr., Würteinberg király 6 sz. liuszárezr.; Mensdorff 
Pouilly Hugo gr , bajor király 2 sz. vasasezr., az ezredb., Kapitányokba! őr
nagyokká: Walz Antal, Nostitz gr. 7 sz. könnyülovasezr., magyarországi 
főhadi kormányszék - segéddé; Lichtenthurm Venczel b., bajor király 2 sz. 
vasasezr.; Horváth Ferencz, Ferencz Károly főiig 52 sz. gy. ezr.; Calm 
Lajos, szász király 3 sz.vasasezr.;mindaz ezred.; Pauli Ferencz, Toscana 
nhg 4 sz. vasasezr., Hohenzollern hg 2 sz. könnyülovasezr.; Blankhardt 
Erneszt, Rothkiroh gr. 12 sz. gy. ezr., Hoch- és Deutschmeister 4 sz. gy. 
ezr.; Szécsen Adolf gr., József főiig 2 sz. huszárezr., Fridrik Vilmos porosz 
király 10 sz. huszárezr.; Ripp Károly Fridrik Vilmos király 10 sz. huszár
ezr., Würtemberg király 6. sz. huszárezr.; Peippert József, a’ mér
nöktestnél ugyanott; Bujanovich Sándor, hajóhadnagy, korvett - kapi
tánnyá ; Paskotini Jakab b., a’ rendőrezr., ugyanott; Modesti Bálint, 
a’ mérnöktesttül polai helyparancsnokká; Eperjessy József nyugalmazott 
őrnagy, mint castelnuovoi helyparancsnok ismét alkalmazást nyere. Nyu- 
galmaztattak, alezredesekből: Heymann Károly, épitészigazgató és őr
nagy; Muisinger János , építészeti másodigazgató az egyesült bánság- vá
rasd- károly városi határokon ; őrnagyokbul: Bajo Antal, castelnuovoi hely- 
parancsnok; kapitányokbul: Simon János, Wellington hg42 sz.gy. ezr. , 
és Gömmel József, velenczei helykapitány , őrnagyi ranggal ’s nyugdíjjal; 
Tantini Zsigmond , udinei helykapitány; Staliel Fridrik császár 4 sz. dzsi- 
dásezr., őrnagyi ranggal. Schwarzenberg Fridrik hg alezredes saját kór
téré engedelmet kapott katonai rangja letételére ; külrendeket ’s azok el
fogadására és viselésire engedelmet nyertek : Radeczky József gr., tábor
nagy, parancsnokló tábornok a’ lombard-velenczei királyságban, az orosz 
czári sz. András-rendet; Fiilöp, hessenliomburgi kormányzó tartománygróf 
hadi-tárnok , és parancsnokid tábornok Illyriában, közép-Ausztriában 
és Tyrólban , a’ porosz kir. fekete sasrendet; Panisch Károly , altábornagy 
a’ pápai Krisztusrendet; WrbnaLászló gr., vezérőrnagy , az orosz-czárisz. 
Annarend első osztályú jelét; őrnagyok közül: Sclfffl Henrik, németalföl
di király 26sz.gy.ezr.,íőhadikormányszék- segéd a’ loinbardvelenczei ki
rályságban , a’pápai sz. Gergelyrend középkeresztjét; Graziani Leo, kor
vett- kapitány, ugyanezen rend lovagkeresztjét; Türkheiin Keresztely b., 
másodosztályú középkeresztjét a’ hassiai nligségi Lajosrendnek ; kapitá
nyokbul: Reischbach Zsigmond L., Sándor czár 2 sz.gy. ezr., az orosz- 
czári sz. Ladomér- rend negyedosztályujelét; Castell Károly gr., Mayer b., 
45 sz. gy. ezr., a’ porosz kir. máltai rend kiskeresztjét; vázsonykői Zichy 
Eduard gr., Ferdinand flig 3 sz. huszárezr., a’ szászweimar nligségi fe
hér sólyomrend középkeresztjét; továbbá Dörnberg Miksa b., Hardegg 
gr. 8 sz. vasasezr. alezredes, a’ porosz kir. máltai rend kiskeresztjét, és 
Sodlier József, tábori hadbiztos, a’pápai sz. Gergelyrend kiskeresztjét. —

A m e r i k a
A’ britt titkos kereskedési tanács a’ britt kereskedőségliez követ

kező nyilatkozványt intéze: „() felsége egyik mexicoi követétül érkezett 
sürgöny következtében a’ mexicoi kormánytul azon írott nyilatkozványt 
kapa, miszerint sem a’ respublica polgáritól sém a’ Mexiooban lakó Ide
genektől többé kényszeritett kölcsön nem fog zsarol tat ni.“

A’ hamburgi Börsenhalle következő híreket közöl, mellyeket Pana
mán ’s Ujyorkon keresztül Great Western gőzös hozott Angliába’s mely- 
lyek az angol lapok által támasztott várakozások ellenire Saiitacruz tá
bornok, a’ peru-boliviai szövetség protectora tökéletes megbuktatásátje
lentik Bulnes chilli tábornok által. A’ véres csata jan. 20án történt Pe- 
nuan mellett, hol Saiitacruz 6 ezer emberrel birt Moran, Herrara és 
Bermudez tábornoksági alatt. Állomásában regg. 11 órakor támadók meg 
erős chilli és szövetség - elleni csapatok , Bulness és (»amarra vezérle
tük alatt: a’ győzelem már 4kor tökéletes volt, a’ chilii lovasság csak 
a’ peru-boliviaiak inegfii!amod akor jőve csatatérre ’s iszonyú véreng
zést okozott az iramlók sergibe n. Santaeruz 100 főnyi kísérettel menek-



vek meg ’s másnap 25 katonatiszt kíséretében látták öt a’ chiliiektól buz
gón űzetve , kik beérni reményiek öt. A’ holtak es sebesültek száma igen 
tetemes, Gamarra virágos csatatudósitásában a’ győzelmet tökéletesnek 
nevezi ’s oda nyilatkozik , hogy azt a’ chilii sereg hasonlithatlan vitézsé
gének tulajdoníthatja. Egyik katonatiszt tudósításában állítja, miszerint 
a' peru-boliviai sereg tábornoki mindnyájan megölettek vágy sérülték ’s 
Amerikában még soha illy tökéletes győzelmet néni víltakki. — 

S p a n y o l o r s z á g .
(Urdach Munagorri által elfoglalva ’s ismét elvesztve.) Május 19- 

ki bayonnei telegrafi sürgöny szerint Munagorri ISikán este elfoglaló Ur- 
dach erősséget, mellyet 15 carlosi katona ótalmazott; másnap este azon
ban kemény ostrom után ismét átengedni volt kénytelen azt az ellenség
nek, ’s visszavonult embereivel íranczia földre. Ilareztéren ismét csönd 
uralkodik, kivevén Diego Leon csapatinél, mellyek folyvást munkálkod
nak. Espartero ismét vesztegel, mig majd jól megerősítendi az ellenség 
azon pontokat, miket megtámodni ’s elfoglalni szándékozik. —

A n g l i a .
(Shakspeare születésnapi emlékünnepe. Angol takarékpénztárak.)

A’ kir. Shakspeare-társulat az idén april 23kán kitűnő fénnyel ünnepié a’ 
nagy drámairó születésnapját. A’ városházi terem Stratfordban pompásan 
volt díszítve a’ lakoma és hangverseny adatására. A’ társulati elnök a’ 
költő életnagysága képe alatt foglalt helyet, melly Garrick 176Oki alapít
ványából szerezteték meg. Irányában, Garrick szinte életnagyságu képe 
függ. Ward naplója, mellyből sok fölvilágitást vélt meríthetni a’ közön
ség Shakspeare élete némelly körülményire, végre megjelent nyomtatásban, 
de koránsem felelt mega’ várakozásnak, mert a’ 300 lapnyi munkában 
csupán ennyi még nem tudottat olvashatni a’ halhatatlan költőrül: „Shak
speare, Drayton és lien Jonhson gyakor víg összejöveteket tártának és mint 
látszik igen sokat ittak, mert Shakspeare lázba esett e’ dőzsölés követ
kezőben ’s meg is halt.“ — Melly virágzó állapotban vannak a’ takarék- 
pénztárak Angliában, kiviláglik abból, hogy jelenleg 22,699,702 font 
sterlingre megy összes tőkéjük. —

(O’Connell nyilatkozata a’ királynéról. Elegy.) O’Connell az előző 
társulatot Angliára is kiterjeszteni szándékozván, május I3ikán este nyil
ván y as gyűlést tartott a’ londoni korona és horgony vendégfogadóban. A’ 
gyűlés megnyitása előtt egy két órával már annyira tömve volt kiván
csiakkal a’ terem, hogy számos be sem férhete többé. Hölgyek szinte 
nem hiányoztak. A’ társulat nem tagjai csak díjfizetés mellett juthatának 
a’ terembe. O’ Connell, kit zajos örömmel fogadott a’ gyűlés, három
szoros éljent harsogtatok a’ királynénak , ’s azon megjegyzéssel kezdé 
beszédét, mikép a’ további biztos javítás elemei annyira el vannak oszol
va az országban, hogy minden néposztály egy esülése szükséges a’ nagy 
czélok tökéletes kiküzdhetésire. A’ britt nemzet legnagyobb szüksége 
jelenleg a’ választásjog lehető legnagyobb kiterjesztésiben áll; mert a’ 
népet lehető hatalommal szükség fölruházni, hogy önmaga mozdíthassa 
elő érdekeit. (Halljuk!) Mi Anglia kormányát illeti, szóla folytató
lag , én öröklő királyságot óhajtók számára , ’s az valódi látható in
tése is a’ sorsnak , hogy korát túlhaladó erőslelkü fiatal hölgyet 
emelt trónra, ki a' toryzsarnokokhoz igy szóla, midőn legszentebb jo
gait lábbal akarák tiprani: „Ti ellenségi vagytok a’ népnek ; pusztulja
tok innen !4 4 (Harsogó tetszés.) Választási rendszerünk igen hiányos ; 
minden polgárnak szükségkép bírnia kell szavazásjoggal; ki pedig azzal 
nem bir, az rabszolga. Eddig még folyvást bírja a’ felsőházban a’ fő
nemesség azon túlnyomó hatalmat, mellynek korlátoztatását a’ javító- 
törvény eszközleni akará. A’ toryk jól tudják, miszerint fél milliónyi 
pénzmennyiséggel kedvük szerint intézhetik a’ választásokat, ’s ők ezt 
csakugyan nem is szokták elmulasztani. Mi a’ chartisták elveit illeti, én 
azokban tökéletesen osztozom velük, ’s egyik vagyok azon 17 parlia- 
menti tag közül, kik támogatni fogják a’ népalkotmányt az alsóházban. 
En ál talányos szavazásjogot, titkos szavazást, rövid parliamentet és nap
dijakat óhajtók a követek számára. E’ gyűlés első lépés legyen az uj an
gol izgatásban, ’s az általányos előző társulatot következőleg rendezem: 
szavazásjog minden családapa számára , titkos szavazás golyózással, 
három évi parliament, minden választó kerületnek egy követ által leen
dő képviseltetése ,’s ez által eszközlendőkevésbitése a’ parliament! tagok
nak, kereskedési szabadság különös tekintettel az alsóbb néposztály szük
ségére, lélekisméreti szabadság, és megszüntetése a’ választásadónak.(Hall- 
juk!)Miért ne javíthatnák a kormány zati erőmüvet,midőn harisnyaszövő mü
veket mindenkor szabadon tökélyesbithetünk ? (Kaczaj és tetszés.) Miért 
ne alkalmazhatnók szabadelmü elvekre azon javításokat, miket például, 
gyapotgombolyitóra használnunk szabad? (Halljuk!) Egy híres férfi tett- 
feg hizonyitá meg ennek lehetőségét. Sir Peel Hébert a’ gyapot-eszvátá- 
tfol oily hatólomra juta,melly arra képesíté őt, hogy kegy es királynéját meg
sérthesse. >(Hangos roszalás.) () ifjúsága barátnőitől türekvék megfosz
tani királynénkat.44 (Még hangosb roszalás. Egy szózat: „Hol van ma 
Önnek barátja Hume ?4Í Csattogó kaczaj.) O’ Connell: „Menjetek hozzá, 
’s kérdezzétek. (Kaczaj és tetszés.) Én nem vagyok itt Hume ur vagy 
inás ur miatt, sőt O’ Connell ur miatt sem (kaczaj) , hanem csupán a’ 
nemzet miatt-, mellyet arra akarok megtanítani, hogy ha Hume ur, vagy 
O’ Connell u r , vagy más ur, kit a’ nép megválaszt, nem teljesíti a’nép
iránti kötelességet, tehát fossza meg képviselői méltóságától.44 — Hume 
urat Kilkenny hihetőleg nem fogja többé megválasztani, mivel a’ jamai
cai kérdésben megbízatása ellen szavazott. —

(Lakoma az orosz trónörökös megtiszteltetesire.) Az orosz társu
lat , vagy is egyesülete azon angol kereskedőknek, kik Russziával ke
reskedési viszonyokban állnak, fényes lakomával tiszteié meg május 2ükán 
az orosz trónörököst, mellybena’ németalföldi hg is részesült. A’ terem kö

zepén Anglia zászlója loboga, két oldalról pedig Russziáé es a’ régi Né
metalföldé. Az asztal 110 személyre vala terítve, ’s a karzatok zsúfolva 
nézőkkel, kik közt számos díszes öltözetű hölgy. A ikfória és az özvegy 
királyné egészségéért ürített áldomás után a’ czár jóllétéért ivott az elnök 
Asteli, mire hízelgő köszönetét mondott a’ trónörökös , és szavait e’ köz
tetszéssel fogadott áldomása zára: „Az orosz társaság éS sokáig tartó 
barátság Anglia és Oroszország közt!*4 A’ németalföldi liget iS áldomás- 
üritéssel tiszteié meg a’ gyülekezet. Melbourne ez alkalomkor előadá, meny
nyi orosz uralkodó látogató már meg Angliát, ’s milly megkülönböztetett 
elfogadásra talált ott, többi közt következőleg nyilatkozók • ??E fóns. nhg 
atyja is Szerencsésbe bennünket látogatással, "s noha én azon fejdelem
ről most, midőn az orosz birodalom trónján ül, nem fejezhetem ki mind azt , 
mit iránta érzek; de annyit mégis mondhátok róla, hogy ő olly böcsii- 
letes, igazságSzerető és őszinte férfi, mint bármellyike az európai uralko
dóknak. Alkalmasint szükségtelen, sőt tán illetlen is lenne itt ez iránt bő
vebben nyilatkoznom, annyit niindazáltal még mondhatok, miszerint itt 
nyilványitott kifejezésünket uj zálogul tekinthetni az európai békeföntar- 
tásra.44 Pozzo di Borgo gr. majtj egészen ehez hasonló beszédet monda, 
és szavait nagy tetszés közt igy zárá: „Én már öreg vagyok; de sze
rencsésen ’s élégiilten halok meg, ha azon meggyőződéssel hagyhatom el 
á’ világot, miszerint e’ két hatalmas birodalom közt fenollá kölcsönös jó 
egyetértés még halálom után is állandó marad.44 — Végre az elnök po
harat emelvén, e’szókkal ürité azt Wellington tiszteletére: „Anglia büsz
kesége , harczmezőn és tanácsteremben első, és egyszersmind legidősb 
tábornagy az orosz hadseregben is, Wellington hg !4Í A’ nhg annyira meg 
van elégülve fogadtatásával, hogy tovább szándékozik Angliában mulat
ni , mint eleinte gondolá. — Az özvegy királyné visszajövetelét naponkint 
várják, ki visszaérkezése után kis idő alulva nagy udvarlást szándékozik 
tartani, mellyen a’ toryk legnagyobb fényt készülnek kifejteni, a’ whig 
udvariatok meghomályósitására az uralkodó királyné udvarában. —

(Liverpooli népgyülés. Birminghami zavargás.) A’ liverpooli char
tisták falragaszok által nagy népgyülést hircíetének pünkösthétfőre, mi-^ 
re az ottani hatóság tüstint töltéseket osztatott ki a’ lüik ^őrezrednek, 
még pedig nyilványos helyen. Elliott, a’ híres gabnatörvény-rímelő, kilé
pett a’ Sheffield: dolgozótársulatból, mivel nem akará magát peléngérre 
tétetni a’ chartisták mozgalmi áltál a’ gabnatörvényre nézve. Kiléptet nyúl
vány i tó iratában többi közt ezeket monda: „Nem elég gyorsan köp Iái - 
tatnak benneteket halálra ellenSégitek ? Miért akarjátok magatokat még 
juhokként leöldöstetni ? Midőn á’ társulat az egyedárusságot ótalmazza,
’s testi erőhez nyúlást tanácsol, egyúttal népzászló alatt a’ főnemesség 
mellett harczol, 's e’ liarcz végre önmegsemmitésre vezérlem!.44 Az ed
dig elfogott chartisták vallomásiból még semmi olly%> nem jőve napfényre, 
mi említést érdemlene. Azon szobában niindazáltal, hol az elfogatás tör
tént, több iratra,zászlóra és más társulati jelre találtak. Egy háromszinií 
zászlón a’szabadsági süveg körül e’ Szókválának olvashatók: Szabadon 
élünk, és szabadon halunk meg.44 Másikon pedig tőrrel fegyverzett kéz 
alatt: „Gyermekinkért egészen a’ késig harczólunk. ügy legyen isten 
gyámolunk!44 Következő nyomtatványt is találtak ott számos példányban: 
„A’ londoni asszonyi népbaráti egyesület. Gyűlések minden hétfőn esti 
7 órakor tartatnak. April Ska után férfiak csupán többségi határzat mel
lett fognak megjelenhetnie’ gyűléseken. Neezen Örzse, titoknoknő. A’ 
belépti jegyeken e’ jelszót olvashatni: „Jogainkért! Békés eszközökkel, 
halehet; erőszakkal, ha szükséges !4Í — Corkbul 1400 katonát, 54 
tisztet, ’s 280 lovat szállítónak Liverpoolba. Ezelőtt még nem történt so
ha, hogy Irlandból hozathatott katonaságot a’ kormány Angliába, zen- 
diileti merény-elnyomásra. Bizonyosan most sem teendheté ezt, ha bár
csak egy hétig bírhatta volna is tory párta’ kormányt. Birmingham! foly
vást főhelye a’ chartista-forrongásnak. Máj. ISikán 12 és egy óra közt 
számos ember kezde gyülöngeni ,’s több heves beszéd után Uj-Millbe vo
nult az egész sokaság, azon helyre, hol a’ nagy népgyüléseket tartani 
szokták a’ javitótörvény kiküzdése előtt. Mielőtt odaérkezhetek a’ menet, 
már számos ezer emberre szaporult. O’ Brien közkívánatra elfoglalván az 
elnökszéket, bizonyos Edwards nevű férfi igen tüzes beszédet intézd a nép
hez. Ekkor a’hatósági tisztség fegyveres rendőrökkel ’s polgárokkal meg
jelenvén a’ téren , eloszlásra inté a’ népet a’ királyné nevében, mivel a’ 
gyűlésből békezavarás szármozandhatott. O Brien és Edwards azonnal 
engedének a’ hatósági parancsnak; de a’ nép közül sokan csak akkor 
távozónak el, midőn vasas lovasság lépe föl zárt rendben ellenük. Másnap 
(I9ikén) csend volt a’ városban , mit a’hatóság szilárd felléptének kö
szönhet a’ kormány. —

(A’ látszatos politikai zavar növekszik. A’ Cambridge! tanulók ki- 
csapongási. Radical mozgalmak.) A’ whigek polczon maradván, sokan 
gondolják , hogy minden a’ régi helyzetben maradt. Koránsem , mert a’ 
whigek és toryk szerepeket cseréltek , az utóbbiak eleven munkássága 
az előbbiekre menvén á t , mig a’ whigek aluszékony lomhasága most a’ 
torykra ragadt; azonkül ezelőtt a’ királyné tartó fon a’ whigeket, most 
pedig ő az, kinek segélyre van szüksége. A’ belviszönyokat ez igen te
temesül megváltoztató. Részletekbe bocsátkozást mellőzvén, leginkább 
csak az ügyek általányos helyzetét vitatjuk. Első tekintetre foloszfáshoz 
közelitő helyzetben látszik lenni Anglia. Ki ne gondolna itt mindjárt Ir- 
landra és a’ chartistákra! De ne hagyja magát senki álszíntől tévelyütrá 
vezettetni. Bármelly igen különösnek lássék, mégis csakugyan bizonyos , 
mikép Anglia belső helyzete, ha épen nem megnyugtató, de bizonyára so
ha nem volt nagyobb ’s szebb kilátással kecsegtető hataloíníiövekédésre, 
mint épen e’ pillanatban. A’ mi Irlandbail történik,* az nem zéndütési, 
hanem inkább összevegyülési fordulat. A’ katholikusok fölszabadittatá- 
saig ellenséges országnak, volt szokás tekinteni Irlandotmellyet csupán



F r a n c z l a o r s z á g - .
(Politikai nézetek. Elfogatások. Elegy.) Paris, május 23ikánt A1 

uj ministerség nyilványitá, miszerint nem szándéka használni megvesz
tegetett lapokat; de kérdés : vájjon nem maguk a* zsoldos lapok hagyák é 
cserben a’ ministerséget ? A’ mai ellenzési lapok legalább ezt kérdezgetik 
némi csipó's éllel. ’S ugyanazon alkalomkor olly czikket közöl a'jour. des 
Débats , melly iskolafiúk gyanánt korholja az uj ministereket, különösen 
azt lobbantván szemükre, mikép azon tettük, melly szerint csak a’ zen- 
dLilét következében méltóztattak összeállani, valamint becsületjükre nem 
válik, úgy kezességül sem szolgálhat jövendő magukviselete iránt. Azon
ban előleg szükség eszközökről gondoskodni azon esetre , ha a’ mostani 
ministerség haszonvehetlennek bizonyulna be.így énekel az udv.lap.Egyéb
iránt a’ zsoldos lapok visszalépőn épen nem csuda 1 kozhatunk, meggon
dolván, hogy zsoldjok megszűnte fenyegeti azokat; mert ugyan mikép 
is ragaszkodhatnának olly ministerséghez, mellytől legíolebb pár hónapnyi 
tengést várhatnak. Gérard tábornagy hivatalos jelentését a'máj. 12 — 13iki 
jelenetekről sokfélekép rostálgatják ’s általányosan gáncsolják. Hogy 200 
holt katona közt csak 4 nemzetőr találtaték, az nem igen fényesen tanú
sítja e’ testület buzgalmát. Voltak századok, mellyekben a’ tisztek száma 
majd fölülhaladá a" közharczosakét. Valahára tán mégis átlátandja a' kor*1 
mány, mit várhat tulajdonkép a' nemzetőrségtől. A’ kamrában is vádsza
vak emelkednek a’ kormány ellen a’ májusi zendiilet miatt; a" jour. des 
Débats pedig világosan kimondja, m'kép a’ rendőrség május 12én reggel 
már értesítve volt, hogy este zendiilet fog kiütni, ’s mégsem tett semmit 
elnyomatására. Minő kormány az, inelly illy lélekisméretlen játékot űz a’ 
polgárok élete ’s vagyona biztosságával! Illy tettdolgok nem igen alkal
masok szeretetet támasztania’ békeszerető polgárok kebliben a’ hatalom
gyakorlók iránt. Azonban azt sem tagadhatni más oldalról, mikép a’ kam
ra naponkint sülyed az ország előtt. A’ nép általányosan csupa kalmárokat 
kezd látni képviselőiben, kik minden áron pénzt szerzeni iparkodnak, ’s 
annál egyéb foglalkodást nem ismérnek. Legroszabb e’ dolognál azon kö
rülmény, hogy a’ gyanakodásra mindenkor kész nép, vétkesitésében nem 
tud kivételt csinálni, hanem képviselőji böcsiiletesb része iránt is elveszti 
bizalmát. — Midőn máj. 20kán a’ műkiállitást látogatá meg a’ király , éle
te elleni merényt födözének íol. A’ kiállított műtárgyakat szemlélők közt 
ugyanis egy, öltözetére nézve, munkás is látható vala, ki mind arczkife- 
jezése, mind Ítélete által magára voná a’ rendőrség kémszemeit. A* ki
rály érkeztekor megragadok e’ gyanús férfit ’s tőrt leltek nála. Az elfo
gott börtönben ül; vallomásáról még semmi nincs tudva. — Május 19kén 
17 fiatal férfit fogtak el Parisban, kiket lőporgyártáson kapott a" rendőr
ség. —• A’ zendülők közszemlére kitett holttestei közt még semmi neve
zetes!) vagy ismertebb férfira nem találtak. — Az 1,200,000 franknyi utal
ványt titkos költségekre hihetőleg megnyerendi a’ kamrától a' minister
ség , noha e’ mennyiség igen nagy, ha meggondoljuk, hogy a* ministe
rek nem szándékoznak többé zsoldos lapokat tartani. Az orosz követ e’ 
napokban rablót fogott meg szobájában, midőn épen íróasztalát akará fel
törni. — A’ párisi rokkantak sz. egyházában már ki van függesztve azon 
négy óriási mexicoi zászló , mellyek a’ San juan de - ulloai ostrom alatt 
lobogtak a’ bástyákon.“ —

(Dzsigelli a’ francziák által elfoglalva.) Toulon, máj. ISkán: „Dzsi 
gelli, város és rév, hatalmunkban van. Szárazon’s tengeren egyszerre tá
madók azt meg harezosink , kik legnagyobb elszántságot tanúsítanak. Ez 
elfoglalás annál fontosb, mivel már most Budzsia, Stora és Dzsigelli min
den félbenszakasztás nélkül könnyen fognak tengeren egymáson se
gíthetni szükség esetén. Ezenkül kabyl földön fekszik e’ három hely és 
könnyíti közlekedésünket a' kabylokkal, mit vagy baráti viszonyok fön- 
tnrtására , vagy fékeztetésükre használhatunk. Altalányos hiedelem, hogy 
idővel a’ kabylok frigyesink leendnek az arabok ellen, ha Ab d e l k a d e r  
csakugyan fegyvert rántana ellenünk. Nemours hgBugeaud tábornok kí
séretében Krokodil gőzösön Algírba fog hajózni. Ez utazás okai még 
nincsenek tudva, némellyek szerint a’ harcz Abdelkaderrel már elkerül- 
hetlen, ’s a’ fiatal hg részesülni óhajt abban.“ — 

N é m e t o r s z á g .
Dunín érsek máj. 10— 11 ki éjszakán beteggé lón; felgyógyulásá

hoz azonban nagy a’ remény.— Gans levelezésit, mellyekigen érdeke
sek , Yarnhagen adandja ki. —

ES e  l g i o  in.
Gendebien és Dumortier követeket Gentben máj. 9kén nagy lakó 

mával tiszteiét meg az ottani tanulók. — Hoffschmidt, mint követkam
rai tag, benyújtó elbocsáftatását. — A’ kormány megadó a’ Cockerill- 
kereskedőháznak a‘ kívánt fizetés-halasztó határidőt. —

Brüssel, máj. ISkán: A’ követkamra mai ülésében nyolez napi 
élénk vifa után elfogadó a’ londoni tanács határzatát a’ Schelde folyami 
tonnapénzre nézve; minden módosítást félrelöktek, kivevőn a’ biztosságét 
’s igy a’ kormány G0 szóval 15 ellen győze. — 

T ö r ö k o r s z á g - .
Konstantinápolyi legújabb, május 5diki, hírek a’ szultán serginek 

Eufrát folyamon Birnél átkeltét, mcllyet múlt számunk közlött alexandriai 
máj. 7ki hir következtében, szóval sem említik.

Konstantinápolyi máj. Siki hírek szerint; ,,a’ kormány folyvást a’ 
dögvész terjeszkedése elleni intézetek létegesitésében fáradoz. E’ czélele- 
résre hihetőleg egyike a’ legfoganatosb rendszabályoknak a' bel- 's kül
városok naponkénti tisztogatása. Ezenkül Smyrnában ’s a' birodalom több 
főpontiban egészségi biztosságok fölállításán munkálkodnak. A' nyilványos 
egészségi állapot a’ fővárosban folyvást legkedvezőbb.“ — 

DUNAVIZALLAS. jun. 15' 1" 0"' •— 5kén 15' 2'' 9 —

erősz -k csatolt Angliához; ’s a‘ franezia háborúk idejében Irland kezet 
fogott Francziaországgal Anglia ellen , s ez utóbbi birodalom fegyveres 
erőt volt kénytelen Irland fékezésire használni. ’S mit látunk most? Ir
land mélyen hat az angol viszonyokra. Mit akarnak Irlanddal kezdeni a’ 
toryk ? É’ kérdés halálos döfés lön a’ torykra nézve. Irland nyugott, ’s 
az ott állomásozó katonaság szükség esetén ezredenkint siethet ésönd- 
fentartás végett Angliába. O' Connell hosszas izgatása ’s vezérlete alatt 
I l  land egészen magára vévé Anglia alkotmányos erkölcsit ’s gondolkozás
módját; ezt nem vonhatni kétségbe, noha még most is megismerhetők 
n‘ régi intézvények maradványi. Az irlandi minden angolban született el
lenséget láta, ’s a’ törvényt nem tiszteié a’ nép, mert az csak bilincs és 
ostor volt az elnyomatott nemzetre nézve. A’nép hontalan volt tulajdon ha
zájában , mihelyt a‘ hatalmas!) földbirtokos akará; de most jobb jővén- 
vendotigér a’ szegényi törvény a’nemzetnek , ennek nagyobb részét pedig 
csakugyan szegénység alkotja. Vasutakatis.igéi tek már Irlandnak , ’s ha 
tartós leend a*most uralkodó nyugalom, úgy rövid idő múlva föllelendik 
a'hatalmas tőkepénzesek az Irlandba vezető utat, ’s e’ példátlanul elha- 
nyaglott országban gazdag jövedelemforrások fognak fakadni. Szóval, 
Irland láthatólag közelit Angliához ’s ez ország határit még csak most 
kezdi valódilag nagyobbítani. Ez összevegyülést tetemesül segítik a char
tista mozgalmak, mert, mi elég csudálatos, Irland és Anglia csakugyan 
szerepeket cseréltek. Irlandban sükerrel hirdetett O'Connell izgatást bé
kés utón, ’s Angliában az irlandi O' Connor hasonló sükerrel szólíta erő
szakos izgatásra bunkókkal ’s fütykösökkel, mikép az hajdan Irlandban 
divatozni szokott. Azonban még itt sem annyira veszélyes e’ dolog, mint 
első tekintetre vélnők. O Connor ügyvéd, ’s mint ollyan, soha nem lépte 
át a’ törvény korlátét, noha mindenkor határszélei körül mozgott. Beszé
deinek nagy része szőlészeti, valamint őmagais mindenkor nagy elősze
retetet tanúsított a’ színművészet iránt, melly, mint némellyek mondják, 
Nisbett szép színésznőnél bizonyos megismerésre volt szerencsés talál
hatni. Már a* chartisták is más húrokat kezdnek pöngetni; előbbi jelkiál
tásuk : ,.Adjatok népalkotmányt, mert különben erőszakhoz nyúlunk ,“ 

•most igy hangzik: ,.Ha a’ kormány erőszakot használ, mi is hasonló
hoz nyúlunk.“ Ez ismét olly csere,mellynél a’ kormány részire jutott az 
elsőség, a* békefölbontást megkezdeni pedig alkalmasint nem fogja. Egé
szen csekélynek azonban még sem tekinthetni a’chartista mozgalmat. Kez
dete csekély volt; két év előtt az egész társulat kényelmesen fért meg 
egy igen szűk szálláson , ’s most másfélmillió aláiratu kérelmet nyújtó
nak a' parliamenthez! Azon gyorsaság, mellyel hatalomra jutának a’char
tisták, tanúsítja, mikép az izgatás csakugyan nem mesterségesen ké
szült, hanem valóban a’ kormányzat hiányiból származik. Szabadé itt 
erőszakos elnyomásról gondolkozni? Ez csak pillanatnyi segélyt nyújtana 
’s a' közvélemény csakugyan naponkint liatárzottabbau nyilatkozik oda, 
miszerint valamit minden esetre szükségkép tenni kell a’ dolgozó osz
tályok bajainak enyhitésire. Dologra nézve nem igen roszalják már a’ 
chartisták kivánatit, hanem csupán azon mód ellen kelnek ki, mellyet 
azok megnyérésire használnak. A’ chartisták izgatásinak természetesen 
politikai okok is szolgálnak alapul, mert ők politikai jogokat kivannak , 
’s e’ tekintetben most igen segíti őket a' középosztály. Ezt azonban min
denki előre gyanítható, miután a’ királyné olly nyíltan hivá föl a’ népet 
segélynyújtásra a’ toryk ellen. Ha minden a’ mostani helyzetben marad , 
úgy rövid idő múlva kétségkiil többséget nyerendnek a’ toryk az alsóház
ban, mi nyílt zendülésre szolgálna jelül, ha a' nemzet ellenkezni találna 
a’ torykkal. A’ whigek helyzete az alsóházban épen nem változott, mert ez 
most is ollyan, minő a’jamaicai törvény vitatásakor volt. E‘ tekintetben is 
szükség tehát valamivel szeliditni a'radicalokat, azt pedig könnyen eszkö
zölhetni, mert a’ radicalok csupán nagyobb szabadélmü többséget ohajtnak 
alapitni az alsóházban. A* királyné csak whigministerséget óhajt, ‘s a’ whi
gek , ha polezon kivánnak maradni, kénytelenek kezet fogni a’ radica- 
lokkal bizonyos pontokra nézve. A’ toryk helyzete pedig következő: 
a' királyné határzottan ellenük van; a’ nép a’ királynéval egyérzelmü; 
Irland zendüléssel fenyegeti a’ tory kormányt, és a’ chartistáktól sem 
várhatnak egyebet. A’ toryk meghaltak, mert polgárháború nélkül nem 
is álmodhatni hatalomra jutásukról. — Cambridgeben május ISkán gya
lázatos jelenet tanúja volt a’ város. Több előkelő polgár indítványára a’ 
hatósági elnök vezérlete alatt nyilványos gyűlésre sereglett a’ nép, sze- 
rencsekivánat-intézés végett a' királynéhoz az utóbbi események miatt. 
Alig mondó ki indítványát Forster alderman, ’s olly zaj támadt a' város
ház előtt, hol a* gyűlés tartaték, minő csak legaljash néposztálytól szár- 
mozhnlik. A’ város nagyobb része az indítvány mellett nyilatkozók, 
mi valóban böcsületére válik; de a’ tory tanulók hatalmasul ellene zaj- 
dultak , ’s minden oldalról megrohanák az épületet, mindennemű fegy
vert használván az ablakok’s ajtók berombolásira. A’ 24 főnyi rendőrség 
nem fékezheté meg a’ kicsapongókat, kik végre bősz csorda gyanánt 
rohantak a’ terembe , hol két egész óráig folyt a’ tusa , minek kö
vetkezteben több tisztes polgár veszélyesen megsebesült. Csak este
felé oszlott szállásira a’ tanuló ifjúság. — A’ chartista mozgalmak az or
szág némelly részeiben folyvást rézsen tartják a’ kormány figyelmét. A’ 
woolwiehi lovas álgyutelep minden pillanatban indulási parancsot vár An
glia éjszaknyugati részeibe, hol legmagosb fokra jutott az ingerültség. 
Vincent izgatóval a’ monmauthi börtönben igen kemény bánásmódot érez
tet az illető hatóság. Roehdaleben folyvást komolyan fegyverkeznek a’ 
chartisták. Bristolban két dolgozót fogtak e l, midőn épen pisztolyokat 
akarónak vásáriam zsibárusnál. Birminghamban mindazáltal valamennyire 
nzelidebb alakot kezdnek ölteni a’ chartista mozgalmak. —



deiniának felajánlott, ’s a’ titoknok által már át is vett rohouczi és kisbéri könyv
tárak Iliiben létéről; inélly alkalommal azoknak a’ társaság1 utasításai szerint 
ész köz len ilő összeiratása , rendezésé, és felállítása, önkéntes aj ínlkozásábul 
a’ titoknokra bízatott. Továbbá I. Szabi) Istvánnak ,,Szikrák a’ görög szóno
kokból“ cziiuü munkája, Péczely József r. és Székács József 1. tagok tudósi- 
tására a’ hellen classicusok gfyíljteményébe fölvétel végett a' nagygyűlésnek 
ajánltatni rendeltetett. IJ. Külön kiadatás védett beküldött négy széjiliteratnral 
munka, s egy a1 Tndománytárba szánt philosophiai értekezés, az illető bírálók 
által előadott okoknál fogva nyomtatástól elnlozdíttaftak. III. ÍN’émelly évkönyvi 
cs ludömánytári, törvény-, történet- és számtudományi dolgozatoknak , ’s egv 
külön nyomtatás végett beadott vízépítési munkának bírálók rendeltettek. IV: 
.Sebestyén I,oszló a társaság minapi felszólítására hadtudományi műszavak 
gyűjteményét küldé be. V. A' társaság könyvtára következő ajándékokkal sza
porodott: I ) Nagy Károlyi*: tag a’ Juttner József alezredes által Becsben 1839; 
kiadott, két lábnyi átmérőjű földgolyóval kedveskedett, ezen hozzá tartozó 
munkával együtt: Anleitung zum Gebrauch der Erdkugel. — 2) Gévay An
tal l. tag pedig: Urkunden und Aktenstücke zur Geschichte der Verhältnisse 
zwischen Oesterreich, Ungern und der Pforte, im KVT. und XVII. Jahrhun
derte. Becs, 1S3S.—- 3 ) G ttvvald Gáspár : A’ gyermekek testi nevelése a’fo
gantatástól egész az emberkorig. Pesten, 18:ií).—4) Guzmícfi Izidor: Egy
házi tár, I839. I. és II. fűz Pest.— 5) Makáry György e’ következőkkel: A’ 
Jezus-szivet szerető szivek ajtatosságára szives képekkel kiábrázoltatott köny
vecske. Pozsony, Hí 42 .— Keresztényi tudománynak rövid summája; Irta Vá
sárhelyi Gergely s;t. í (> I 8. — Holes és figyel metes udvari ember. Irta spanyol 
nyelven Graczián Boldizsár. Fordít. Faludi Ferencz.N. Szombat, 1750: — No 
bántsd a' magyart. Irta gróf Zrínyi Miklós. Marosvásárhely. 1790. — Télé má
kos bujdosásáuak történetei. Ford. Maller I.ászló. Kassa, 1758.— Salamon, 
Piolumaeus és Titus, három szomorújáték. Kettejét. Szerzetté , harmadikat ford. 
Iliéi János: Ka-sa, I7í>7. — Istenes jóságra oktatott nemes ember; Irta Dorell 
József, ford. Faludi Ferencz Budán. 1749.— Selectiora adagia lati no-h n n- 
garica Studio et vigilantia Petii Kis-Viczay: Bart|)hae. 1713. — Molnár János
nak a’ régi jeles épületekről kiléncz könyvei. N.SzoinUat 17(>0.— A' peles- 
kei nótáriusnak pokolba menetele. Basiléae, 1793.— (>) Miskolczi Károly: Ba- 
latou-Füred mint savanyu viz. Veszprém, 1737. ’S két alkalmi vers. — 7) 
Szigligeti Eduard: Eredeti színmüvek. Pest, 1839. ’s Gyászvitézek. Eredeti 
dráma. 1838. — S) Nagy Ignácz: Szinmútár, első füzet, Ruy Bias. Budán, 
1839.— 9)Taubner Karoly: Az isten dicsőítése a’ világ bajaiban. Pest, Í83íh 
— 10) VVarga János; kézi A.B. C. és elemi olvasó könyvecske. Pest, 1838.

Az elemi könyvek kiadására összeállóit egyesület által a' in. tud. társaság 
rendelkezései alá átlőtt 48 példány Nagy Károly ..Kis GeometrU” czimü mun
kájából az ájtatos szerzőt elöljárójának küldetett, azon kéréssel , hogy azok 
a’ budai és pesti gymnasiumokbau tanuló, s a’ magyar nyelvben különös élő
menetelt tevő ifjak között szorgalomdíjul 's jövőre szolgáló buzdításul osz
tassanak ki.

J ii t a l o in t é t e I. A’ cseh kir. tudom, társaság kérelmére a'mi. tud: társaság 
ezennel közre teszi annak, f.évi aprilisbeu kitűzött, históriai feladását. mell 
Szerint ,,a’ cseh kereskedés története kívántatik a’ legrégibb időktől 1838. év 
végéig.” A’ pályamunkák néniét vagy latin nyelven lehetnek Írva, a' legjobb
nak elismerendő 50 cs kir. arannyal jutalmaztaiik, 's azon esetre, ha sajtóra 
is érdemesittetnék * a’ szerző még 350 tiszteletpéldányt kap. Bővebb program- 
máját e jutalointételnek a’ Tudománytár májusi füzete közli. Pesten , junius 
lén 1839.1). 8 eh ed e l  F e r e n c z ,  titokuok.

KÜLÖNFÉLE: Zimony, májas 2 9 ik én : „F . hó 1 Gikán délutáni 2 *1$ 
órakor érkezek városunkba tőud vármestere ’s más urak kíséretében 2 ko
csival a’ bordeauxi lig, és Czikko-házban szállá meg, hol lobogó zászlóval 
tisztelgett egyes. kir. ezred százada Ungerhofer tábornok ’s az egész tiszt
kar vezérlete alatt. Igen rövid pihenés után a’ készen váró kocsikon a’ 
tábornokkal ’s egész kíséretével a’ Dunához menta’ hg, onnan pedig tiis- 
tint Belgrádba, hol a’ vezért, Obrenovich Jefremet és Milos liget tiszteié 
meg látogatással. Ez utóbbi legnagyobb gyorsasággal sietett ez okbul 
Tobcsiderébi'il Belgrádba es ezukros süteményekkel, pezsgővel 's bordeauxi 
borral vendéglé m ega’ fiatal ligetj ki leghosszabb idő tölte nála. É szre
vehető vala, mikép leginkább az orosz consullal szerete szó ln i, mig a’ 
francziát gondosan kerülé. Ezzel csak a’ Szávaparton válta néhány szót. 
Ugyanazon nap egész kíséretestül a' tábornoknál ebédlelt. Ilik én  vil
lás reggeliben részesült a’ tábornoknál, azután meglátogatá a’ v e s /b g -  
intézetet ’s esti 6 órakor tulajdon szállásán fényes ebédet adott, mellyrd 
a’ tábornokot családostul, a’ helybeli prépostot ’s házigazdáját is meghi- 
vá. 1 Bikán reggel áldozott a’ sz. egyházban, ’s azonnal Pancsova felé 
folylatá ú tját, honnan Temesvárra szándékozott. A ’Duna olly rendkívül 
nagy e’ vidéken, hogy ál talányosán a’ tavalyihoz hasonló áradásoktól ret
tegnek. Egész bánságot viz födi. Hodges ezredes, angol consul, nőstül 
tegnap az itteni vesztegintézetbe érkezék. Milan hg még folyvást beteg.44
— Az árvíz által károsultak fölsegélésire küldöttek: Dahnátország 1 9 f, 
8-3 kr., a’ szebeni vál. polgárság 200  f., a’ pécsi ezéhek 312 fr. 20 kr.j,
— (1 y ő r, május GOdikán: „Uralkodó fejdehnünk névünnepét olly 
módon öllé meg városunk, hogy emlékezete bizonyosan feledheílen mara- 
dand. 1820ban ugyanis Iső Ferencz elhunyt királyunk megengedni mél- 
tóztatott a' város kőfalait és sánczolaíit, a’ Dunával szemközti részen5 
lerontatni, azigy nyert földet a’ városi birtokhoz tísatoltatni j 's a zo tt  
ujdon építendő várost nevéről Ferenczvárosnak neveztetni. Az itten is 
dühöngött görcsmirigykor 1831 ben a’ fehérvári kapu melletti ’s Fába fo
lyamra nyúló erősségek leromboltatása is megengedtetek * leginkább azon 
okbul, hogy a ’ dologtalan szegénységnek alkalom nyíljék kényéi keresés
re* mi által a’ város ismét nagy földtérnek juta birtokába, mellyen azóta

M a g y a r o r í z á g é s l l r d é l y .
0  cs. ’sáp. kir. fölsége f. e. marté. 26iki határzatában Sz é k e l y  Dí- 

vldnak a’ szebeni tartománybiztos mellé tiszt, tartománybiztosul átlátását 
megengedni, ’s f. é. május 28iki rendeletében, pilsachi S e n f f t  Fridríc 
gr. németalföltli követjét magyar kir. sz. István-rend nagykeresztesévé ne
vezni inéltóztatott.

ORSZÁG GYŰLÉSI HÍREK. Pozsony, jun. 2ikán : „Tegnap este 
10 óra után Nádorunk ő cs. kir. főhgsége kivánt egészségben városunk
ba érkezvén, ma már udvarló látogatásit méltóztatottelfogadnia’főpapi 
ság, nemesség ’s katonaság előbbkelőinek ; ezután a’hatóságokat bocsa- 
tá maga elibe , ’s ezeket az országgyűlési követek válták föl, kik szo
kás szerint három nap alatt valamint öcs. kir. fhséginek , úgy a’ kir. sze- 
mélynöknek is, megbizó-leveleiket mutatandják be. — Országunk prí
mása máj. 29iken érkezek ide, ’s másnap Bécs felé folytatá útját.

P o z s o n y b a n  jun. 5. reggeli 10 órakor tartotta mind a’ két tábla 
termében pompásan ’s nagy számmal az első országos ülést, mellyet a’ 
fő RRdek táblájánál O cs. kir. főhgsége országunk szeretve tisztelt Ná
dora , a’ Rgekénél pedig a’ m. királyi személynök ur remek beszédekkel 
nyitottak meg, mellyekre amott a’ herczeg-primás, itt az esztergomi íő 
káptalan első követe hasonló módon válaszoltak. Ezután kölcsönös tisz- 
telkedések vegett küldöttségek neveztettek ki, mellyek tisztükben eljár
ván, felolvastatott a’ holnapi ünnepély szertartásit tárgyazó directorimn, 
mellyhől az Ország RRdei megértették, hogy őEEels. ma esté „incognito44 
fognak városunkba jőni ’s csak holnap fogadandják el a'hódoló tisztelke- 
deseket, ’s ezek után fels. Urunk az országgyűlést személyesen megnyit
ván , a’ kir. előadások fognak felolvastatni. Ezek után a’ gyűlés feloszol
ván, a’hg-primás által fényes segédszemélyzettel tartott „Veni-Saricte41-ija 
sietett, melly délután 1V2 órakor ere veget. Estve O cs. k. Felségeit 
csakugyan megérkezvén, hét óra után, a’ várakozott hiv alattvalók ál
tal örömkiáltozásokkal fogadtattak, mire az egesz város a ’ legfényesebbel 
ki lön világítva. H-k.

B u d a p e s t i  napló.  H e r m i n e  cs. kir. flignő, Nádorunkő cs. k. 
fensége legidősb leánya, f. hó okán reggeli 3 órakor, nevelonéje, Eckhardt 
k. a. kíséretében Pozsonyba utazott föns. édes atyjához. — F. hó 4dikéii 
ment vegbe dunahidunk árverese 6 évi bérletre , f. észt. augusztus Íjétül 
kezdve. Legtöbbet Ígérő Bozda Naum Ion , évenkiirt 93,150 ftol ajánlván 
váltóban. Az előbbi bérlő 90,610 forintot fizetett. A’ hid ez emelkedő jö- 
vedelmezése világosan tanúsítja, mikép két fővárosunkban folyvást élén
kéi) b ül a’ közlekedés, mi kereskedési jóllét-virágzásra mutat. — A’ ma
gyar kir. tud. egyetem sajtóját most hagyá el: „Diaetcticaelemei.44 Hall
gatói számára kézirat helyett kiadta d. Schedel Ferencz, kir. egyet, rend- 
kiv. prof ; n. Sr. 88 1. A’ ifiágyár Írást némelly nélkülözhető jegyektől 
megtisztogatni akarván, a’ hiányjel kihagyásán kivül ez helyett csak puszta 
c bötiit használ jelen munkájában a’ szerző , mikre már Morvát Endre, 
Bugát, Kazinczy és Dugonics is mutattak példát. — Legközelebb még 
következő érdekes munka hagya el a’ sajtót: ,,A’ lelekeszme bölcsészeti 
’s történet-bírálati szempontbul, különös tekintettel Hegelre. Irta dr- Taub- 
ner Károly pred. ’s pesti ev. gym. rector-professor.44 A’ munka két részre 
oszlik, ’s bevezetésül a’ homeri képzeleteket közli a’ lélekrül. Az első 
rész a’ régi bölcsek eszméit közli a’ lélekrül, a’ 2dik pedig a’ legújabb 
korban éltekéit, különös tekintettel Hegel összes rendszerére, ’s záradé
kul éz utóbbinak bölcselkedés! rendszerét adja elő lélektani szempontbul. 
Ara 1 fr. 40 kr. pengőben. Vajda „Dalhon44 czimü beszélygyüjteményét 
ölly kedvezőleg fogadó a’ közönség , hogy Ilik kötete már sajtó alatt vám 
minthogy korábbi szándékánál hamarább kívánja ezt közre bocsátani a’ 
szerző. — Ugyan most jelent meg Budán Gyurián és Bagó bötüivel: „Vi
tán,44 irta Dómján. Ara 1 pgő forint. — F. hó 4ikén Orczy b. majorjában 
kéménygyuladás ütött ki esti 6—7 óra közt, melly könnyen veszélyes 
lehetett volna; de két elszánt férfi, Szabó Péter és Horváth Zsigmond * 
rögtön elfőjták a’ tüzet. — A’ magyar színházban f. hó lsejé.n „Bájital41 
adaték; 2ikán „Kalapos és harisnyatakács,“ a' kis Schuller Janka köz
kívánatra a’ kedvelt cachucha-tánczot járó el, Cajetán és tanítványa Véber 
Rozália magyart ’s lengyelt tánczol ták , Kaczér pedig angol matróztán- 
ezot; 3kán először juta színpadra: „Babérfa és koldusbot, vagy: egy 
költőnek három tele szinj. 3 felv.„ Koldusbot és babérfa, vagy: busz év
vel halála után czimü utójátékkal 1 felv.44 H o l t e y  Károly után fordító 
Szigligeti; 4ikén másodszor bérszünettel „ Don Juan 44; óikén „ János , 
Finnland hge44; 6án „Beatrice di Tenda44 7én „Szerettetni vagy meg
halni44 vjáték 1 fvonásban fordította Balog István’s „a" külföldiek44 vjííték 
2 flvsban Fáy Andrásiul. Színházunk ismét légszesszel van világítva.

F. évi május lOkén, a’ közgyűlés folytában, Vécsey Miklós b. fő
ispán ur, az egyik megürült szatrnármegyei főorvosi helyre, a’ KK es 
Rlt kivánatához képest J e l e n  ff y Károly orvostanárt, ’sm. k. egyete
mi segédet nevezte ki. —

A’ m. tud. t á r s a s á g  f.e. április 15. május 13. és 20án tartott kisgyü- 
léseiben, több rendbeli, belső dolgok köztt Schedel Ferencz hivatalos jelentése 
io fclolvaatatott a1 Batthyányi Gusztáv és Kázmér testvér grófok által az a ka-



13 o r s o d-megye f. évi május végnapjaiban megújított teljes tisztkara kÖ-
vellező: első alispán: szathmáry Király József 3894 szózattal, 2dik : Palóc/.y 
Lástló felkiáltással; főjegyző: Ükoliesányi János; első a l, főjegyzői c/.iin- 
meli Káé/, János, 2dik: Okolicsányi Manó, 3ik : Yadhay Miksa, tiszteletbe1- 
liol : Karácjondy István és Vizsolyi Dani; hadi főjiénztárnok ; Losonczy Kár.* 
bá>i: Dominkovics Lajos; tiszti iőii^yész; Bakó János; első a l: Paulikovic* 
Páí,2ik: Kay Bertalan, 3ik Tőrök Aloiz; tiszt, alügyés/.ek : Merke Miklós, Lu
kás Lajos , Rácsok István , Kun 1st ván, Bárány Farkas , Szentiinrey Ferenc/., 
Naícs Janos és Szép Sám.; m i s k o I c z i járásbeli fősz.biró : Gencsy László ; 
középponti; Sebe László; aisz birák : Bárány Bertalan és Debreczenyi Pál; es
kütök ; Vizsolyi Károly, Vadnay Bertalan , Molnár Zsigmond és Göböl An- 
dtr; epri jár. fősz. biró; Nagy Gedeon; aI: Palóc/.y Tani. és Pauiikovics László ; 
eskíitlek: Márton Gedeon, Fekete Mihály és Szabó György; s z. p é t e r i  
jár. fősz bíró: Toros Tamás; a l; Fodor Ferenc/, és Losonczy Gedeon; es- 
kittek: Holló Ignác/., Farkas János’s Vass; s z é n  dr e i  jár. fősz.biró: Gombos 
Miksa, al: Losonczy Andor és Osváth Mihály; esküttek: Varnay Ferenc/., 
iSzalay P á l’s Péchy Flóri; számvevő: Kiss László ; adószedők a’ miskolc/.i 
’t egri járásban: Vizsolyi P ál, a’ sz.péteri és szendreiben: S/.alay Mihály; 
csendbi/.tosak a’ miskolc/.i ’s egri járásban: Kiszely István ; a’ sz.péteri és 
j/.endreiben: Hubay Sándor; levéltárnok ; Pósch József; somok: Chyk Mih.; 
főorvosak: Katona Mih.,’s Braidschwer Benjamin; főseborvos: Hágen Ferenc/.  ̂
továbbá Maurer János miskolc/.i, Panda Ferenc/, egri, Mlakker Mátyás sz. 
péteri, Predmerszky Ferenc/, szendrei járásbeli, végre Molnár Samu tiszt, seb
orvosak ; rend. mérnök: Holecz Andor, tiszt. Toot Dani; kafonabi/.tosak a* 
miskolc/.i járásban benfekvési: Rózsik István , át utazási v. szállítási: Bódogh 
Péter; egri jár. benfekvési v élelmezési: Bullyi Ján.; szállítási: Váczy Sándor.; 
sz. péteri ben: 8zucs István, szendreiben: ifj. Orásy József; várnagy: idősb 
Órásy József.

Pesten az árviz által megrongált házak közül 1360nak tavaly újólag épit- 
tetéséhez fogván teljesen elkészült belőlük 1187— most egészen ujdon építés alatt van 237, részlegiben 69.

Lúgoson (Krassóban) máj. lökén a’ követválasztás ’s országgyűlési 
utasítások megállapítása után alispánná helyettesittetett Jakabfy Kristóf lugosi 
jár. fősz.biró ’s helyébe fősz.bíróvá Petrovics Tivadar tb.

A’ pesti m á s o d i k  verseny 1839. Szerdán, jim. ükén, délután ekkép ment végbe:
1. linzaíi-díj. 100 ar. 2 ang. mf. ismételve.

Futhat magyaror. minden k.
Liechtenstein Ál. hg5e. sg. k. Furiosissima, ap.Privateer , an. Misa 

Fury , 106 ft. Veres test, veressel csíkos kék uj és sáp. Lovasa :
E. Jackson 3' 58"—4' 31" . . . . . . . 1. 1.

Festetics M. gr. 4e sg. k. Sonnambula, ap. Murphy, an. Governess,
99 ft. Zöld test, piros uj , fék. sap. . . . . . 4. 2.

Hunyady Jó/.s. gr. 3e. p. k. aj>. Starch, an. Princess Jemima, 73 ft. Fék. i . )
test és sap., rózsaszín uj. . . . . • . . 2. » I

Széchenyi 1st. gr. 3e. s. k. Julietta, ap. Itowton, an. Prudish, 73 ft. Fej.
test, veres uj és sapka . . . . . . . -3s;

Esterházy M. gr 4e. sz. k. Moss Hose, ap. Whitewall, an. Rosamonda, ~ I 
99 ft. Kék test, sárga uj és sap. . . . . . .  5. gLj

2. Asszonyságok pályadija. 1600 öl ismételve.
150 ar. értékű billikom az első , a’ díjból fenmaradó aranyok 50ig a’má

sodik lóé. Futhat angolt kivéve minden m. és k.
IIunyadyJozs.gr. 4e. sg. m. Sir William, ap. Carthago, an. Lady Wil- 

liam, 92 ft. Fék. test és sáp., rózsaszín uj. Lovasa Gilbert. 3' 44"
— 3' 55" . . . . , . . . • . 1 . 1 .

Lichtenstein AI. hg 5o. sg. m. Pat, ap. St. Patrick, an. Trotinda, 98
ft. Veres test, veressel csíkos kék uj és sáp. . . . . 2. 2.

Széchenyi 1st. gr. 3e. sg. m Padishah, ap. Defence, an. Sentiment, 72
ft. Fejér test, veres uj és sap. . . . . • . . 3. 4.

Festetics M. gr. 3e. félv. p. in. Romeo, ap. Conscript, 72 ft. Zöld
test, piros uj, fék. sáp. . . . . . . . 4. 3.

3. Batfhyány-IIunyady díj. 100 ar. 2 ang. mf. Tét 20 ar. fele bánat. Futhat
minden k.

Liechtenstein Al. hg 5e. sg. k. Furiosissima, ap. Privateer, an. Miss 
Fury, 102 ft. Veres test, veressel csíkos kék uj és sap. Lovasa:
E. Jackson. 3' 3" . . . . . . . . .1.

Ilunyady Jó/.s. gr. 3e. p. k. ap. Starch, an. Princess Jemima, 76 ft.
Fek. test és sap., rózsaszín uj. . . . . . .  2.

Festetics M. gr. 4e. sg. k. Elster, ap Murphy, an. Jaj, 96 ft. Zöld 
test, piros uj, fek. sap. . . . . . . . .  3.

Széchenyi István gr. p. k. Hiretlen, ap. Sir. Walter, an. Blaeklock. 
és Festetics M. gr. 4e. sg. k. Sonnambula bánatot űzettek.

4. Második Paraszt-verseny. A’ pályakört egyszer körül.
30 p. for. az első, 20 p. for. a’ második lóé. Futhat mezei gazda ’s egyéb 
adózó saját lova. Indult' 9 ló.

Bernát Ant. Örkényi lakos p pr. Madár. , . . . .1.
Holler János czeglédi lakos fek. pr. Szárcsa. . . . .2.

Szárcsa mint harmadik érkezék ugyan a’ nyerponthoz; minthogy 
azonban a’ második helyen beérkezett lónak mint a’futtatás után bebizonyult 
feltételek ellenére nemesember vala tulajdonosa, nem ez, hanem az utánakö
vetkező tekintetett másodiknak’s ez nyeré el a’20 pgő forintot.

Az e’ napra hirdetve volt Erdélyi díjért nem ment végbe a’futás, 
mert «’ feltételek szerint megkívánt 6 aláiró nem találkozott, ’s ekkép a’ 
megmaradt 100 ar. a’jövő évi ugyanezen czímű dijhoz fog csatoltatni.

Az asszonyságok-billikomán ezen vers áll:
*4’ b á l o r  ucm  ö rü l n y u g a l o m n a k , b a jt  k e re s  es g y ő z .

V ö r ö s m a r t y .A’ pesti jótékony „asszonyegyesület bevétele az 1838. 
évben következőből állt: O cs. kir. fensége a’nádorispánné adott 1500 váltó 
forintot, Aczélné sz. Skerletz Jozéfa asz. 12 f. 30 kr. Almásyné szül. Horváth 
asz. 50 f. Almásyné sz. b. Prónay a. 25 f. Almásyné sz. Erős a. 25 f. Altnásy 
grófné sz. Wilcsek a. 500 f. Appiano Józsefné sz. Valero Borbála a. 162 f. 30 kr. 
Bajzáthné sz. Tallinn a. 50 f. Bajzáthné sz. Bernrieder a. 50 f. b. Baldacci An- 
talné sz. I). IIunyady Anna a. 250 f. b. Bántfy Pálné sz Borbély Amália a. 50 f. 
Barlayné sz. Pomm a. 100 f. gr. Batthyányné sz. Májláth Erzsébet a. 50 f. Bé- 
zsán Erancziska a. 12 f. 30 kr. b Bedekovichné sz Almásy a. 62 f. 30 kr Be/.eré- 
dyriéa. 50 f. Bethlen grófné 37 f. 30 kr. Beniczkyné sz. Majláth 25 f. Bencsik 
Jánosné sz. Dezsericzky Mária a. 50 f. Bene Mária a. 25 f. Boronkayné a. 50 f. 
Bohusné sz. Szögyényi Antónia a 75 f. Boráros Eleonóra a. 10 f. Burgman Ká
roly ur 25 f. Bulla Eugenia a. 25 f. gróf Csáky Károlyné n. 50 f. Csapó Dánielné 
sz. Gindl 50 f. Csekonics János ur 72 f* b. Dercsényi János úr 120 f. h. Dercsé- 
nyiné sz. báró Geymüller Henriette a. 50 f. Dézsáimé sz. Kőszearhy Judit a. 12 
f. 30 Dcssewflfy gr. Emi Iné sz. b. Wenkheim a. 50 f. gr. DessewtVy V irginia k. a. 
20 f. Dórra Mária a. 20 f. Dumcsa Demeter ur 10 f. Eötvös József ur 75 f. az 
eperjesi evnng. ágostai vallásu leányiskola 40 f., Eszterházy grófné sz. b. Peré

rt'n tégy 50 uj ház épült, olíy helyeken, hol néhány év előd csupa mo
csár \s árkolat volt. E‘ város-részt legf. engedély következtiben FerdK 
nandvárosnak nevezek el > reménylhetni, hogy különös fényre fog az 
jutni, részint a’ tervezett Dnna-szabályozás■, részint pedig az arra ve
zetendő vasútvonal által. A ’ tegnapi esőzés miatt nem mehete szabadban 
véghez a’ szándéklott ünnepély, mellynek egy része pompás isteni tisz
teletből fogott állani. Reggeli 6 órakor 21 álgyulövés jelenté az ünnepély 
nagyszerűségét. Egy óra mulvást a’ megyei és katonai tisztkaiy városi ha
tóság , számtalan minden rangú ’s korú ájtatoskodó kisérctében , a’ sz. 
egyházba seregle. Isteni tisztelet után a’ iniseáblozatot bemutatta lelkész 
ünnepélyesen fölszentelé az ú jvárost ’s az ég áldásit könyörgé virágzására. 
Nyílra, máj. 26án: „Tegnap és ma örvendetes ünnepük vala Nyitra lakosi
nak; 25én t.i. Palugyay Imre nyitrai megyés püspök, Mocsonokrul délutáni
4 órakor Könyökbe érkezék, hol megyei a‘ küldöttség ’s Nyitra város bandé
riuma által fogadtaték ; onnan díszhintajábán harangzúgás és taraczkdürej 
közt, a’ bandérium és hangászkar kíséretében vámsunkba jőve; a’ török-ka- 
punál városi küldöttség fogadó őt a’ főbiró szónoklata mellett,mit szíves nyá
jassággal viszonzott a" püspök. Az utczákon valamennyi czéli zászlókkal 
"sa tanulók és leánynövendékek tisztelgének , ez utóbbiak közül GO egé
szen fehér öltözetben , 30 rózsaszín , 30 pedig fehér övvel ‘s hajszalagok
kal. A ’ leánykák egyike csinos magyar beszéddel üdvözlő a’ püspököt,
’s rózsakoszorut nyujta neki; a’ püspök szinte hazai nyelven válaszolt a’ 
leánykának. A ’ felső városban a’ papság fogadá főpásztorát ’s illő ünne
péllyel püspöki palotájába vezeté , hol Liptó , Trencsény, Abauj , Nyit
ra , Esztergom ’s a’ t. megyék küldöttségei valónak udvarlatára. Este 
fényes világitáslan ragyogott a ’ város, a’ nyilványos épületek közt legin
kább kitűnt a ’ városház. Noha május 24kén egész nap hullott az eső ’s 
25kén is csak épen dél tájban szűnt meg, az idegen vendégek száma még 
is szokatlan volt.Máj. 27én ment véghez illő pompával az egyházi ünnepély. 
A ’ beiktatást Belánszky Józsefbeszterezebányai püspök végzé. Az ünnepi 
lakomán 400  vendég üríte áldomást az uj megyés püspök egészségéért. 
Cdvezlő versek özönnel osztattak ki a' vendégek közt.“ — A ’ győri űr- 
napi vásár máj. 2 7 — 2.9kén a’ hosszas esőzés miatt igen néptelen volt. 
Szarvasmarhát nem igen leliete látni, «le annál több lovat, leginkább igást. 
Többi közt 4 fekete ló 2 ezer pgő forintért volt kiállítva. Honi termékink 
középára követk. arányban mutafkozék : gőböly párja 300  — 400 f., jár- 
mos ököré 300 — 425 f., tehéné 150 — 200 f., egy borjú 15 — 25 f., 1 
bárány 2 — 4 fi\, ökörbőr 55 — G5 fr„ teliéné 4 0 — 45 fr., bornyué G — 8 
ír., lóé IS — 24 fr., 1 mázsa bodonyhelyi és bobádi dohány 30 f ,  hi- 
módi 45 f., malomsoki 55 f. ,  vitnyédi 60 f., 1 mázsa kender 30 f . , 
egy mázsa szalonna 37 f., rnirnl váltóban. —

Folyó évi medárdnapi vásárunkon következő áron keltek hazai 1 érmé- 
kink: T i m s ó  (fehér) inázs. 5 f. 30 kr. , D á r d a n y é  (piskolcz) rozsnyai 
12 f.—12fr.30 kr.. liptai l l f . ;  P á l y i n k a  (akója) köz. gab na 6 f — 6f. 24 
kr., ei osbnek foka 1S— 20 kr., t ói köly es seprő p.ak aj a 8 f.—8 f., 30 ki*., bán
sági szilvapályinkáé 8 f .— 9fr. 30 kr., szerémié 10 f.— l l f .  30 kr.; 32— 35 
fokú borszesz foka 20—21 kr.; T o l l  mázsája, agyi fosztatiané 20—68 f.. fosz
lotté 76—140 f., pehelyé 110—160 f., Írótól I ezre 1 f. 24 kr. — 2 f. 6 kr. B őr: 
borjúé párja 2 f. 48 kr. — 4 f. 30 kr., birkáé 1 f. 12kr.— 2 f. 24 kr. , ma
gyarjuké 1 f.— 1 f. 48 kr., ökörbőré 20 — 26 f., tehéné 16— 19 f., lóbőré 6 f.,— 
8 f., nyulbőr száza 30 f . ; T a p l ó  inázs. 14—32 f.; S á r g í t ó  f á é  4 f. — 4f. 
3 0 kr., G a b n a ,  pozs. bánsági tisziabuzáé 2 f. 12 kr., más vidékié 1 f. 42 
kr. — 2f., kétszeresé 1 f. 20 kr., — 1 f. 28 kr., rozsé 1 f. 20 kr. — 1 f. 24 kr., 
árpáé 1 f. — 1 f. 8 kr., zabé 46 kr. — 4S kr., kukoriczáé 1 f. 4 kr. — 1 f. 8 kr., 
kölesé 1 f. 12 kr. — 1 f. 16 kr., R o n g y  mázs., közönségesé 2 f. 30 kr.— 3f., 
jobbféleé 4 f. 30kr. — 6 f., K e n d e r é  (apatini gerebenzett) 22 — 28 f . , nem 
gerebenzetté 7 f. 12 kr. — 10 f. 30 kr., debreczenié 9—10 f., S z a r v ,  szar
vasé száza 44 f., ököré 2 0 — 28 f., tehéné 8—10 f.; marhakarom ezre 3—4 f., 
szarvcsucs száza 3— 10 f . ; G u b a c s ,  ó elsőrendű köble 120 fontjával 6—7 
í., harmadrendűé 2 f.— 2 f. 30 kr. uj első rendűé 6 f.—6 f. 48 kr., másodrendűé
5 f. —5 f. 15 kr., K ö m é n y m a g mázsája 13 f., 30 kr., asztalos E n y v é 
18—24 f., vetett repezeolajé 12 f. 30 kr. — 13 f. tisztázotté 14 fr. — 15 
f. 15 kr., lenolajé 15— 16 f., fehér Ha mu / ,  s í r é  9f  30 kr.,— 10 f. 15 kr., 
kékesé 9— 9 f. 15 kr . , kéké 8 f. — 8 f. 45 *kr., főzött L ó s z ő r é 44—64 f., 
fonotté 44 — 64 f . , nyers hosszúé 66—76 f., rövidé 36—40 f., G y a p j ú :  
írnom inázs. 95—118 f., középfülömé 6 6 -  90 f; közönségesé 50—60 f., téli 
kélnyiretii linómé 62—751’., középf. 48—56 f., közöns. 38—45 f., nyári két 
nyiretü fin.59—64 f„ középf. 48 —52 f., közöns. 38—42 f . , háránygyap. 42— 
90 f . , bőrről nyirotté 55—95 f., fimárgyajijué 40—60 f., bánsági kézzel mo
sott zigarráé37—40 f., kézzel mosott magyar gyapjúé 29—31) f., úsztatotté: 
26—28 f.; Z s í r é  1 4 f. 15 kr. — 16 f., szegedi S z a p p a n é  14 f. — 15 fr. 
30 kr., fekete közönségtísé 13 f. 30 kr., linóm sziksóé 14 f., közönségesé 9 f., 30 
kr.— 10 f„ S z a 1 o n n á é 12— 12 f. 48 kr., D oh  á n y é: deln ői első rendű 18 -  
24 f ., másodrendűé 12— 14 f. ,  harmadrendűé 7—9 f., szegedi elsőr. 10—12 
{., másodr. 7—9 f., harmadr. 5—6 f., liszamellékié 7—12 f.; olvasztatlan 1*’ a g v- 
g y u é  1 4 —15 f., olvas/.totfé rudban: 17 f. 24 kr. — 19 f. 12 kr.; tömlő
belié 18 f. — 18f. 30 kr., V i a s z é :  (sárga rozsnyai) 78—81 f., bánságié: 
78—80 f . ; B o r ,  akaja budai ó veresé 6—Sf. újé 3 1. 30 kr.— 4 f. 30 kr., 
lekér ó 6 —8 f., újé 3—5 f., pesti kőbányai ó 6 - 8 f., újé 3 f . —3 f. 30 kr., 
Hegyi fehér és veres ó 4 f .,  30 kr., 7 f., újé 3 — 4 f . , síkföldi fehér vagy veres 
2 I. — 2 f. 48 kr., borkő (fehér természetes) mázs. 15—16 f., veresé 1 2 - 1 4  
f.; orv. gyökereké: alcana 5 f. — 5 f. 30 kr.: aszuszilva mázs. 5 f. 48 kr. — 6 f., 
Összehasonlítván a’mostani árkeletet a’ múlt józsef-napi sokadalmival, kivi
láglik, hogy most árban emelkedett timsó, minden fajú szilvapálinka, iró- 
foil, tapló, ó gubacs, fehér hamuzsir, minden gyapjufaj, és bö kő; csökkent 
pedig valamennyire: az erősb fokú borszesz, seprő- és törkölypálinka, fosz
fátján ágyitoll, magyar juhbőr, nyulbőr, ökörszarv, marhaköröm, szalonna, 
\ iax/ ,  gabna, dohány ’s minden hegyi vagy sikföldi a s z t a l i  bor.  —• 
Huni termékink nagyobb része az esőzések ’s rósz utak miatt nem érkezlic- 
t ók el e’ vásárra, névszerint legfinomabb gyapjú fajt épen nem leliete látni, 
( gy nyirefíit is igen keveset, mi csak majd most jutáiul olló alá az usztatásra 
’s uyirésre rendkívül mostoha időjárás miatt — utón útfélen szertehever a’ sok 
szállítandó termék p. o.gyapjú, gubacs, timsó, bőr ’s Leli., innen származék 
a’ nagyiásár roszasnyn; azonban a’ gyalogvásár is silány volt ezúttal, mit: 
természetesen onnan kell következtetni, hogy a’ termesztők nem adhatván el 
nyer« lirmékiket, sőt nagy részben ide sem érkezhetvén azok, gyártott c/.ik- 
kekef nem igen vásárolhatának.
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nyi a. 375 f. Fabini Jánosné sz. Liedernan Mária a. 25 f. Faesi Vilmos ur 445 
f. Festetics prbfné sz. b. Kray a. 50 f. Ferdinandy Ignáczné sz. Ponim Jozefa a.
50 f Földváryné sz. Halácsy a. 25 f. Forster Lajosné sz. Butfkay karolta a.
50 f. Gosztonyinész. Géczy a. 50 f. Grossinger örökösei 30 f. Gömöry lvárolyné 
Julia a. 100 f. Halbauer Theréz a. 50 f. Hammersberg Karolyné sz. Malvi. ux 
Mária a. 10f. Hartleben Adolfné a. 12 f. 30. kr. Hotzlingcr Francziska örö
kösei 5 f. Horváth Antalné sz. b. Orczy Paulina a. 50 f Horváth Jánosné sz. 
Latinovics Anna a. 250 f. Jálies ur 25 f. Jankovichnő a. 15 f. Rendeli gróiné t>0 
f. 50 kr. Kappel Fridrikné Finilia a. 30 f. gr. Károlyi Gyorgyné sz. gr. Zichy a.
100 f Karácsonyiné sz. gr. Stahremberg Ludovika a. 50 f. Kloplingerné a. 10 
f. Koch Klothilda a. 62 f. 30 kr. Kray báróné sz. b. Wenkheim a. 50 f. Kray 
báróné 50 f. b.Kray Amália k a. 12 f. 30 kr. Krausz Erzsébet a. 50 f. Lázár! 
Annak. a. 15 f Legrand ur 20 f. Liedernan Ferenczné sz. Kralovanszky Julia 
a. 37 f. 30 kr. Liedernan Friczné sz. Kieke Kosa a. 250 f. Liedernan Janos Sámuel 
örökösei 50 f. Lichtenstein hgnész. Fürstenberg grólné 30ö t. Lichtenstein ligné 
sz. Kinszky grófné 1000 f. Lónyay Gáborné sz. Kazinczy Ottilia a. 50 t. Lo
vász Jozefa a. 25 f. Lopreszti báróné 50 f. Lukácsné sz. Half Kóza a. 50 í. Máj- 
láth-alapitványnak kamatja 60 f. Malvieux Keresztcly ur 50 f. Malvieux Lajos 
ur 50 f. Malv ieux Keresztelyné Johanna 50 f. Majthényiné sz. Beniczky Maria 
n. 175 f. Marichné sz b. Kray a. 50 f. Mozer Therézia k. a. 25 f. Muller Anna 
asszony 6 f. Müller Therézia a. 10 f. ÍNádasdy grófné sz. gr. Káday Anna a. 12 
f. 30 kr. Némethné sz. Eötvös Mária a. 50 f. l\oszlopyné sz. Bárczy Adel a. 12 
f. 30 kr. Ocskay Ignáczné sz. Szerdahelyi a. 50 f. Orczy báróné sz gr. Bcrényi 
Erzsébet a. 25 f. Orczy bároné sz. gr. Batthyány a. 50 f. Palást hy Yiktorné sz. 
Ghyc/.y Sarolta a. 30 f. Pállt'y gróf sz. Kaunitz herczegné a. 250 f. Pállíy gfné 
sz. gr. Kossi a. 225 f. b. Pereira Ágoston ur 100 f. Pereira bároné sz. I). Arnstein 
a. 1250 f. Pereira báróné sz. gr. Amadé Szeráfi ne a. 50 f. Piatthy Gáspárné a.
25 f. Piatthy Imréné sz. Döry Krisztina a. 25. f. Pnllák Eleonóra a. 12 í. 30 kr. 
Ráday Pál gi né sz. b Prónay Agnes a. 60 f. Ródeyné sz. llédey Anna a. 25 t. 
Hitter Keres/,tely ur 10 f. Rosthy Albertné sz. Eckstein Anna a. 100 f. Kupi* 
Thekla a. 12 f. 30 kr. Sartóry János ur 40 f. Schlachtáné sz. b. I lauer a. 12 f. 30 
Somsich Pongráczné sz. gr.Zichy a. 50 f. Stáhly Regina a. 12 f. 30 kr. Steinacker 
Gusztáv ur, maga és Kolhenhayer Mihály ur egyházi beszédeinek eladatásabnl 
371 f. 40 kr.Steinbach Ferenczné a. 10 f gr. Steinlein Eduardné sz. b Heilenbach 
Zuzánna a. 75 f.Stradané sz. b. Jenik Jozefa a. 12 f. 20 kr. Szalhekné sz. b. Ranfíy 
n. 25 f. Szapáry grófné sz h Orczy Anna a. 50 f. Szécsen Jozefa grófné 200 t. 
Székely Károly ur 10 f. Szentkirályi Móriczné sz. Éltre Konslanlzia a.l 2 f 30 kr. 
Székács Jósef úr, egyházi beszedőinek eladatásából 470 f. 50 kr. Szepessy Fe
renc/, ur 12 f. Szilassyné sz. Inezédy a 62 f. 30 kr. Takácsyné sz. Rekella Er
zsébet a. 50 f. Teleki gr. Sámuelné sz. b. Jeszenák a. 50 f. Lifer ur 12t.  3l)kr. 
Ullman Móriczné sz. Szem iványi Borbála a. 50 f. Vágnerné sz, Kaics Mária a.
12 f. 30 kr. V alero Antalné Katalin a. 50 f. Vay b. Miklósáé sz. b. Geymúller 
Katalin a- 250 f. Veilheim ur 500 f. Wenkheim baróné sz,. b. Orczy 50 f. Vigyázó 
Aitalné sz. Csák Borbála a. 12 f. 30 Vogel Sebestyén örökösei 50 f. Vranyi 
Konstantin ur 40 f. Zalay Aloizné sz. Nauy a. 30 f. Zichy grófné sz b. Kray a. 
50 f. több névtelen öszvesen 586 f. 34 kr. mind váltó pénzben; azonkívül jött be 
az újesztendei köszöntések megváltásiból 1221 f. 26 kr., az 1838 évi január 
7kén tartatott álorczás bálból 3,076 f. 5 kr. egy magyar színházban*! előadásból 
609 f. 9 kr: a’ budai jótékony asszonyegyesülettől a’ közős egyesületi szembe- 
tegápoló intézet 1838 évi költségeinek tél-részbeni megtérítésein 380 f. 50 kr. 
v egre némellv Becsből érkezett ajándékok eladatásából, ’s más hasonló for- 
i ásókból 283 f 31 kr.. ’s a’ pesti szegény biztosságtól 4,400 f. 2 kr. öszvesen 
n3,918 f. 27 kr. váltóban. — A’ k i a d á s o k  p e d i g  az IXSSik é v b en  kö- 
a étkezők valónak: a’ házi szegények gyámolitására (kik ezen évben a’ már- 
1/iusi vizáradás által tetemesen megszaporodtak) úgy szinte némi rendkívüli 
esetekre kiadatott öszvesen 18.987 f. 27 kr., az egyesületi szembetegápoló 
intézet bekerült ezen évben 761 ft. 40 krba, végre az egyesületi varróin- 
lezet fíilseífitésére ’s jeleséii azon tetemes mennyiségű teher ruhának pótlá
sára , melly ezen intézet raktárából a" vizkárosultak közölt ingyen kioszta
tott , adatott ezen intézet pénztárába 1,700 for, ’s így lett az összes kiadás: 
21,449 f. 7 kr. váltóban, ide nem számítván azon tetemes pénzsummát, meiy- 
lyet az egyesület elnöknője kirekesztőleg a’ vizkárosultak számára a' sege
delemosztó választmánytól általvevén, a’ legszorultabbak felsegitésére fordi- 
1 ott, ügy szinte azon számos öltözetet’s asztalneműt sem. melly több nemes- 
lelkiitől az egyesülethez küldetvén, általa a’ vizkárosultak között kiosztat
tak. —

A m e r i k a ,
(Uj ingerkedések a’ canndai liatárokon. Albanyban nagy tűzvész.) 

Ujyorki april 25keig terjedő' lapok némellyike igen ingerülten kel ki az 
egyesület lobogóji ellen elkövetett méltatlanság miatt az angolok résziről; 
két, egyesült stafusokbeli, hajóra ugyan is, midőnst. Lőrincz vizét hala
dók át, lődöztek az angol őrök ; az amerikai határőri hatóság panaszára 
Yung angol ezredes hadi törvényszéket hitt össze a’ dolog megvizsgálása 
végett, mellynek következőben az ezredes nyilványitá, miszerint az egyes 
katonák résziről túlságos kötelességbuzgalom ’s félreértés uralkodott, 
ezek ugyanis azt gondolák, hogy egyesült statusbeli hajónak a’ folyam 
canadai partján nem szabad hajózni ’s egyúttal sajnát nyilványitá az ezre
des ez eset miatt. Ezzel azonban az éjszakamerikaiak nincsenek megelé- 
giilve ’s azóta majd minden közlekedés félbenszakadt az angolok ’s ame
rikaiak között, mert mind a’ két rész gőz- és vitorla-hajóji csak saját 
kikötőjikben vetnek horgonyt. — Albanyban (Ujyork status székesváro- 
sában) apr. 13án a’ tűz épületekben SOezer dollárnyi kárt okoza, mellybül 
esak 37czer volt mentesítve. A’kár nagyobb részint az iparüzőket, szor
galmas kézműveseket sujtá, kiknek több évi fáradalmuk szorgalma füstbe 
enyészett. A’methodisták ’s katholikusok kápolnái is tüzmartalék lőnek.

Ujyorki legújabb hírek szerint a’ buenosayresi ostromzár még foly
vást fónáll. Négy franczia fregát számos korvettel ’s hadi briggel hor
gonyoz la Plata folyamon. Azargentini respublica elnökét nem igen ked
velik a’ polgárok. —

Canadai legújabb hírek szerint Arthur György, a’ felső tartomány 
kormányzója, 22 elitéit éjszakamerikainak kegyelmeze meg. Toronto la
kosi Durham lord tudósítása által ajánlott ’s a’ britt kormány résziről el
fogadott azon terv ellen, miszerint alsó ’s felső Canada ismét egyesittes- 
sék,  hatalmasul buzognak’s az anyaországba küldöttséget akarának kül
deni ellenszólalkozásuk nyilványitása végett. —

Mexicoi mart. 27eig terjedő hirek szerint a’szövetségesek ellen Cos 
tábornok vezérsége alatt küldött kormánycsapatokat mart. 15én Tuspam 
mellett a’ szövetségesek tökéletesen tönkre verek ’s feladásra kényték.
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Tampico még april 3kán is a* szövetségesek birtokában volt l rrea tá
bornok alatt. Bustamente elnök igen nagy hadi erővel Tampico ellen nyo
mult. E‘ várost csak tömérdek ember- "s pénzáldozattal ejtheti hatalmába.
5 — 600 szövetséges vitorlázott el Tampicobul Veracruzba , a’ jelen za
varos állapotban e’ várost kezükre keritendők, főleg pedig azon mennyi
séget, melly az idegen [hajók után járó adóbul gyűlt be. A’ Francziaország 
és Mexico közti szerződést, miután a’ mexicoi kormány helybenhagyá , 
visszakiildék Bandin bajóvezérnek; ez azonban több módositványt vön esz- 
re a’ szerződésben, igy például, a Francziaország által kárpótlásul kö
vetelt 600 ezer dollár „ajándékká“ módosíttatott, ’s több illy önkényes 
egyoldalú történt rajta, mi a mexicoi nemzeti büszkeségnek tömjeneze. 
Bandin azonban a’ szerződést nyomon visszaküldi; a módositvanyoknak 
isme ti helyre igazi Hatásuk végett.

Buenosayresi hirek febr. 22cig terjednek . szerintük febr. lOdi'kán 
néhány franczia hajó a’ sarotei kikötőbe futott, honnan hat ellenségi na
száddal tért vissza; e’ zsákmányt azonban visszaboesatni kénytelenültek, 
mert Bomirez ezredes polgárkatonasági osztálya erősen megtamodá őket.

A’ Cityben, (London belvárosa) a’Times szerint, rebesgetik, hogy 
a’ franczia kormány kész a’ buenosayresi ostromzárt megszüntetni ’s az 
e’ respublicávali egyenellenseg elintézéséreNagybrittanniát megkérni. L’ 
szellemben készült utasítások már elinditfattnk Buenosayreábe. —

(Globe) Az argentini respublica bontakozónnk látszik; a’ santia
gói kormányzó ugyanis Rozas elnök ellen nyilatkozók’s több elégiiletlen 
lobogója alá gyiilöng ; lóriik, miszerint Jujuy, Salta , Tucuinan , Santia
go, Catamarca és Larioja tartományok uj szövetkezést akarnak alkotni 
’s a* bolíviai szövetséggel egyesiilendnek; Rozas pedig az országot szán
dékozik elhagyni 's e1 czélra már angol hajót bérle ki. —

B* o  r t  h gf á 1 ! a.
Moncorvo báró ismét portugál követté neveztetett ki a' st. jnmesi 

udvarhoz. —
S p a  a  5; a  ! o ? s * A g.

(Diego Leon ismét győzelmet arat. Valenciában zendülés. Hadi hírek.) 
Arronizi főhadiszállásáról következő jelentést intéze a’ tartományi íőkor- 
mányzóhoz május lsejénD .: „Sietek Önnel tudatni, mikép vitéz katonáim 
ismét uj repkényt «iratának, 'fegnap megvizsgáláni az ellenség valamennyi 
erősségit e' vidéken. Ötórai elénk álgyuzás után minden árkolat katonáim 
hatalmában volt. Az ellenséges lovasságot megsemmitettiik. Egy erőssé
get szuronyrohanással foglalának el harezosim, 4 tiszt 's 42 katona fog
lyommá lön. Elio 7 zászlóaljt, 800 lovast és 2 álgyut vezérle. 280 har- 
ezosom csatára használbatlan lett.“ Ramales elfoglaltatása után Balma- 
seda, Arciniega, és Ordtina ellen induland Espartero , ki a’ guardanónoi 
csatában május l lkén halálos veszélyben forga, mert több golyó lyug- 
gatámeg öltözetét. Cabrera ugyan május 1 lén 3 ezer emberrel ,5 00.lóval ,
’s 3 álgyuval mintegy óranegyednyi közelségben haladt el Cuenza mellett '* 
mégsem meré azt megtámadni. — A ’ whigministerség lemondása olly nagy 
zavarba hozá Madridban a’ hon barátit, hogy újra kormányon maradása 
is alig tud ja őket magukhoz téríteni. Tory kormány létesülte esetén nem 
tehetett volna a’ spanyol királyné egyebet, mint föltétlenül hódolni Fran- 
cziaországnak, vagy egészen a' zendülés karjaiba vetni magát.. — A ’ máj.
19iki madridi udv. lap Caromolino kineveztetését közli belministerré. — 
Guardaminotul két mérföldnyire carlosi fegyvertár birtokába juta Espar
tero és a’ bermeoi kikötőt is elfoglalá, hol is egy millió reált ’s mindenféle 
hadiszert talált. A’ carlosiakat igen megzavará e’ szerenc-és süker; so
raiktól naponkint számosán pártolnak az alkotmányosakhoz, 's tiszteik kö
zül sokan letevék hivatalokat. Mihely t a' bilbaói vonalt egészen elfog- 
lalandja Luchana gr., azonnal Cabrera ellen fog indulni, ’s a’ hosszas har- 
ezot talán elhatárzás rekesztendi be. La Nestosábói május lóikéiul kö
vetkező czikket közle a’ hadministerség megbízott lapja: ,,.V hadi mun
kálkodások igen kedvező körülmények közt nyíltak meg: Molina de Car
ranzas erősséget leromboltuk , miután azt az ellenség végkép elhngyá , 
a’ szinte elhagyatott guriezoi erősség hasonló sorsra jutott. Castor tábor
nok túl 2 ezernél több katona szökött meg, mi természetesen rendkívül el- 
csüggeszté őt. E’ vidéken a' zendülők úgy elgyávultak félelmükben , hogy 
őrködésükre bízott erősségiket elhagyván, csupán életüket iparkodnak 
megmenteni. Castor tábornok a' trónkövetelő főhadiszállására ment, pa
naszt teendő Maroto ellen , ki szerinte rendre föláldozni szándékozik a’ 
vezéreket, hogy aztán egészen korlátlanul parancsolhasson a’ trónköve
telőnek is.“ — Maroto fővezér május 22kén Baluiasedába hely/é át fő
hadiszállását. — Esparterót valamennyi lap egyhangúlag magasztalja azon 
nemes bánásmódjáért, mellyel a’ guardaminoi elfogott carlosi haditisztek 
iránt viseltetek. O ugyanis meghagyd fegyvereiket és hadi tisztelgés
sel fogadá őket, az ostromnál pedig személyesen vezérlé grán.útosit, mi 
legnagyobb merészségre buzditá harezosit. — Urdach megrohantakor Mu- 
nagorri Caballero ezredest a'trónkövetelő egyik legvitézebb tisztjét agyon 
lőtte.— Diego Leon május 17kéu 8 zászlóalj ’s több lovas század kísé
retében Pamplonába érkezék. Katonái rendkívül elgyöngültek a’ na»y "s 
hosszas erőködés miatt. Május 24kén este következő perpignaui tedegraíi 
sürgönyt közle a’ Moniteur: „Május 8kán nyugtalankodás üte ki Valen
ciában. Minden téren torlaszokat emelt a’ nép , ’s a’ nemzetőrség véres 
harezot küzde a’ sorkatonasággal. Czelja e’ zendületnek: cortesföloszia- 
tás , és Aragónia, Valencia ’s Murcia királyságok függetlensége; 2<)káu 
azonban már helyre állott a’ csönd. — Arnau tábornok 7 ezer emberrel 
’s 500 lóval Liriába nyomult.“ —

( Espartero elfoglalja Ordunát, ’s a’ carlo.siak Bahnasedát és Arci- 
niegát önként hagyák el.) Május 26ki bayonnei telegraíi sürgöny szerint 
május 22ikén elfoglalá Espartero Ordunát, mire av carlosiak azonnal el- 
hagyák Bahnasedát és Arciniegát. Az előbbi város Maroto tábornok fő-
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had'iszállásn volt. Esparterö e’ szerencsés foglalási biztosítják részire az 
egész bilbaói fontos vonalt, mi rendkívül káros következményű leérni 
a’ cárlosiakra nézve; maga a’ Qilotidienne is igy nyilatkozik e’ fontos ese- 
Unényrül: ,,E’ hír valósulta esetén veszélyes fordulat fenyegeti d. Carlos 
tgy é t, mert Orduna, Biscaya ’s Alava határin fekszik, középpontján a’ 
bilbao-vitoriai országutnak. Nem tagadhatni, hogy e’ veszteség igen káros 
következményű lehet a’ carlosiakra nézve.44— A’ genuai és nizzai spanyol 
consulok parancsot kaptak e’ két város azonnali elhagyására, mivel Sar
dinia még mindeddig nem ismeré meg az alkotmányos spanyol királynét. —

1 11 g 1 i a.
(A’ Cambridge! tanulók újabb rakoaczátlankodása. Udvari hírek) 

A’ Cambridge! tanulók, nem elégiilvéii meg azon véres kicsapongással, 
mellyet a’ városházban tartott szabadelmü gyűléskor a’ polgárság ellen 
elkövetének, május 21ikén újabb rakonczátlankodást vittek véghez, mint 
valódi megrögzött toryk. Ezúttal azon beszédek szolgáltak okul a’ kor
látlankodásra , miket Smith és Shearman, a’ gabnatörvény elleni társu
lat küldöttei, a’ színházban tártának. A’ városi polgárok, kik szép ellen
tétben a’ vakbuzgó tanulókkal, egészen ’s kitünőleg szábadelmü intézvé- 
nyek pártolóji, mikép ezt parliamenti képviseló'ik választása is elég vi
lágosan tanúsítja, figyelmesen hallgatának a’ szónokok előadásira, mi
dőn egészen váratlanul mintegy lói) tanuló nyomult a’ páholyokba és 
Smith előadását ez ordítással szakasztá félben : „Hurrah a’ gabnatöryé- 
nyért! Hurrah Peel Róbertért! Le a’ chartistákkal! Isten átkozza meg 
szemeiteket!44 A’ polgárok némi tűrés után végre látták, hogy erőszak
hoz nyúlni ’s az izgága fiúkat kidobni kénytelenek, ’s csakugyan néhány 
pillanat múlva ökölre került a’ dolog diákok és polgárok közt ’saz]előb- 
biek végre véres fejekkel távoztak el. A’ tanítók nem gátiák e’ rút kicsa
pongást. — Leiningen hg ’s hgnő látogatásra érkezének Londonba őfol- 
ségihez, ’s két hónapig fognak Buckingham palotában mulatni. — Cla
rendon 1. arája 4 ezer font sterl. évi jövedelmet hoz a’ kimondhatlanul 
boldog vőlegénynek. —

(A’ királyné születésnapi ünnepe. Örömnyilatkozatok a’ whigmiriis- 
terség megmaradta miatt.) Május 23kán, mint ő fols. születésnapja elő- 
ünnepén, korán reggel minden harang zúgott minden londoni szentegyház 
tornyáról, ezek kúpján pedig Anglia királyi zászlója lengett. A’ Teinze 
folyamon valamennyi hajó zászlók- ’s lobogókkal vala borítva. Minden 
utczán zenészcsapatok harsogtatok a’ nemzetidalt ’s Tonrerben álgyuk 
dörgének a’ szeretett királyné tiszteletére. Délben udvarlat volt a’ király
nénál, mellynek fénye minden eddigit felülmúlt. Némelly lapok sajnál
kozva említik, miszerint a’ királyné ’s föns. anyja közt ismét megújult 
a’ visszavonás szelleme, minek következtében Kent hgnő végkép elis 
hagyja Buekingham-palotát. — Hastings sorhajó az özvegy királynéval 
május 23kán Wight szigethez érkezék, ’s másnap reggel horgonytvete 
Portsmouthban. — Majd valamennyi angol tartományi lap telve gyűlés- 
jelentésekkel , föliratintézés végett ő fölségihez , hálanyilatkozásul azon 
nemes ellenszegülésért, mellyel a’ torykat eltávolitá a’ kormánytól. ()’ 
Connell nagy népgyülést tarta pünköstkedden Dublinban, ’s lelkesülése 
határtalan volta’ királyné iránt, „Azon 20 éves szűz iránt, ki valamint 
imádásra méltó, úgy fiatal és tiszta, ’s minden tulajdont összesít magá
ban, mi őt a’régi lovagkor díszévé is teendheté ; ő, ki öntudata erejével 
legyőzé Wellington liget, a’ száz csata hősét, és Peel Róbertét, a’ csel- 
szövény teljest, ’s ez által megmenté Irlandot, miért a’ hálás, Zöld Erin 
400czer fegyverest állitand síkra szükség esetén. En magam, szóla to
vább O’Connell, mint önkéntes fogok szolgálni e’hű seregben.44 O’Connell 
és Grattan Henrik annyira mentek buzgalmokban, hogy nyíltan kimon
dák , miszerint tory kormájiy-létesülés esetén veszélynek lett volna ki
tétetve a’ királyné drága élete. A’ tory lapok minden kitelhető gúnyne
vekkel tetézik őket ezért. Beresford-téren nagy gyűlést tarta O’Connell 
a’ királyné születésnapján.

(Birminghami’népgyülés. Az orosz trónörökös adakozási.) A’ május 
24iki nagy népgyülés szép csönddel ment véghez minden kicsapongás 
nélkül Birminghamban, noha épen országos vásár volt, ’s a’ város elá
rasztva minden osztályú néppel. 0 ’ Brien oda nyilatkozék a’ szószéken: 
mikép véleménye szerint legalább 200 ezer embernek kellett volna meg
jelenni e’ gyűlésen, ’s mégis csak 5 ezer jőve a’ gyiiléshelyre. A’ szóno
kok közül leginkább kitűntek: O’ Connor, Taylor és M’ Donell; beszé
deik mérsékeltebbek valának az eddig illy alkalomkor mondatni szokot
taknál , ’s a’ gyűlést 3szoros éljenharsogással nyiták meg a’ királynéért, 
kihez következő feliratot határzott a’ gyűlés: „Mi íolséged hű és őszinte 
alattvalóji, e’ nyilványos gyűlésünkből azon kérelmet intézzük felséged
hez : méltóztassék személye iránti legforróbb ragaszkodásunkat kegyesen 
fogadni. Viszonzásul ezért kérjük felségedet: vegye tekintetbe a’ birming
hami ’s áltáljában az egész országbeli szegény munkások érdekeit, ’s érez
tesse minden alattvalójával azon ótalrnat, melly felségednek koronáját biz- 
tositandja. Azon reményben, miszerint felséged olly férfiakat hivand meg 
kormányra, kik a’ népalkotmány ügyét készek előmozdítani’s kik iránt 
bizodalominal viseltetik a’ nép, maradunk ’s a’t.44 — A’ londoni chartisták is 
hasonló tartalmú fölirat tal szándékoznak járulni a’királynéhoz. — Az orosz 
trónörökös folyvást látogatja London nevezetességit ’s az angol főnemes
ség előbbkelőit, még pedig minden pártszellem-kitüntetés nélkül. Nelson 
és Wellington emlékire külön külön 300 font sterlinget ajándékozott a’ nhg. 
A’ woolvvichi hajógyárban a’ királyné pompás gőznaszádját készítik most a’ 
nhg számára, ki az ország külön hajógyárit szándékozik azon meglátogatni.

F r a n c z l a o r s z é g .
(Az öszmüvészeti tanulók megbüntetve. Elegy.) A’ hadminister pa
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leginkább zajoskodtak a’jour. des Débats ellen, bérkocsikon börtönbe vivék, 
mi kellemetlenül hatott a’ népre. — Azon férfit, kit a’ műkiállitásnál elfog
tak , már szabadon bocsátók, mivel közelebb vizsgálat után kitűnt, miké]) a’ 
nála talált’s tőrnek vélt eszköz ártatlan árvésü (Grabstichel), mely- 
lyel kenyerét szokta keresni a’ dolgozó. — Blauqui a’ súlyosan meg
sebesült Barbés társa, ’s egyik vezére a’ május 12iki vendületnek, Ca- 
laisban rendőrség hatalmába került, épen midőn hajóra akart szállani, An
gliába vitorlázandó. Május 22ikén ismét 8 gyanus férfit f gott el a’ rend
őrség. — Bizonyos Fournier, ki a’ júliusi zendiilet alkalmakor első tü- 
zé ki a' boldogasszonyi sz. egyházra a’ háromszinű zászlót, ’s néhány 
nap előtt sebei következőiben meghalt , olly állhatatos részese volt min
den zendiiletnek, hogy életfolyama közelebb említésre méltó. Fournier 
tulajdonkép csizmatisztitó volt, ’s kalandos pályáját a’ júliusi zendület- 
ben nyitá meg, bátran küzdvéu az utezákon, minek az lön következmé
nye, hogy sebeket kapván, kórházba jutott. Szerencsére azon jegyzé
ken díszlett neve , mellyre a’ magokat különösen kitüntetett ’s nemzeti 
jutalomra érdemes honfiak nevei voltak irva. Fournier júliusi keresztet 
kapott. Az 1S32iki jun. 5 — 6iki zendületben Fournier ismét a’ küzdők 
soraiban állott, ’s ismét sebet kapván újra szinte azon kórházba került, 
még pedig ugyanazon ágyba, mellyben már egyszer szenvedett. Sebe 
olly veszélyes volt, hngy egyik lábat le kelle vágni; mivel pedig elég fur
fangos volt a’ rendőrséggel elhitethetni, mikép ő a’ kormány mellett ’s 
nem ellene küzde, tehát pénzsegélyre tőn szert. Az 1834iki aprili zen- 
diiletben a’ falábú Fournier ismét csatázok sorában állott,’s harmadszor 
is sebesülten nyomá azon ágyat, melly mír kétszer volt tanúja vitézsé- 
ginek. F. é. máj. 12iki zendiilet mindazáltal véget vete a’ hős ’s mankó? 
csizmatisztitó életének, miután annyiszor küzde hazája mellett. — A’ 
követkamrai választmány előtt május 25ikén ismédé Duchatel, misze- 
riut a’ kormány nem szándékozik többé zsoldos lapokat tartani; e’ tekin
tetben mindazáltal mégis szüksége lesz titkos költségre, mivel időként bi
zonyos czikkeket szükségkép kell közlenie egyik vagy másik lapban, mi 
természetesen nem történhetik ingyen. — Thiers jelenleg Fölhagyni szán
dékozik a’ tettlegi politikával, és 500 ezer franknyi tiszteletdijért Napo
leon történeteit lógja írni. — Azon katonatisztek, kik az utóbbi zendü
letben különösen kitünteték magukat és sebeket kaptak , előléptetést nyer
tek a’ királytól. — Avignonban hír szerint összeesküvés nyomába jött 
a’ rendőrség. —

(Követ- ’s palrkamrai ülések.) A’ május 25iki követkamrai ülés
ben Duperré tengerészminister 10 millióval kívánta szaporittatni a’ költ
ségvetést a’ földközi tengeren állomásozó hajócsapat számára. Indítványát 
következő szókkal támogató: „Mindenütt elkészülve akarunk lenni lo
bogónk böcsiilete , jogai és befolyása ótalmazására. Talán egészen nem 
fog szükséges lenni a’ kivánt mennyiség, mi legalább biztosan reményijük 
ezt. Készületink minden esetre csupán azon kiterjedést nyerendik, mely- 
lyet az események ssükségessé teendnek. A’ kamra azonban bizonyosan 
meg fogja ismerni, miszerint sok alkalom nyilhatik, mellyben határzot- 
tan parancsolják érdekink, hogy hatalmunkról senki ne merészkedjék két
kedni.66 — A’ pairkamrában ugyanazon nap az irói tulajdont biztosítan
dó törvényjavaslat juta vitatási szőnyegre , melly alkalomkor köztetszé- 
sü beszédet tarta Portalis gr., ’s az Írót örökös tulajdoni joggal kívánta 
fölruháztatni. Villemain, nyilványos oktatási minister, oda nyilatkozók, 
mikép, az elvet magában tekintve, nincsen’s nem is lehet ellene kifogása; 
de véleménye szerint tettleg nem hozhatni azt gyakorlásba. O az iró ha
lála után még 30, vagy ha ezt keveslem találná a’ kamra, tehát 50 év
re óhajtaná biztosíttatni az irói tulajdont örökösei számára. Az indítvány 
első czikkét, melly élte fogytáig biztosítja az írónak a’ kiadásjogot, mó
dosítás nélkül fogadók el a’ pairek; a’ sokkal fontosb 2ik czikk eldön- 
tetését másnapra halaszták, mivel már nem volt annyi tag jelen , mennyi 
törvényszerű szavazásra megkivántatik. Az ülés egyéb tárgyai érdekte
lenek voltak. —

(Visszaélés a’ böcsiiletrend diszjeleivel.) A’ pairkamrai május 23ki 
ülésben Monnier b. következő felvilágitásokat közle azon visszaélésekről, 
mellyek a’ böcsületrendi diszjelek kiosztásában uralkodnak: „1838diki 
oct. 31kén 44,728 böcsületrendi lovag volt. E’ bőkezűség a’ kiosztásban 
mindenkit bámulásra inditand. A’ diszesitettek számát igen czélszerüleg 
lehetne 15ezerre szállitni. A’ kormányzat több osztályiban már nem is 
mondhatni megtiszteltetésnek a’ böcsiiletrend disz jelét, mert az valóban 
csupa egyenruha-függelékké aljasuk , mikép a mandarinok gombja Chi- 
nában. Az 1802ki törvény 5250re határozó a’ lovagok számát; két év 
múlva még 2ezerrel szaporító e’ számot a’ császár, ’s e’ szerint ő 7250 
diszjelet elegendőnek ítélt számos hadserge dicső tettei méltó megjutal- 
mazására, valamint azon polgárok kitüntetésire is, kik a próbák és szen
vedések korában magukat kitünteték. A' rend alapszabályi szerint a’ tisz^ 
tek száma 45Ore volt határozva. 1816diki martziusi rendelet kétezerre 
szaporító e’ számot, most pedig 4500 böcsületrendi tiszt létezik. Ugyan
azon rendelet szerint a’ középkeresztesek száma 400, a nagy kereszte
seké pedig százra határoztaték j múlt évi octob. 31 kén mindazáltal 838 
közép- és 207 nagy kereszt volt kiosztva. Első osztályú rendjelt csak 80 
viselhetne az alapszabályok szerint, ’s mi majd százat látunk azzal dí- 
szesítve.“ Azon választmány, mellyre az indítvány vizsgálata bizaték, 
magát az indítványtevőt nevezé ki jelentés - szerkesztővé. A’ vitatást 
mindjárt az irói tulajdon irántinak bevégzése után szándék megkezdeni.— 

N é m e t o r s z á g .
Ilannoverábau felső rendelet következében el van tiltva a nemet 

Courier 5 tallér büntetés alatt és szorosan meghagyva a rendőrségnek, 
hogy e’ lapnak nyilványos helyeken olvashatását mindenkep gátolják. *
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M a g y a r o r s z á g é s E r d é l y .
ORSZÁGGYŰLÉSI HÍREK. Junius 5ikén esti 73l4 óra tájban él

vezek. Pozsony-város lakosi azon magas szerencsét és szívbeli örömet, 
hogy uralkodó fejdehniink ö cs. kir. Fölségét, három hosszas év után , föls. 
hitvesével együtt ismét körükben láthatók. O felségük a’ postauton érke
zének , ’s tömérdek sokaság által harsogó éljennel kísértettek a’ polgár
katonaság által alakított tisztelgő sor közt egészen a’ halászkapuig, hol dia
dalív volt fölállítva a’ városi czimerrel ’s következő átvilágló fölirattal:
,,Hűség. Vár. Szeretet. Fogad. Örvendezve. Királyunk. Üdvezlő. Honunk. 
Áldozik. Atyja. Jövel!“ Kividről pedig: „Éljen. Ferdinand 's. Mária. 
Köz. Öröm. Jeléül. Hódoló. Szivbeli. Tisztelettől. Vezetve. Buzogva. Té
vé. Sz.K. P. V.“ — A’ zöld diadalív fölött nemtő lebegett ’s ő FF. ál- 
gyurobaj és harangzúgás közt haladónak egészen szállásukig a’ primási 
palotába, hol országunk nádora ő cs. kir. fhgsége , főpapság, nemesség ’s 
katonaság üdvözlék ő felségüket. Este fényesen ki volt a’ város világít
va ’s ő FF. kocsiban kegyeskedének azt megtekinteni. Jun. Iáikén Ko- 
márombul Ácsig, lóikén vissza Pozsonyba szándékoznak utazni ő fels. 
’s ezenkül még néhány kirándulást tenni. —

Főág-Nádorunk ő cs. kir. fensége jun. okén köv. beszédet intéze az első 
orsz. ülés alkalmakor a’ főRRkhez : Exc. Proceres! Uum ad generalem, quem 
Deo auspice ordiemur, Regni Conventual, hodierna die primum congregatos 
intueor Exc. Proc., intimum ex hoc frequenti dignissimorum Virorum ad res 
Patriae cum Principe providendas accedentium coniluxu percipio gaudium; quo 
«nim studio Exc. Proc ad negotia Regni gerenda, quo animo ad provehendam 
ejus prosperitatem coinparati sint, uberrimis, per diufurnum nsum documentis, 
expertum et: comprobamm habeo. Quosdam emum, qui postremis adhuc lempo- 
rilms Consultationes nostras, pro sua \i ingenii, cognitionum apparatu et ju- 
dicii pondere insigniter adjuverunt, hoc loco jam non conspicuous ; aliis Aug. 
Domini liducia ad alia mania vocatis ; aliis ob ingravescentem aetatem, fractas- 
que vires, Nostri in medium venire nequeuntibus, autmedio tempore, ut hu- 
mana fert conditio , naturae debituin persolveniibus. Ast. completa cernimus 
decedentium subsellia provida Regis nostri Clem, soilicitudine; completa in* 
qnam meritissimis Successoribus. Hos inter veneramur Sedi suae, faustissimas 
inter apprecationes, nuperrime illocatum Cels. Princ. Regni Primatem. Cujus, 
in rebus comiiialibus , alias etiam, nunquam non singulari consiiiorum, in me
dium collatorum cum gravitate, impensam operám dum gratus recolo, una ab 
Eodem Dom. Regni Primate sublevamen, nonmodo per funcliones in provinciáin 
suam redcunt.es, sed et insuper, prout a neo-nominato quoque Dom. Judiee Cu
riae Reg., qui jam anterioribus binis sub Comitiis, qua Statuum Praeses, iidu- 
ciam omnium possidens, cut arum mearum partem sustinuit, promtum nunc 
etiam adjutorium, mihi proventuruin confido. It a vero reddita Senatui huic 
integritate, meum, quod lubens express! gaudium, eo ampliori spe niliturfore, 
ut quod arclissimo nexu uuita Principis et Patriae ratio, ad conservandam et 
promovendarn communem Regni felicitatem exposcit, Exc. Proceres mutuis con- 
siliis, optata opinionum consensione, suaque veterana in me íidücia operentur; 
qui vicissim Excelsos Proc. universos et singulos, de indesinenti mea propen- 
sione certos esse cupio. — Pyrker László egri pair, érsek mint n Felségük ürí\ öz- 
lésére rendelt orsz. küldöttség szónoka köv. beszéddel üdve/, lé fels. urunkat: 
Cs. kir. Felség, Legkegyelmesb Erünk! Magyarország ’s a’ hozzá kapcsolt 
részek hiv Rendei, kik Felséged legmagasb rendeletére, mellyet mindenkor 
hódolva tisztelnek, a' kegyelmes kir. levelek által jelenleg e'városba Ország
gyűlésre öszvehiva vannak, ama’ legdiszesb, egyszersmind legkedvesb megbí
zással ruháztak föl bennünket, kik tisztelettel állunk Felséged előtt, miszerint 
kijeientőji lennénk azon határtalan örömnek , mellyet Felségednek e’ városba, 
hív Magyarjai közzé szerencsés megérkeztén teljes mértékben éreznek. Leg- 
k egye hues b Urunk! Midőn Felségednek a' kormánya alatt virágzó népek iránt 
határtalan kegyelmét/* igazságszeretetét bámulja Európa; midőn aluttvalóji java 
előmozdításában leggyöngédebb gondoskodását ’s igazán atyai szivét a' népek 
hódolva magasztalják; van a hív magyar Nemzetnek E, min fókép örvendez
zen, 's a’mit jelesb szerencséji közzé számláljon, t. i. Felségednek a'Magyar 
Nemzet iránti különös vonzódása, ’s ősi alkotmánya épen fentarfásának áll
hatatos kivanása, mellyeknek ez Ország kormányzása kezdetétől fogva számos 
egyéb hizonyitványi kö/.ziii azt teljes joggal emlílni bátorkodunk: hogy alig 
telvén el a’ három év, Felséged ama’ nagy fontosságú munka elkezdésére, 
mellyen mintegy szilárd alapon nyugszik Magyarország, ’s a’ kapcsolatos 
Részeknek a' késő maradékra is megállapítandó boldogsága ’s alkotmányi állan
dósága, legmagasb személyébén magát hív Rendei közzé ismét megalázni mél- 
íóztatik. Leghálásbaknak ismerik magokat a’ RRdek Fels. ez iránt ok kitün
tetett kegyelméért, ’s atyai szeretető indulatjáért; nem is mulasztandnak el 
semmi alkalmat, mellyel Fels. iránti tántorithatlan hűségüket, ’s mi ezzel rokon 
kapcsolatban áll, legmagasb intézeteinek hódolni készségüket nyilván kitün
tethessék. Esdekelve várják már a’ RRdek ama’ kívánatos időpontot, midőn 
Fels. legkegyelmesb parancsára magas kir. székéhez seregelvén , hódoló tisz- 
teletjoket nyilványithatni szerencséjük leend. Kik egyébiránt magokat \ elünk 
együtt kir. kegyelmébe’s legmagasb kegyeibe jobbágyi mély alázattal ajánlják. 
Erre ő cs. kir. 1;elsége köv. válaszolt: Quam nomine DD Statuum et 0 0  Regni 
ad Nos pertuiistis salut.ationem ex homagiaii eorundem in Nos devotione pró
féciám, grato suscipimus animo. In populorum enim Nostrorum erga Nos tide 
et amore summám glóriám, in procuranda prosperitate propriam felicitatem 
Nostram ponimus. Praesentia DD Statuum et ÓO ocyus perfrui Ipsi quoque 
gestimus. instantem proinde adventum Nostrum iisdem nunciari et; de Regia 
henignitate Nostra eos omnes securos reddi volumus. — Eels, asszonyunkat pe
dig következővel: Fels. Császárné és Királyné, Legkegyelmesb Asszonyunk ! 
Azon őszinte tiszta öröm teljességéhez, mellyet Magyarország ’s a5 hozzá 
kapcsolt Részek országosan összehívott RRdei, fels. Férjének népei legkegyel
mesb Atyjának hív Magyarjai közé kivám jövetelén már jóeleve hálaér/.elem- 
mel nyilványitának, nem volt semmi ohajthatóbb, mint az: hogy Felségedet is, 
a’ mi legkegyelmesb Asszonyunkat, szeretett Fejdelmünk társaságában sze

mélyesen szemlélhessük, hódolva tisztelhessük. S csakugyan enged ok az egek 
a’ magyar Nemzet forró ohajtásiuak: felségedet kiváut jólétben közöltünk üd- 
vözleni van szerencsénk Midőn ekép Magyarország s a kapcsolatos Részek 
hű Iliidéinek, a’mi Küld »inknek nevében Edségednek a magyar Nemzet kü/.e- 
pett megjelenésén igaz szivbeli örvendezésünket kijelentenék,egyszei hu ind tini 
buzgalommal óhajtjuk: miszerint a Mindenható I eiségedet, min jo Királyunk 
leghűségesl) Hitestársát, ’s a’ magyar Nemzet főfő gyönyöniső.r,.| _ ;i/i é\ek 
hoszszű során állandó jólétben megtartani méltóztassélc. Kik egj^ébiránt ma
gunkat’s Küldőinket Felséged legmagasb kegyeibe legmélyebb tisztelettel to
vábbra is ajánljuk. Feli. assz.unk erre köv. felelt: Salutation un, nomine DD 
Statuum et OÜ Regui Hungáriáé, per solennem Deputationen hanc ad mo 
perlatam, tanto magis grato accipio animo, quanto inti mi us Me r.obili Genti 
hungarae. haereditate a’ Majoribus Meis accepfo benignitatis sensu, adslri- 
ctam sentio. Y'elint DD Deputat i hoc ipsum Committentibus suis referre, unaque 
de hoc, qui mihi perpetuus érit, peculiari erga illos et universa n Genfem hun - 
garam animi atfectu certos, securosque reddere. A’ ni. k. u. Kanczellár Mailát h 
Antal gr. ő exc, jun. (ián a’kir. előadások átadásukkor köv. besz. tartott: O fels. 
örökös kor. Királyunk, ki az ősi magyar hivségben legfőbb dicsőségét, édes 
Hazánk jólléte eszközlésében fejedelmi törekvésinek legkedvesb arányát he
lyezi, örvendve látja szeretett Híveit, ez országos Tanácskozásra, illyjelcs 
számmal összegyülekezve. Ktil- és belső bátorságunk érdeke mindenkor legelső 
volt Nemzetünknél,’s ez Urunk Királyunknak is legfőbb, legszentebb gondja. 
Mellynél fogva, midőn azt óhajtja, hogy a’ magyar e/.redek, nevezetjöknek 
’s az ezzel egybekötött vitézi erény dicsőségének jövendőben is megfelelni ké
pesek legyenek: tökéletesen meg van győződve , hogy a’ halhatatlan ősök 
méltó maradóid keblében rokonérzésre. ’s ennek bebizonyításában a’ legne- 
mosb készségre tarthat számot, kivált O, kinek szive csak egy vágyat ismér, 
ajft t i. hogy eképfen a’ bátorságos békefenlartás reménye még biztosabbá té- 
teTvén, minden egyéb gondjait a’ nemzeti jóllét virágoztatására fordíthassa, 
illy bi/odulominal nyuj tat ja Fels. Urunk kir. Előadásit által, ’s valamint az 
Ország kedvelt llendeit szivének legbelsőbb érzéséről bizonyosakká teszi, úgy 
szinte teljes bizonyossággal Ígéri magának azt is, hogy ez országos tanács
kozás minden végzése — az ugyanazon-egy — szándékká forrott boldog kap
csolatnak szüleménye ’s legdicsőségesb emléke lészen. —O cs. kir. Felsége, mi
dőn a’ kir Előadásokat a’ hg-priinásnak átadá, az Ország Hithez köv. beszédet 

* tartott: Quod semel afque iterum solemnibus verbis decUravimus : nil Nobis 
antiquiiis esse, quam ut sua Legibus sanctimonia, plenusque Institutes. quae se- 
culorum usus consecravit, x igor constet; id moribus totoque Regiminis Nostri 
tenore coinprobare gestienfes convocavimus ad Comitia haec fideles SS et 00 . 
Imo vero adsuijius in medio eorundem Ipsi, ita prorsus animo comparati, ut. 
quemadmoduin Nobis umiin id maximé proposifum est, ut sinceri in genero- 
sam Gentem amoris, candidaeque liduciae gloria gratissimae recordationis An- 
tenatis Nosfris pares et simus, et habeamur; ita vicissim nulli dubitemus ti- 
deles SS et 0 0  omnem aeque curam, operamque suarn in praecipuo illő studio 
ponere, utse dignam Majorum, qui Nomini hungaro perpetuam generosae Centis 
fámám asseruerunt, progeniem praestent. Inter ea, de quibus emu íidelibus Sta- 
tibuset 0 0  in praesens tractaturi suinus, unum imprimis ejus generis est, u t, 
cum ad interpositain publicam lidem exsolvendatn,Legionesque hanga icas in eo, 
qui heroicae earundem virtutis laudibus porro quoque respondeat, statu con- 
servandas referatur, in nobili Centis cliaracfere praecipuum praesidium suum 
habeat. Via igitur Subsidii de re smmui, quod ultro patet, momenti agere cum 
Íidelibus StafibusetOO constituimus , reposila in pectoribus eormn liducia pro 
certo tenentes: id, quod Nos inter principes Regii Nostri muneris, sollicifu- 
dinisque partes numeramus, aequali apud animum quoque üdelium Statuum et 
0 0  loco esse. Quae praeterea ad im rementum Prosperität is publicae constimi. 
et Legum decerni provisione velimus , benignis Propositionibus Nosfris ita 
complexi suinus. ut justa insuper, quae ad íinem ilium faciunt, posfulala prom
tum ad animum Nostrum adifum habeanf. Dum igitur eas liisce benigne con- 
signainus, auspicainur Comitia haec tenerrimo illő paferni animi Nostri voto, 
ut rogandae bis Leges , proprias, perainafae Genfi, constantis in Frincipem, 
Fatriamque amoris. et glóriáé, quae praeclare navafam commodis publicis operám 
sequitur, Landes novo iterum monumonto coníirment. In reiiqun lideles Status 
et 0 0  universos ac singulos de Gratia et Clementia Nostra Caesareo-Regia 
securos reddimus. A’ RIl táblája ölésit megnyitó m. kir. személynek ur velős 
tartalmú beszédét, mai Társalkodónk közli Itt következnek két nyelven a’

~ i~~11451 1S39. Kegyelmes királyi Előadások: Sacrae Caes. et llegio 
Apóst. Majestatis , Domini Domini clementissiini, nomine, Serenissiino 
Archiduei etc. ect. etc. ben. intimamlum: Summefatam suam Majes. Sacr. 
pro constanti ea, qua cunetis Regii Sui muneris1 partibus intendit, cura, dum 
generalia haec Regni Comitia indiceret, benigne simul inemorem eoruin, quae 
per articulum 21. novissimae Diaetae in respeetu Partium Regni Hung, 
antea ad Transsylvaniain applicatarum, legeque eadein reineorporata- 
rum, quatemis iisdem ratione voti et sessionis in Comitiis jus postliminii 
§ 1. Articuli illius attactum suffragari dignosceretur, ad haec evocanda- 
l'um constituta habentur, interea etiam , usquedum in consequentiam lle- 
lationis per exmissam Conimissionem praestandae ulteriora hanc in rem, 
sensu § 3. praecitatae legis saneita fuerint, ad Comitatus Kraszna , me
diocrem Szolnok et Zaránd, quos utpote jam ante, quam a Regno Hungá
riáé avellerentur, huj us in Comitiis jure voti et sessionis gavisos fuisse 
ultro evidens est, mox nunc benignas Regales dedisse. Tenore hamm 
Ländern cunetis Dominis SS et 0 0  ad Comitia haec benigne convocatis 
gencratim et Suam in observandis legibus religionem, et verő illám, qua 
in specie relate ad robur légióimul hungaricarum conservandum tenetur, 
sollicitudinem pro candore benignissimi animi Sui indicasse. Est nempe 
illud — partim communi mortalitatis conditione, partim verő quod alii senio , 
morbis aliifracti, exercendis armis minus habiles reddantur, alildenique con- 
tinui servitii oneresensiin fatiseant — eum in modum attenuatum, ut aeee-



Ö cs.’sap. kir. Felsége Almásy Ignácz grófot saját kertére, t. n. 
Temes megye fó'ispáni hivatalától fölmenteni, ’s legfelsőbb kegyelme 
bizonyságául a’ vas korona első osztályú rendével (líszesíteni; teniesi fő
ispánná pedig Tihanyi Ferencz eddigi főispán - helytartót kinevezni; — 
Asztalos P ál, ns mármarosmegyei táblabirót pedig kir. tanácsosi czím- 
mel méltóztatott kegyelmesen felruházni. —

() cs. s ap. kir. fölsége U n g h e r Karolina dálszinésznőt cs. kir. 
kamraénekesnői czimmel fölruházni méltóztatott.

Királynénk ő cs. kir. fölsége székhelyi M a j l á t h ,  szili, petőfahi 
Uz o v i c s  Karolinát; Amadé  Klementina gin.; E s z t e r h á z y  Antó
nia grn., szili. P e r é n y i brnőt; K á r o l y i  Francziska grn., szül. Esz
terházy grn.; és Eszterházy Mária grn., szül. P 1 e 11 e n b e r g- M i e ti n- 
gen grnőt, palotadámnivá nevezni méltóztatott. —

A’ nm. m. kir. udv. kamra a’ keblebeli megürült fogalmazó-tiszt
ségre Filó Keresztely díjas gyakornokot, jegyzőkönyv-iktatósági utolsó 
tisztségre Ziska József jegyzőkönyv-iktatósági írnokot; végre az aradi 
kamrai uradalomban Mondorlpkon megürült erdősz-tisztségre Killer Ká
roly oraviezai erdőgyakornokot alkalmazó. — Párvy Ferdinand luboch- 
nai kincstári számtartó f. e. april. 27kén, Prunlmber János kézsmárki k. 
sóárnok és harminczados f.é május 8kán meghaláloztak.

(Pestmegyei közgyűlés.) Pestmegye jun. 12ken ’s következett nap
jain tartó medárdvásári közgyűlését, mellyben , miután Szentkirályi Mó
ricz pestmegyei követ országgyűlési tudósítása felolvastaték, valódi 
örömmel értették a’ 11R ő Felségüknek magyar nyelven üdvözöltetését az 
országos küldöttség’! szónok által; az utasításokat készítő küldöttség to
vábbi munkálata vétetvén tanácskozás alá, azok közül legnagyobb fi
gyelmet gerjesztéllek : a’ zsidóságnak hazánkban a’ több nem nemes pol
gárokkal egyenlő lábra állittatása, — továbbá pedig az hogy alkottassák 
Pesten váltótörvényszék’s mindaz, kié’ törvényszéknek aláveti magát, 
legyen az nemes vagy nemtelen, a’ váltótörvények szerint ítéltessék ; e* 
fontos utasítás a’ Kilét örömmel tölté el; mivel pedig már hazánk több 
megyéiben a’ javitó fogházak nemcsak illő elisméresre találtak , sőt né- 
mellyek már foganatosításához is kezdének , hogy egyes megyék illy vál
lalatok által szerfölött ne terheltessenek, indítványba hozaték, miszerint 
országos javitó fogházak épittessenek kerületenkint. E’ gyűlés folytában 
fölvétetett F á y  András takarékpénztár iránti terve is, inellyet már jó- 
zsefvásári közgyűlésen nyujta be ’s megvizsgáltatása küldöttségre bízatott; 
a' megye RRei örömmel fogadók e’ tervet ’s az egészben azon egyetlen 
módosítás történt, miszerint a’takarékpénztár alapját létesítő egyes rész
vények 200 ftrul lOOra szállíttattak le. E' tervnek életbe léptetése által 
az érdemteljes szerző uj repkényt füze magának ’s uj okul szolgál ez, a’ 
nemzet polgárinak szive megnyerésire. Ez alkalommal Modrovics János 

'«főbiztos a' takarékpénztár foganatosítása előleges költségűül 100 pengő 
forintot ajánlott —

Ma g y a r  t udós  t á r s a s á g  játékszíni küldöttsége munkálatairól 
t i z e d i k  értesítés. — F. évi martius elejétől május végéig a' küldöttség 
hat ülésben folytatta dolgait, ’s tisztügyre vett hét fordítmány közül a’ 
következő hatot fogadta el: 1) A' m a g y a r  h ö l g y ,  vagy szín és va
ló, nézőjáték 5 felv. Töpfer után szabadon Komlósy. 2) K u y - B l a s ,  
dráma 5 felv. Hugo Victor után Nagy Ignácz. 3) T e r é z ,  dráma 5 felv. 
Dumasután francz. Nagy Elek. 4) A’ k é n y t e l e n  K i r á l y ,  vigj. 2 
felv. franczia ut. Tóth Lőrincz. 5) Vol t a i r e  s z ü n n a p j a i ,  vigj. 2 
felv. francziaután TóthLőrincz. 6) Ha ml e t ,  dráma 5 felv. Shakspea- 
reből angolból az eredetinek versmértékében Vajda Péter. — Ezek is a’ 
régebben hirdetett 83 darabbal együtt leiratás végett, bárinelly szinész- 
társaságnak kiadatnak az academia levéltárából. P e s t e n ,  a’ kis gyű
lésből junius 3ikán 1839. Dr. Sc lie del Fei'encz titoknok.

KÜLÖNFÉLE: A’ legf. helybenhagyással megerősített magyar nyug- 
pénzintézet, az 1839iki első félévi intézeti munkálkodások ügyében f. 
é. jul. Tikén délelőtti 10 órakor tartamija szokott félévi gyűlését a’ ma
gyar kir. Helytartóság választmányi termében , mellyreaz intézeti alapsza
bályok 24ik §a értelmiben minden intézeti tag hivatalos. — Múlt hó 13- 
kán Hertelendy Ignácz cs. kamrás és udv. tanácsos fényes ünnepéllyel 
foglaló el Torontálinegye főispáni székét. Kérelme következtében kir. biz
tos nélkül ment véghez a’ beiktatás. Az uj főispán számos tbirót nevező 
ki, kik közül leginkább említendők:Majláth György országbírója, Mai- 
láth Antal gr., udv. kanczellár; Kedekovich Lajos b., alkanczellár; Ke- 
glevich Gábor gr., magyar kir. udv. kamrai elnök; Mednyánszky Aloizb., 
másodelnök.^ — A’ török kormánylap f. e. május lTiki száma szerint 
Belgrad a’ nissai helytartósághoz van csatolva , és a' nissai férik , Chos- 
rew basa, lön várparancsnok Belgrádban. Az eddigi parancsnok, Jussul’ 
basa, Konslnntinápolyba visszatérésre kapott nagyúri fermánt. — Hont- 
megyéből Írják, mikép ott a’ hernyók még soha nem látott sokaságale- 
pett el minden gyümölcsfát és bokrot, ’s tökéletesen semmivé tette az 
egész idei gyümölcstermést. A’ kertek általányosan szomorú téli kopár

deute cumprimis ctiam eo, quod inilitem in consequentiam articuli 7:1830 
statútum evoluto decennio inomisse, finaliter dimitti, legis ejusdem, fideique 
publicae sanctiinonia imperet, legali scopo, absque validis suppetiis respon- 
surumnon esset. Unde cűm ad has comparandas collectacula non sufficiant: 
Primum illudque majoréin in módúin desiderare Altefatam Suam Majestatem 
Sacratissimain, ut 1)1) SS et ()() se in partem praecipuae hujus Ilegii Ejus 
animi sollicitudinis, et ad traditam Sibi per Mnjores heroici legionum hun- 
g'aricarum vigoris in quosque eventus integre servandi glóriám , decernen- 
do in Tyronibus subsidio couíirinandam, ac per eum vocatos esse Prin- 
cipem ineminerint, qui úti stádium pacis cordi Suo alte impressuni con
st an tér fovet, ita nihil enixius cupit, quam ut eadem necassariis securi- 
tatis praesidiis firmata, impulsion animi sui in provehenda prosperitatis 
publicae efflorescelitia ininterrupte sequi valent. Al t e r um deliberatio- 
nis DDStatuum, et 0 0  argumentum articulus 11 postremorum Comitiorum 
praestituit. Cujus ad exigentiam opus Kegnicolaris Deputationis, ad de- 
proitiéndam intuitu modalitatis, quae in alendo, hospitioque excipiendo sta- 
livante et transennante milite opportunissima, justissímaque videretur, 
ratione item quaestionum , nun objectis bis necessario nexu junctarum 
opinionem, exmissae, DD Statibus et OO referendum, mox in pertractatio- 
nem sumnicndiun est. Té r t i  um est: ut cum inter vehicula facilitandae 
eommercialis communicationis praccipuo loco Danubius censeri debeat; 
scopuin tarnen in ilium, ut is huic , quam a natura accepit, destination!, 
tanto certius respondeat, simul verő mala, quae per exuiidationemaqua- 
1 um ejus et alias frequentissime evenerunt, et verő maximé anno 1838 
adsitis eidem oris gravia acciderant, efficacius antevertantur, regulation« 
ejus, ad haue vero suscipiendam majori et sumtuum, et operarum iinpeu- 
dio et denique ad tollenda navigationis impedimenta severiori légiim san- 
ctione ojius sit; DD Status et OO hoc ipso evidentis publicae utilitatis 
objecto uberius expenso, circa decernendas scopo praevio Provisiones , 
pro re nata ad reliquos etiam in Kegno navigabiles fluvios extendendas , 
ductu praeexistentiuin legum mentem suam bis adlmc Comitiis Suae Ma- 
jestati SS proponant. Quae dumEadem Altefata Sua Majestas SS per DD 
Statusét OO maturitati consiliorum juncta possibili temporis? ex mente 
legum, parsiinoniaperagenda confidit; una Eos securos esse jübet: circa 
gravamina et Postulata sub praeteritis Comitiis exhibita, quae ulteriorem 
pertractationem requirebant, proutetilla, quae ex Comitiis bis substra- 
tafuerint, Eandein ben.Kesolutiones suas mox impertituram,nequejustis de- 
sideriis pro constanti benignissimae voluntatis Suae in haec propensione <!e- 
futuram esse, ln reliquo Summefata Sua Majestas Caesareo-Kegia DD 
Statibus et OO. gratiam et clementiam Suam Caesareo-Ilegiam liisce be- 
nignissime confirmat. Per Sacram Caes. et Kegio-Apostolicam Majestatem 
Posonii, die 4.junii 1839. Georgius B ar tá l m.p. mi magyarul így hangzik:

Ö es. k. felsége azon állhatatos gondoskodásánál fogva, mellyel kir. tiszt- 
köre minden ágira fóhigyel, midőn ez országgyűlést kihirdeté, megemlékezvén 
egyszersmind kegyelni, azokrul, mik a* legközelebb O.gyűlés 21 ki t. czikke 
által az előbb Erdélyhez illesztett, ugyanezen törvény által Magyarországhoz 
a isszacsatolt niagv.országi részek iránt, minélfogvást azoknak h/, említett czikk 
Iső §b?m O.gyűlésen helyre állott (feltámasztott) szavazási és űlési joga elis
mertetik ’s O.gyűlésre meghivatásuk is rendeltetik, addig is, míglen az e’végett 
kiküldött biztosság adandó tudósítása kövei keztiben e’ tárgyra nézve az idézett 
törvény 3ik ghoz képest további határozások tétetnek, Kraszna, Közép-Szolnok 
és Zaránd rgyékhez, mellyeknek INI.országtól elszakasztatásuk előtt ország
gyűlésen szavazási és ülési joggal élésük kélségen túl van , azonnal kegy. kir. 
ineghivó-Ievél küldetett. Ennek tartalmánál fogva ő felsége ez O gyűlésre kegy. 
meghitt KK és KKnek általányosan mind a* törvények megtartásábani lélekis- 
méretességét, mind azon gondoskodását, mellyel különösen a’ magyar ezredek 
ereje föntartása iránt viseltetik, kegyelmes szive őszinteségénél fogva kinvilat- 
ko/.tatfa.A’ magyar katonai erő l.i.—részint a’ halálozás közsorsa által, részint, 
mivel némellyek öregség, mások betegség miatt meglörődvén fegyverviselésre 
kevésbbé alkalmasok, mások pedig huzamos szolgálati teher miatt elcsüggedtek 
— annyira megcsökkent, hogy ide járulván főleg az is, miszerint az 1830ki 7ik 
t. ezikknél fogva állított katonaságnak egy évtized után mulhatian ’s végképeni 
elbocsátlatását ugyanazon törvény ’s közhit szentsége parancsolja, a’ törvényes 
♦acélnak hathatós segédpótlék nélkül nem felelhetni meg. Mivel pedig e’ hézag- 
töltésre a’ katonafogadás (toborzás, Werbung) elégtelen : lör ’s ezt is szerfölött 
lcivánja ő felsége, hogy a’ KK és Ilit ne feledjék: mind ezen ő felsége kir. szive 
fő gondoskodásában! részvétre, mind őseiktől öröklött ’s a’ magyar ezredek vi
tézi derékségc dicsőségének mindennemű viszonyokban szeplőtlenül, ’s katona- 
ujonczi segedelem-határozás által megerősítendő, fentartására ’s azon fejdelem 
által magokat hivatalosaknak, ki valamint a* szivébe mélyen vésett békefentar- 
táson állhatatosan törekszik , ngy semmit buzgóbban nem óhajt, mint, hogy a’ 
bátorság szükséges védszereivel gyámolított békében szive ösztönét szakadatla
nul a’ köz jóllét virágoztatására követhesse. — A’ KK és KK tanácskozási 2ik 
tárgyát az utolsó O.gyűlés Ilik törvénye tűzi ki, mellynek követelésénélfogvást 
az. országos küldöttségnek munkálata a’ tanyázó ’s átvonuló katonaság élelme
zésire és szállásozására legczélszeríibLnek ’* igazságosbnak látszandó módrul ’s 
az e’ tárgyakkal szükséges kapocsban álló ’s a’ KKés KKnek előterjesztendő, 
kérdésekdolötti véleményéről, azonnal vizsgálat alá keriilend. 3ik : minthogy a’ 
kereskedési közlekedés utai közt főhelyet foglal a’ Duna, azonban a’ végre, hogy 
ez a’ természettől szabott rendeltetésének annál bizonyosabban megfeleljen,
’« egyszersmind azon tetemes károk, miket aradási által egyébkor is igen 
gyakran, de főleg 1838ban partmellékein okozott, hathatósabban liárittassanak 
el, e’ folyam szabályoztatása , ennek létesítésére pedig több költség és munkás 
'h végre a’ hajózási akadályok megszüntetésére szigorúbb törvény szükséges: 
a’KK és KK e* nyihányos közhasznú tárgyat bővebben megfontolván, az e’ 
ezélra megállapifandó ’s n’ dolog úgy hozván magával, az ország többi hajózható 
folyamira is kiterjesztendő intézkedések iránt a’ létező törvények értelmiben 
véleményüket még ez országgyűlés alatt ő felségének mutassák be. Mellyckct 
midőn ő felsége a’ KK és KK állal, tanácsi érettséggel párositni lehetséges, 
törvényszerinti,’dnkiméléssel elvégeztetni reményi,egy úttala’KKés liliket biz
tosítja, hogy mind a’ múlt országgyűlésből fölt erjesztett sérelmek és ki urnátok 
iránt, mikben további vizsgálat szükséges uala, mind az ezen országgyűlésből . 
fölterjesztendók iránt kegy. halálozásit minélelőbb kiadnndja ’s az igazságos 
óhajtások valósulását, kegyelmes akaratjának ezek iránti állhatatos hajlandó
ságánál fogva, nem késtelondi. Egyébiiúat sa t.

-  ( l» í

N y i l a t k o z á s .  A’ liaza ’s emberiség iránt hő indn'atu részvétet ápolva — c’ 
kettő javának tettleges didi zatokkal elősegéllését egyik főbb erkölcsi feladásul tűzni 
ki , szép polgári erény , ritka enibertökély 's méltó a’ mimlennapiság szűk köréből 
kicmeltctésre , utánzásra serkentő például a’ jelen ’s utóivadéknnk : de midőn az ér- 
dcmmcltatást tisztes köréből levonva , a’ közönség ániitgatásával személyes érdekből, 
vagy éppen alacsony giinyiizésre palástúl bitorolla.ini látjuk , már ekkor a’ részrc- 
hajlatlanság kötelességgé teszi a’ felszólalást. — En , olly tisztelője az érdem ará
nyos dicséretének, mint gyűlölője a túlságosnak — miután e' fölött szinte köznjkon 
forgásra méltatva tapasztalom .annak rebesgetését, mintha n. sz. miklósi Nákó János 
táblabíró úr 's rendes meghatalmazottja b. Komlósi intézkedésének leirása a' Hírnök, 
f. évi 20dik ’s Jelenkor 21dlk számában (ölem eredeti volna: nz c’ tekintetben reá»» 
hárított bccsiiletérdekló gyanú eltávoztatásaul kettős kötelességemnek érzem , ke
rek deden kinyilatkoztatni, miszerint a’ szóban forgó ezikkelynek irójn nem vagyok^ 
sőt hogy az — bárki tollából folyt i s— nagy részint hamis adatokon épülvén, érdem
méltatás czimét nem érdemli: uióbbi kérdés-támodás esetére, nyomban kész leszek 
bebizonyítani. — Költ llKomlósou junius hó 8kán 1S39. F i á i é i  ni  s J á n o s ,  uuk.



alakot öltének ’s ezenkül még az erdőkben is alig láthatni zöld lomboza
tot, mert a’ hernyó és számtalan cserebogár-sereg mindent fölemészte. Né- 
inellyek a’ viharos esős tavaszból mostoha évet kezdnek jósolgatni. — A ’ 
szolcsányi (Nyitrámegyében) répaczukorgyár olly kedvezőn gyümölcsöze 
inait évben , hogy méltán gerjeszthet közfigyelmet. E’ gyár Odescalchi 
Augnszt hg tulajdona , ’s igazgatója Berber Theolil, ki 1833ban alapitá 
azt *s ügyessége által évről évre szaporítja is a’ jövedelmet 1838ban mál
ló ezer mázsa répát munkált föl, és hiteles számítás szerint 58,739 ír. 1 kr. 
jövedelmeze váltóban. A’ költségek répatermesztesre , fára, csontlisztre, 
inészre, munkadíjra, lovakra, tőke-kamatra st. összesen 33,254 fór. 13 
krt kívántak váltóban , ’s igy az egészen tiszta jövedelem 25,484 fr. 48 
krra ment. 1839ben már 22 ezer mázsa répát dolgozott fel, a’ költsé
gek lerótta után az idén legalább 35 ezer váltó forintra menend a’ tiszta 
nyereség. — Zimonyi május 2Tiki hírek szerint .Milos hgjun. végén Orosz
országba fog utazni, még pedig egyenesen Odesszába, hol megtudni szán
déka: melly helyen jutáiul szerencséje a’ ezárnak udvarolhatni, ki e’nyá
ron déli tartományit utazandjabe. Május 26ikán hírérkezék Belgrádba a’ 
franczia consul által, miszerint Obrenovieh dános vezérlete alatt mintegy 
2 ezer főnyi szerb csapat indult meg Belgrad felé a1 rudniki kerületből. 
Éz elcsábított emberek sehol nem találtak ellenállásra’s Rakovacz mellett 
néhány órányira megállapodának. Czéljok Milos liget megszabadítani , 
kit bal véleményük szerint fogva tartanak a’ tanácsosak. A’ metropolíta 
számos tanácsos ’s előbbkelő szerb társaságában azonnal kiindult Bel
grád ból e’ szerencsétlenek kijózanitására.

A’ b u d a i  j ó t é k o n y  N ő e g y e s ü I e t legfelsőbb engerlelemből tagjai 
S/.ámára okleveleket adott ki. Az oklevél tartalomdiis rajz egy imperial-ivén. 
Legfelül ábrázolja ez a' 3 kisdedovó tanodát (iskolát) a’ Nőegyesület gondvise
lésétől függőt — ime felírással: „Eresszétek a’ kisdedeket, haddjöjenek hoz
zám, mert övék a’ mennyország. Máté 19. 14.“ Bal felől ábrázoltadk a* Nő- 
egyesület gondjai által fenálló Vakgyógyító-intézet, ime felírással „Az után 
isidét szemeire tévé kezét, és látni kezde és meggyógyít taték úgy,hogy mindent 
intim. Márk 8. 25.“ Jobb felől szemléltetik képmása az egyesületi numkahaz- 
nnk , melly állal a’ Nőegyesület a’ dolgozni akaró elszegényiilleknek munkát 
nyújt, ’s azt szabott áron fizeti. Fölébe e’ van írva: „Hívd a’ műveseket, add 
meg béreiket elsőtől kezdve utolsóig. Máté 8. 20.“ Legalul olly sinylök ’s 
kórok lefestvék, Kik erőtlenségük miatt nem képesek élelembelit keresni, :s 
kik részint a’ Nőegyesületi kór- és sinylőházakban ápoltatnak, részint Imj- 
lékikhan felkerestetvén, czélszerii gyámolt nyernek. Köztük lebeg Üdvözítőnk 
imezt mondva : „Mert éheztem és ennem adtatok; szomjaztam és innom adta
tok: jövevény voltam’s befogadtatok; meztelen voltam, és ruháztatok. Máté 
23. 35.36.“ Közepén foglaltatik az oklevél tartalma, ’s igy hangzik: O cs. 
kir. Felsége legkegyelmesb pártfogása alatt létező budai jótékony "Nőegyesü- 
let jelen oklevelénél fogva bizonyítja: hogy i\A . (teljes czime) ez egyesület 
fenálló szabályai értelmében tiszteletbeli tagjául választaték és kineveztetek: 
Költ Budán 183Ski mart. 22kén tartott ülésből. M a r i a  D o r o t h e a ,  mint 
pártfogó hl. k. gróf Brunszvikné-Majthényi Marianna elnök ni. k. és a’ titok- 
noki aláírás. Pecsét: egy , fiait etető pelikán, fölébe koszorú, és a’ körülí
rás í Budai jótékony Nőegyesiilef. Következő hölgyek választattak szavazat
tal és üléssel bitó tagokul: Hg Metternich Kelemenné gr. Zichy-Ferraris Me
lánia palotadáma ; gr. Sándor Móriczné hg Metternich Leontina pd ; (csarnok- 
hölgy) gr. Cziráky Antalné, gr. Batthyányi Mária pd ; gr. Nádasdy Leopoldné, 
b. Forray Júlia, csillagkeresztes ; gr. Batthyányi Imrene, gr. Mailáth Erzsébet 
csk; b. Gerliczy Mihályné, gr. Győry Jozefa csk ; gr. Festetics Albertné, gr. 
Sándor Vilma, pd ; gr. Széchenyi Istvánné, gr. Seillern Ci escentia pd ; Semsey 
Jóbné gr. Kegleviclt Fva csk; hg Grassalkovics Antalné, hg Esterházy Má
ria, csk; b. Splényi Ignáczné, Szily Mária pd; gr. Batthyányi Vinczéné, Rud- 
nyák Jozefa csk; hg Koháry Ferenczné, gr. Wallenstcin-Wartenberg Antó
nia pd; gr. Pálífy Fidelné, gr. Döry Ernesztina pd ; Simoncsics Jánosné, Pa- 
laczky Anna; Ocskay Ignáczné, Szerdahelyi Julia; b. Mednvánszky Aloiz 
né, gr. Mailáth Agnes csk; hg. Esterházy Miklosné, hg Lichtenstein Mária 
pd; hg Esterházy Pálné, hg Thurn-Taxis Therézia pd; gr. Esterházy Ká- 
rolyné, b. Erényi Antónia csk; gr. Batthyányi Jánosné gr. Batthyányi Aglája 
csk ; gr. Zichy Augusztné hg Odescalchi Anna csk ; Lányi Imrené. gr. Csáky 
Mária csk; b. Szina Györgyné, Derra Katalin; gr. Nádasdy Tamásné, gr. 
Grafstein Jakobina csk: gr. Frdődy Györgyné, gr. Aspermont. Mária csk; gr. 
Erdődy Ivajetánné gr. Lerchenfeld Ernesztina csk; gr. Pálífy Ferdinándné, 
hg Lobkovitz Szidónia pd; gr. Chotek Therézia, szerzetes hölgy; Jankovich 
Jánosné, b. Biichler Therézia ; gr. Chotek Károlyné, gr. Berchtold Mária pd; 
gr. Sztáray Albertné, gr. Wallensfein-Wartenberg Mária csk: gr. Esterházy 
Vinczéné, hg Lichtenstein Zófia pd : b. Baldacci Antalné , gr. Hunyady Anna 
csk; gr. Beckers Józsefné, b. Rotlkirchen Natália; b. Steinlein Károlyné, b. 
Heilenbach Zuzanna ; gr. Pálífy Károlyné, gr. Hoyos Ernesztina csk ; gr. Ká
rolyi Györgyné, gr. Zichy Karolina csk; gr. Amadé Taddéné, gr. Taaífe Kle
mentina csk : gr. Brunszvik f  erenc/.né , Jusfh Szidónia csk; gr. Chotek Her
ma mié , gr. Brunszvik Henrika csk; Bory Istvánné, b. Heilenbach Karolina 
esk; Festetics Antalné b. Splényi Amália csk; S/.irmay Adámné, b. Podnia- 
niczky Therézia; gr. Braschnian-Esterhá/.y Jozefa csk ; Apponyi Józsefné , 
Szerbelloni Therezia csk; b. Bedekovich Lajosné, Almássy Antonia csk ; nr, 
Szécsen Miklósné, gr. Forgács Fanni csk ; gr. Széchenyi Lajosné, gr. Wiirm- 
hrand Fanni pd ; Majthényi Pálné, Beniczky Mária; Ahnásy Józsefné, Ber- 
zeviczy Zólia, Vörös-Hiemer Katalin; Szász-Coburg-Gothai Emészt hgné , 
hg Koháry Antónia pd, gr. Erdődy Józsefné, Mayer Eliza; Zlinszky Jánosné, 
Biichler Aloyzia ; gr. Esterházy Miklósné, gr. Koisin Fanni pd ; b. Lilien Ká
rolyné b. Lilien Antónia ; b. Geymiiller- Griesbach Eleonóra; b. Dietrich- Berra 
Anna; hg Lichtenstein Jánosné, gr. Wrbna Fanni pd, működő tagúi : Fiárh 
Petem é, Szeth Rozália. Közrebocsátja a’ Nőegyesület egyenes rendeléséből 
annak titoknoka Kíilkey Henrik.

A ’ p e s t i  ii  a  í* i n  a  d  i k  v e r s e n y  1 8 3 9 .  Szomb., jun. 
8kán, délután ekkép ment végbe:
1. F e s t u t i c  s -Nák  ó - d íj. 78 ar. Tét 10 ar. , f us s  v a g y  f i z e s s 1 2

ang. mf.
Futhat ausztriai birodalmi 6 észt. nem idősb mén.

Hunyady Józs. gr. 4e. félv. p. m. M a z e p p a ,  ap. Murphy, 113 ft.
Fék. test és sáp., rózsaszín uj. Lovasa: Gi l b e r t .  4' 17" . . 1.

Liechtenstein Al. hg 5e. sg. m. P a t ,  ap. St. Patrick, an. Trotinda
119 ft. Veres test, veressel csíkos kék uj és sáp. . . . 2 .

Festetics M. gr- 3e. p. m. IN ág ö c s ,  ap. Conscript, an. Don Juan.
87 f t  Zöld test, piros u j, fék. sáp...................................................... 3.

Hunyady J. gr. sg. ni. 8 i r W i l l i a m ,  Liechtenstein Al. hg p. ru. P o c t
és Széchenyi 1st. gr. sg. m. P a d i s h a h  visszahuzattak.

-  (
2. K ü l ö n - ve r s e n y .  Tét 50 ar. mindegyik. 1 ang. mf. Lovagol a' krt

tulajdonos.
Chotek Otto gr. sz. jir. Sarui é i .  2' 2'' . . • • • . 1
Traun X. Fér. gr. p. k. L o t fe r y. . . • : . . 2.
3. S z é c h c n y i - b i l l i k o  fii. 100 ar: értékű. 1600 öl ismételve.

Futhat minden ni, es k.
Liechtenstein Al. Hg 5é. sg. in. P a  t ,  visszáhuzatváfi , Hunyady Józáef gr.

4e. p. m. S p e c t r e ,  áj). Firniarí, an. Apparition, 10- ft. Fék. tost 
és sap., rózsaszín uj. Lovasa: Gilbert; egyedül járta körül a' pfllyüt 
’s igy a’ hi11iKom övé lett.

4. S o m o g y i -  d íj; 100 ar. T ét 10 ár. ,f u ss  v a g y  fi /. é s s.‘
Futhat ausztriai birodalmában nemzett és született bármi vérű m. és k.

Liechtenstein AI. hg 5e. sg. k. E u r ó i s i s s i m a , aj). Privateer, an.
Miss Fury, 105 ft Lovasa: E Jackson. O' 21" . . . 1 .

Hunyady Józs. srr. 4o. sg. in. S ir  W i l l i  ain,  aj>. Carthago, fin.
Lady Will iam.  100 ft Eek. test es sap., rózsaszín uj. . : . 2 5

Liechtenstein AI. hg 4e. p. k. P e é p ;  ap. Murphy, an; Bo-peep., 98
ft. Veres fest, veressel csíkos kék üj és sáp. . . . . 2:

Traun X. ler gr. nelezte 3e. félv. p. In. R o m e o ;  ap. Cohscflpt,
70 ft. Zöld test, jams uj, fék. sáp. . : : . . 4 .

Gi emsjaugei Pál ur 5e. sőt. p. félv. in. C s i n o s  -v
Festetics Miklós gr. 4e. k. E l s t e r  és í  visszálnizáttalc:
Hunyady József gr. in. M a z e p p a  j

5. Os t  or.  rfet 10 ar. ,f. v. f*. Ä’ hirdetésekben f é l  angol mérföld volt té
ve, de a’ futtató uu e g y  angol mérföldben mindnyájan liicgé’gyézvén, en
nyit fut tattak. A ’ tétöSszeség , ostorral együtt, áz első lóé.

Bejelentés ideje a’ futás órájáig. , . ,
Traun X. gr. p. k. Lo t e  r y ,  lovagolta Festetics Gejza gr. 2' 4" ; í 1. 
Festetics M. gr. 3e. sz. ni. St. M i c h e l ,  lov. Sternberg Jároszlá4 gr. 2.
Chotek Otto gr. sz pr; S a m i é i ,  lovagolta Kun József ur, ; . 3.
Kun Józs, ur sz. pr. San  eb o , lov. W e n c k h é i i n  László h. . . 4.
6. 8 zé c h e n y i - k a r d. Everikint kihívás tárgy fi. 4 ang. mf.

FutHat minden ló. Kihívás batárideje 8 nap a’ futás előtt. ,
Hunyady József gr. S ir  W i l l i a m  4e. sg. ménjével (90 ft.) kilíiván Pe~ 

jácsevich Péter grófot, niint a’ kard iiiostáni bii tokosát , ez a’ kihívást 
nem fogadta el, ’s igy a’ kai d Hunyady Józs. irr birtokába ment áltál.

Az E,s z í e r b á z y - k a r d , nem találkozván rá kihívó , mostani birtokosá
nál , Trautfmansdorf hgnél , hiafadt.

A’ S z é c h e n y i - b i 11 i k ő m o n ezen véi’S áll; ,
/  liefen ) ’áh/rw nemesen inegvrni tl/rsóseg-. fi f  h I n il ij A nrnl//. 

A’ lóárverés f. június Sóikén tartatott délelőtti Í0 órákor a köztelken. 
Néző elég volt, ló kevés, vevő úgy szólván egysem; csak az árverés után 
tört ént: szabad kézből egy két eladaS. Az egyesület mindazálíal állhatatosan 
meg fogja tartani ezentúl is évenkint az árverést mind addig, míglen lo-ela- 
dók ’s vevők át nem látják az i 1 íves központi vásár hasznát, és egymás 
könnyebbségére Számos a hőim nem fognak részt venni abban. — Ugyáíifz al
kalommá! Graxsalkov ich hgnek hahüti pusztáján nevelt egypár nevezetes 
schweizi fajú hi/.ott ökie adatott el; jie.sli mészárosok vették mes árverés 
utján, egyiket 252 jigő fton , másikat 221 pgő fton. Mindegyik 7 es/.t. volt;
’s ott helyben egyet egyet szemre mintegy 20 mázsányira becsültek.

S p a n y o l o r s z á g .
(Összeállítása az alkotmányosak győzelmeinek. Arias Teixeiro titkon 

visszatér Spanyolországba.) Hiteles magányos tudósítások szerint a’ trón- 
követelő főhadiszállásán még soha nem voltak roszabb helyzetben az ügyek; 
mint most, mit részint az alkotmányosak legújabb győzelmeinek, részint 
pedig a’ naponkint snlyosb pénzszükségnek kell tulajdonítani, mert azorf 
külföldi források, mikből eddig olly sokat meríthetett a’ trónkövetelő, va- 
lakára apadozni kezdenek, ’s igy a’ véres harc/ rövid idő múlva hihető
leg olly véget érend, minőre legkevésbbé van elkészülve a nagy közön
ség. Mind e’ mellett a’ carlospárti vezérek folyvást olly színekkel adják 
elő minden hadi mozgalmikat, mintha épen nekik níosolygnaa szerencse 
’s azért nem lesz érdektelen következő rövid összeállítása az alkotmányo
sak által legközelebb kivitt győzelmeknek. Először is Biscaya említendői 
a’ carlosiak itt elveszték hatalmas álláspontokat la Pena del Moro vidé
kin , ’s- líamales és Guanlamino mellett, mellynek megerősítésivel majd 
egész évig fáradoztak. Ez állomás által mintegy urai voltak Santander tar
tománynak és szabad kény szerint rohanhaták meg Castilia helységit. Ex 
állomásuk elvesztése 1500 carlosi harezost tön fegyverre alkat irtát latina,* 
’sTálgyut,  600 puskát, egy lőportárat, ’s tömérdek hadiszert juttatott 
az alkotmányosak birtokába. (Orduna, Balmaséda és Arciniegá bevéte
lérül még nem volt értesülve a’ levelező.) Alava tartományban; a’május 
loiki csata után a’ Zurbano által megveretett Alzaa, carlosi vezér, 200 
halottat hagyván harezinezőn Villareal de Alaváig vonult vissza. A’ ga- 
marrai sánczolatok leromboltattak. Navarrában : Belaseoaiu 5 álgyuval a / 
alkotmányosak hatalmába ju ta , valamint Echauri völgy is , honnán ujon- 
czokkal ’s élelmiszerekkel láták el magukat a’ carlosiak. Irurzun mellett 
két erősített pontot vesztének az utóbbiak, ’s ez által a’ Borúmba és Pam- 
plona-Vitoria közti tér megnyilta’ királynésergeinek. A’ dicastilloi, mtéstra* 
senora-de-inendiai és arronizi erősségek megsemmittették. Az árronizf 
ütközet által 300 embert vesztének holtakban , sebesültekben és foglyok
ban a’ carlosiak. Ez mind egy hónap alatt ment véghez; néhány apróbb 
összekoeczanást nem is említvén , mellyek szinte az alkotmányos csapa
toknak kedveztek. A’ trónkövetelő e’ már magában is elég súlyod hely
zetét még az is veszélyesbíti, hogy sergei minden pontján elégiiletlenség 
és szökés uralkodik’s emberei csapatonkint hagyják el fegyverestül tá
borát. — A’ volt carlospárti minister Arias Teixeiro és d. Miguel Diégo' 
Garcia, volt rendőr-elnök, kiket Maroto az estellai események után’ szám
űzött , ismét visszatértek Spanyolországba. Közhiedelem szerint Cabre- 
rával fognak egyesülni, és juntát alakitni Maroto megbuktatására. Ez első 
lépés azon terv valósítására, mellyen már majd két hónap óta dolgoznak a’ 
számüzöttek. Jól értesültek azon hiedelemben vannak, miszerint Teixeiro 
a’ trónkövetelő meghatalmaztával munkálkodik. Diego Leon parancsod 
kapott Estella elfoglalására, ‘s erős állomásba helyezkedésre Arga fo
lyam mellett, mi által a’ Pamplona-Francziaország közti vonalnak fogna 
birtokába jutni. Ila ezsükerül, pedig súlyosb része már csakugyan síi-
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került, úgy igen kis térré maradnak ̂ szöri itatva a’ carlosiak, ’s a’ partvi
dékről többé semmi segélyre nem számolhatnak, a’ hegységben pedig 
szinte naponkint veszélyesb lesz helyzetük. Ha Espartero most élénkül 
követné a szerencse intesit, úgy könnyen vége szakadhatna e’ véres pol
gárháborúnak. —

(Rendkívüli ínség a’ carlosiak táborában. Harcztéri mozgalmak.) A’ 
trónkövetelő sergei május utolsó napjaiban már csak fél alafát kaptak , 
zsoldjok pedig majd egészen elmaradt, minek következtiben csapaton- 
kint hagyogatják el zászlaikat, sőt némelly magányos hírek szerint ösz- 
szeesküvés is létezik a’ hadseregben, Maroto pedig súlyosan beteg. A’ 
trónkövetelő egész pattantyuságával önatéba vonult. Máj. 23kán Amur- 
rioban volt Espartero előcsapatja. A.’ bilbaói őrség kirohanást merészle, 
de igen csekély sükerrel. La Torre Simon és Maroto közt komoly meg- 
hasonlás uralkodik. A’fővezér már agyonlövetéssel is fenyegeté az előb
bit. Némelly bayonnei kereskedők, aggódvánDurangoban lerakott áruik 
miatt, kérdezteték Marotot, ki ez utóbbi város közelében áll sergeivel: váj
jon nem lesz é tanácsos rendszabályokrul gondoskodniok? mire Maroto 
azt válaszoló , hogy tökéletesen nyugottak lehetnek, mi némileg csakugyan 
elszéllyeszté a’ kereskedők aggodalmit. Estellából május 24ikérül írják, 
miszerint azon oldalról semmi komolyabb veszélytől nem tarthatni. Ótal
mi rendszabályok azonban ott is szorgalmasan tétetnek. Diego Leon, ki 
legújabban 3 zászlóaljnyi erősbitvényt kapott, Lerinben öszpontositá lovas
ságát ’s pattantyutárát. Lerin csak egy napnyi föld Esteiiától. Az alkot
mányosak most a’ vitoriai részen is jól födöztetvék, mert ott a bajnokel- 
szántságu Zurbano áll, ki most mintegy 3 ezer fegyveresnek parancsol. 
Az utóbbi napokban egészen Onate kapui elibe vezérlé csapatit, e hely 
pedig rendkívül fontos a’ trónkövetelőre nézve, mert azon esetre, ha Ma
roto távozni kénytetik Durangobul, mit előre is bizonyosan állíthatni, úgy 
csupán Onateban fog erős állomásba helyezkedhetni; maradása mindaz- 
által ott sem lesz tartós , ha az alkotmányosak czélszeriileg tudandják 
használni a’ hadi szerencsét’s túlnyomó erejöket.—A durangoi carlospár- 
ti főhadiszállásról május 25ikérül ezt írja egy carlosi levelező: „Hadi
tanács-tartás után ’s a’ sükeres védelem lehetlensége következtiben, Ordu- 
na elhagyatása határoztatott. 23ikán reg. katonáink eltakaroktak e’ város- 
bul magukkal szállítván minden hadiszert. Az alkotmányos sereg máj. 24én 
délutáni 2 órakor elfoglaló a’ várost; fegyveresinek száma is ezer. Ma
roto elhagyván sergestül Amurriót, Lodio mellett állító föl azokat, s hiszi, 
hogy nagy fáradságába kerülend Esparteronak, ha onnan is elűzni szán
dékoznék őt. Egyébiránt Maroto egész rendszere jobbadán csak abban 
alapszik, hogy állomásit mindenkor lehetőségig védi, az alkotmányosakat fá
rasztja ’s mindenkor olly állomásokat választ, mikben nem igen lehet ár
talmára az alkotmányos lovasság. Orduna egészen néptelen volt a’ király
né harczosi bementükkor , mert a’ lakosak minden vagyonostul eltávo- 
zának. —

A n g l i a .
(A* london-brightoni vasútvonal megnyittatása.) Viktória királyné szü

letésnapja előünnepén május 23dikán nagyszámú tömeg jelenlétiben nyi
tók meg a’ london-brightoni vasutvonalt Croydonig. Az uj gőzmozgony 
„Viktória“ 11 órakor indult el ’s 12 nagy kocsit vontatott maga után. A’ 
közönségnek csak egy hónap múlva leend megnyitva e’ vasút. — Eddig az 
angol uralkodók születésnapján a' postakocsik mindenkor diszvonalban pom
páztak a’ főváros utczáin; most azonban elmaradt e’ megszokott népmu
latság, mi némileg kellemetlenül hatott a’közönségre. Hydeparkban más
kor katonai szemlét vala szokás tartani; ’s ezúttal ez is elmaradt, mert a’ 
chartisták mozgalmi folytonos munkában tartják a' katonaságot. A’ tory 
lapok ez alkalmat is kikelésre használják a’ whigek ellen, mit ezek azon 
válaszszal torlanak vissza, hogy még soha fenyesb születésnapot nem 
iillőtt Anglia, mint épen most. A’ város kivilágittatása igen gyönyörű 
volt. —

F r a ii c z 1 a o r s z á g.
(Az nvignorii összeesküvés valósul. Girardin ismét megbukik.) A’ 

már több lapban említett avignoni legitimistaösszeesküvés csakugyan va
lósult. A’ vauclusei megyeispán fáradozásinak köszönhetni a' merény-fel- 
födözést. Az összeesküvés tagjai jobbadán munkásokbul állottak, ki
ket előbbkelő családok fiatal férfiai vezérlének. Lamy rendőrbiztos má
jus 1 Tikén 28 emberre talált azon házban, hol rendesen gyiilésiket szok
ták tartani az összeesküttek , és számos irományt kobza e l, mellyeka’ 
társulat katonai szerkezetét világosan tanúsítják, ’s ezenkül az elégület- 
lenek névjegyzékét és 63 fehér-zöld kokárdát. Másnap a’ névjegyzék 
szerint számos házat motoztata meg a’ rendőrség, ’s mindenütt tetemes 
mennyiségű lőporra ’s fegyverre talált. E' felfödözés következtiben már 
több elfogatás történt. A’ nimesi törvényszék azonnal megkezdd mun
kálkodás! t e’ zendületi merény ügyében , melly egyébiránt semmi ösz- 
szefüggésben nem volt a' párisi zendiilettel — Blanqui elfogatását Ca- 
Iaisban koholmánynak mondják. — Bourganeuf >en Girardin Emil ismét 
megbukott, ’s Peyramont választaték meg kamrai követté. Némellyek 
szerint a’ ministerség maga is előmozditá ezúttal Girardin megbuktál, mi
vel nem ohajta újabb kudarczot vallani vele a’ kamrában. Strassburgi 
Martin már föl is volt készülve oklevelekkel ,’s megválasztatása esetén bi
zonyára megszégyenítette volna Girardint. Megszerzé ugyanis Martin ere
deti keresztlevelét Girardinnak , mellyből kiviláglik , hogy neve Ln motte 
Emil; egy másik még ennél fontosb oklevélben pedig csakugyan Lamot- 
te név alatt hivatalértfolyamodék Girardin a’ ministerséghez. E’ két iro
mány tehát eldönthetlenül tanúsítja, hogy Girardin nevét önhatalmúlag 
változtató meg és a’ törvényszéket csalárdul játszotta ki, tanuk által nyilvá- 
nyittatván, miszerint sem szüléit nem ismeri, sem születéshelyét nem tudja.

(Constantineben összeesküvésnek jutnak nyomára.) Május 8iki Con
stantáiéi hírek szerint a’ franczia rendőrség olly fontos összeesküvést 
föd öze föl , mellyben majd valamennyi arab hatóság részesült. Az össze
esküttek valamennyi francziát meggyilkolni szándékoztak. Jól értesültek 
mindazáltal azon véleményüek, mikép az egész alkalmasint annyiból ái- 
land, hogy Constantine némelly lakosi titkos levelezést folytattak az el
űzött Achmettel. A’ rendőrség hét hírnököt fogott el, kik leveleket va
lónak viendők a’ volt bey számára Constantineból. A’ milahi birót és egy 
Constantáiéi testületi tagot azonnal elfogatott a’ rendőrség. — Vialars 
assz., az irgalmas szüzek zárdájának elnöke, Constantineból Algírba szán
dékozik visszautazni. Vele menend a’gyönyörű Aisha is, Achmetelső há- 
remtündérnője , kinek rendkívüli szépsége minden férfit magán kivül ra
gadott , ki őt a’ város elfoglalása után a’ beypalotában látható. Aisha meg- 
kereszteltetni szándékozik magát Algírban, ’s aztán az irgalmas szüzek 
rendjébe lépni. — Dzsigelli elfoglaltatásáról több részletet közlenek a’ 
franczia lapok , mikből azon körülmény leginkább méltó említésre , mi
szerint a város lakosi a’ francziák érkeztekor mindnyájan kiköltözének. 
Alig foglalók el a francziák az üresen maradt várost, a’ tartománybeli 
kabylok azonnal nagy számban jelentek megostromlani őket. A’franczia csa
pat mindazáltal igen vitézül tartó magát ’s a’ két gőzös álgyuji segélyi
vei csakhamar visszavonulásra kényté az ellenséget. Másnap még szá
mosabban jelentek meg a’ kabylok, de sorsuk ugyanaz lön. A’ francziák 
5 holtat ’s mintegy 15 sebesültet számítanak. Cerbére gőzös egyik al
tisztje tiizé ki első a’ háromszinii lobogót egy mecset kúpjára. Híre jár, 
hogy Collót is elfoglalni készül a’ franczia főkormányzó. Réchameilgőz
hajói tiszt golyót kapott teste alrészébe ’s mégis folyvást küzdött embe
rivel. —

(Joinville hg tábornokkari parancsnok. A’ liter áriái tulajdon 30 év
re biztosítva az iró halála után.) Joinville hg Toulonba utazott, ’s Lalan- 
de hajócsapatjában tábornokkari parancsnok leend. A’ National szerint erre 
kellett a’ kormánynak a’ kívánt 10 millió rendkívüli tengerészeti költség, 
nem pedig a’ nemzeti becsület és érdek föntartására. -— A’ pairkamra 
május 2Tiki ülésében , Portalis gr. indítványára, 30 évre biztosittaték a’ 
literariai tulajdon, örökösei számára az iró halála után. — Dietz olly gőz
kocsit talált föl, melly minden legroszabb országúton is , hegynek , vagy 
völgynek, 4 lieunyi téren halad át minden órában’s 30 utast vontat ma
ga után szállitó-kocsikban. —

N é m e t o r s z á g - .
Berlin, máj. 16kán: Hírlik, hogy a’ poseni érsek azon ajánlatot 

kapó , miszerint vagy saját vagy barátai egyikének jószágára vonulhat, 
ha becsületszavát adja , hogy semmi hivatalos munkálkodásokba nem bo
csátkozik ’s titkon vissza nem tér érsekségébe. E’ tekintetben igen nyu
galmas helyet ajánlónak neki Sziléziában; Dunin érsek azonban, ki hű 
akar maradni elveihez, illy lépés által pedig a’világi kormány felsőségét 
látszanék elismerni, alázatos engedelmességgel akarja tűrni azt., mi rá 
méretett, de minden ellcnszólalkozás, minden jogmegismerés nélkül.—

Lipcse, máj. 20ikán: A' lipcsei reformatio 300os ünnepét tegnap 
iillték meg, a kedvetlen idő daczára, számos látogató von részt ez ün
nepélyben, melly valódi méltósággal ’s minden zavar nélkül ment vég
hez. Jenából ’s Haliéból számos látogató volt a’ tanitóikarból. A’ járdalat 
néhány utczán vonult keresztül lobogókkal ’s csengő hangszerrel ’s a’ nagy 
téren állapodéit meg, hol kir. ’s polgári katonaság volt fölállítva- Két ének 
vete véget az ünnepnek. —

O l a s z o r s z á g - .
A’ müncheni pofit, lap Rómából máj. 1 Okérül következőleg ir : ,,A’ 

szentatya máj. Skán a’Vatikánban félnyilványosságu consistoriumot tarta, 
mellyben 30 bibornok,a’ konstantinápolyi ’s antiochiaipatriárchák, mint 
Rómában székezők, 34 érsek és püspök vön részt, kik Rómába hivattak a’ 
szentek közé iktatandók iránti vitatkozásra. A’ szentatya terjedelmesen szá
la Liguori érdemiről ’s késznek nyilatkozék őt a’ szentek közé fölvenni; 
de mielőtt a’ szentatya ez igen fontos tárgyban határzást hozna, mind
nyájok véleményét kívánta kihallgatni ; a’ bibornok, érsekek, püspökök 
egytiilegyig, mind igenleg nyilatkozónak. Miután a’ szentatya mindnyá- 
jokat kihallgató, bármennyire meg volt is elégülve egyezésükkel, oda nyi
latkozott , miszerint még egyszer az istenhez folyamodik felvilágitás vé
gett-— D. Miguel magányos titoknokának rejtélyes halála folyvást anyagul 
szolgál különböző véleményekre ’s gyanakodásra; a’ közönséget azon
ban szeretnék elámitni, miszerint a’ szerencsétlen gondolatlanságbul lövé 
ngyon magát; ez állítás pedig nemcsak hihetetlen sőt nevetséges is , mert 
a’ test homokkal volt befedve. Rabló megtámadásrul sem lehet szó, mert 
a’ halottul egy batkát sem rablottak e l ; d. Miguel korábbi megtámadta- 
tása’sa ’ megölt titoknoknak vele nagy hasonlatossága, némi fényt vet a’ 
dologra’s erőszakos halált gyanittat. D. Miguel ez eset óta nem hagyja el 
a’ várost (Rómát) vagyis nem meri, ’s oda nyilatkozék, miszerint ed
digi kedves lakhelyét, Nettunot, többé nem Iá toga tandja meg. — A’ ná
polyi király máj. 23kán a’ legnagyobb incognitoban Rómába érkezék. —

Róma, máj. 25kén: A’ holnapi ünnep, 5nek szentté-neveztetése, 
a’ város minden tornyiból harangzúgás által jelentetik; az álgyuk szerte 
döbörgenek. Hogy az ünnepély annál díszesebb 's fényesb legyen, pápa 
ő szentsége regg. 5 órakor kezdendi meg azt. Este kivilágítás leend. 12 
ezernél több lelkész érkezett már városunkba; 150 püspök gyűlt össze az 
ittenieket oda számítva. —

G a b o n a á r : Pest, június 1idiken : Tiszta búza 165, 150, 1,35 ; — Kétsze
res —, 115,100; — Rozs 98, 95 , 90; — Árpa 80,74 , —

— Zab 66, 63, 60; — Köles — , — , —; — Kukoricza
— 100, 95, 85; Köles kása — pesti m. v. garas.

Szerkeszti HcJmeczy.—-Nyomtatja Traltner-Károlyi, úri utcza 012.
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l a g y a p o p s z á g ^ t t i l r d é l y .
OBS2ÁG GYŰLÉSI IlílvEK. Junius Okán nagy Miértekben emelő a’ 

közörömet.mell> ef ő FFels. érkezle őkén minden k< beiben támasztott, azon 
kegyes engedelem, miszeiiut ö fels. az egybcgylilt KK es I* Ív kívánatéra 
az üdvözlő beszédeket magyar nyelven niéltózlatott elfogadni. Ez üdvözlő 
Szérencsekivánatok után az országházba tért vissza a’ küldöttség, ’s je
lentést tőn a’ végzettekről, fölolvastatván egyszersmind a’ mondott beszé
deket \s azokra nyert választ. Ezután a’ priaiási palotába mentek a’ KK. 
és HH a' kir. előadások elfogadására. A’ királyné ő cs. kir. felsége, Her- 
mine es; kir. főlignő és Albert cs. k. főiig kíséretében beléptekor öröm- 
zajtól hangzék a’ terein. Néhány perez múlva üdvkiáltások jelenték ap. 
fejdelmiirik ő cs. k. föls. érkezését az előtereuibül, hol számos követ ’s 
főár várakozék ő folségire. Uralkodó fejdelmiink az apostoli kereszt, or
szág zászlósi és nádorunk ő cs. kir. főhgsége után közelíte a’ trónhoz ; 
folytonos öröninyilatkozatokkal üdvözöltetve. Ezután erőteljes magyar be
szédben nyilványitá lYíailáth Antal gr. magyar k. udv. kanczellár a’ királyi 
szándékot ’s ő föls. diák nyelven elinondá a’ trónbeszédet. A’ kir. előa
dásokat lepecsételve szokott ünnepéllyel átvevén a’ primáshg, ő föls. a’ 
KK 's lUt folyvást niegujuló örömzajgási közt éltávozának, a' K K  "s 1UI 
pedig az országházba sietének , hol nádorunk ő cs. k. fenségét lelkesült 
üdvnyilatkozattal fogadók, valamint Metternich liget és Kolowrat grófot 
is , kik a’ nádor ő fens, mögött foglalónak helyet. E’ megtiszteltetésben 
a’ kanczellár és országbírója is méltólag részesültek. Fölnyit látván a’ 
prímás lig által nádorunk ő fenségének átadott kir. előadások, ’s hangos 
tetszés közt felolvastatván, a' k. személynök kikéré azokat az alsótábla 
számára, ’s a’ KK és Ilii termőkbe távozván, ott újra fölolvastattak a’ 
kif. előadások, mire a’ gyűlés eloszlott. Délben udv. lakoma volt ’s.abban 
számos magos hivatalnok ’s országzászlós részesült; este diszköntösü szín
ház; 7kén regg. 10 órakor bemutatása a’ megyei követeknek illető íő- 
ispáiijok által ő fölséginél, ’s a’ hölgyeknek f. királynénknál; utóbb Po- 
zsonyniegye küldöttsége udvarla ő fölséginél Pálffy Leopold gr. főispán
helyettes vezérlete alatt, mellyben Lobkovitz hg bányászkamrai elnök is 
részesült, mint pozsonymegyei tbiró; Skán regg. 9 órakor elhagyók Po
zsonyt ő FFels. ’s e’ hó folytában még kétszer szerenesésitendik látoga
tásukkal e’ várost; 9kén a’ magyaróvári gazd. intézetben mulattak ő Fol- 
ségeik. —

O r s z á g g y ű l é s i  k ö v e t e k .  Bakabányaé: G o 1 d b r u n n e r Sán
dor selmeczi tan.; Hártfaé : F á b r  y István főjegyző; Uaziné: J a n d l y  
Mátyás főbíró és H a a s z  Tóbiás tan.; Selmecz és Bélabányaé: G o 1 d- 
l) r u n n e  r Sándor tan. és K a c k e 1 m a n János főügyész; Breznóbányaé : 

TI an kó Sámuel főügyész; Beszterczebánya és Zólyomé: Sz u m r á k  Já
nos főjegyző; Korponaé: P a l k o v i c h  György prof.; Szebené: szin- 
nyei M e r z s e Boldog; Komáromé : T o 1 n a y Ferencz tan. és A m t- 
m a n Jenő főügy.; Körinöczbányaé: Sa l i x  Aloiz főbíró és L u d v i g Ig- 
nácz főjegyző : Debreczené: N a g y Sándor és De r e c s k e y  Józs.taii.; 
Kismartoné: Duz á r  Jón. tan. és főjegyző; Győré: C z e c h  János fő
bíró es To me n cs ek  Ferencz tan.; Modoré: E m r e s z  János helyettes 
biró; Buszté : V e n i n g e  r Péter tan.; Szent-Györgyé: S z e g n e r  Imre 
kapitány é s K o l e s z i k  Károly főjegyző; Szatmárnémetié : E s ze  Gá
bor főbíró és S z t a n a c z k y  András aljegyző; Sopronyé : V á g h y  Fe
rencz főbíró és M ar t é ny  Fridiik tan.; Szakolezaé : B u z i n k a y  János 
főügyvéd; Temesváré: V la h o v i c s  Vidor helyettes biró és Ni ames -  
n y Ignócz jegyző; Trencsényé: P e r n e c z k y  J á n o s  ügyvéd; Újbá
nyáé : U h 1 y a r i k János tanácsnok; Kapronozaé: S e g e r t z  Márton, 
kap.; Körösé: F a r k a s  Dániel tbiró ; Pozsegaé: P r i k e l m a  yer  József 
tam; Szegniaé: B e d e k ov i c h János főjegyző: Varazsdé : B i z m a n n  
Ferencz főbíró. Káptalanok ’s apátságok közül: beszterezebányaié : Cli e r
ven  Tamás kan.; nagyváradi és Csanádié: Popo l  Ágoston nagyvár, kan.; 
győrié: gr. Zi chy  Domonkos és S ág  by János apátok és kan.; egri 
és kassaié: K o v á c s  Mátyás és Bős k o v á n y i  Ágoston egri kan.; 
nyitraié: G r e g u s k a  István őrkan.; pécsié: N a g y  János csikadori apát; 
rozsnyaié: P o g á n y  Béla apát és kan.; váczié : G ás pó r ik  Kazmér őr- 
kan.; apátok’s prép. közüldömölki: G á c s é r  Leo apát és tbiró;lekéri: ve- 
csei ( z i gl e r lg. tábori egyh. főnök ; tihanyi: B r e s t y e n s z k y  Béla; 
vaskai: K r e m l i c s ka  János pozsonyi kan.; mura-kereszturi: F i i  z á r  
György; telki: S c h u l t e s z  Zsigrnond; csázmai Z a n i e h Péter kan.

Ő es. ’s ap. kir.fels. C h r a n i s l a v  György pakráczi püspököt bácsi 
püspökké; Z s i v k o v í c s  Pantaleimon budai püspököt temesivé ; P op  o- 
Vics István archimandritát pakráczi püspökké; A t b a n a z k o v i c b  
Platon archimandritát pedig budai püspökké; továbbá Cs a t  hó János 
Ung megye volt tiszt, főjegyzőjét, a’ m. kir. Helytartó-Tanács tiszt, ti- 
toknokává a’ zombori kamr. igazgatóságnál, F i s c h e r  Károlynakung
vári kamr. igazgatóvá lett előléptetése által, megürült tisztségre P o n g- 
r ádz  Antal Nógrád megyei főjegyzőt méltóztatott kegyelmesen kine
vezni. —

() es. 's ap. kir. felsége idősb IIö Ibi ing Antal ni. kir. udv. kamrai 
számvevő hivatali tisztet nyugalmazni méltóztatott.

() és. ’s ap. kir. föls. Né v e r y  Sándor magyar kir. udv. kanczel- 
lariai fogalmazót statustanáesi lisztté nevezni méltóztatott.

A’ m. kir. liilv. kamra Ki l l e r  Károly oroviezai erdőszgyakornokot 
Iiinndorldki erdő'sszé ; ’s B e r z é  v i c zy  Flórián ungvári igazgatósági díj
talan gyakornokot ugyanott másodiruokká alkalmazó.

G Y A P J  U. Boroszlai hírek szerint az idén valamennyire később 
nyílt meg az ottani gyapjuvásár, noha számos vásárló érkezék,főleg a" rajna- 
melléki tartományokból, mivél a’ termesztők szokottnál hosszas!) ideig 
maradtak el, mit alkalmasint a’ folytonos esőzés miatt elkésett nyirés- 
nek kell tulajdon/tni. A’ sokadalom fénypontja tellát csak május ütól.só 
napjaiban következek be; midőn már az angol vásárlók tömege is meg- 
érkezék. Mindén előzvényből jó és kiél égi tő vásárt reménylliétni. A’ 
sébweiduitzi vásár igen szerencsés siikerü volt, 's a’ kitűnő jóságu gyap
jú 7 tallérral kelt a’ tavalyinál inagosb áron. Bajiiamellékí Vásárlók leg
jobban fizettek ott. — I l o r o s z l ó ,  jttn. Bikán: ,,A’ mostani igeii nagy
szer i gyapjuvásárt már végre jutottnak mondhatni ,'s mi, mint sziléziaiak 
csakugyan örvendhetünk s ’ikerének ; nemcsak a’ híres electoral fajok kel
tek igen magas áron, hanem a’ finom és középfülöm gyapjú is számos 
vevőre talált az utóbbi napokban, még pedig, illő áron. Tikén mintegy 
50,800 mázsa gyapjú volt a' vásáron és e’ közül : 41,800 ni. sziléziai , 
6 ezer ni. posérii, 2500 m. lengyelországi, 1500 m. magyarországi és ausz
triai , ’s 2ezer in. régi mennyiség. Az utóbbi napokban ehez még mintegy 
2 ezer m. sziléziai és 3 ezer m lengyel gyapjú járult. E’ mennyiségűül máig 
52 ezer mázsa keltei , ’s a’ meg megmaradt (i ezer mázsából is már csak 
mintegy ezer mázsa van első kézben. A’ középár igy mutaíkozék : elec
toral 125— 148, légiin. 11 fi — 120, finom 95 — 105,  közepi’. 78 — 90; 
közép 68 — 72, legf. kétiiyiretü 75 — 80, (in. 66 — 70, közép 56 — 60, 
közüns. 50 — 55 , sziléziai legf. 70—;80 , fin. 60 — 68, közép 54 — 56, 
timárgyapju 47 — 50, ezüst tallér (lfr.  SOkrral számítván pgőben.) Ki 
gyapját túl nem böesülé, az gyorsan ’s jó áron adható el azt. A’ mosás 
nem volt ezúttal minden tekintetben kielégítő , mit a’mostoha időjárásnak 
kell tulajdonítni ’s ez mindenütt így volt jobbadán az idén a’ hideg, szeles 
esős idők miatt.

B u d a p e s t i  n a p 1 ó. Literariai tekintetben magas élveket vár ha
zánk : feledhetleu Kölcseynk inunkáji Eötvös József b., Szalay László és 
Szemere Pál felügyelésök alatt összes kiadásban világot kitárulnák. A’ kia
dás iránt már szerződött a’ halhatlan örökösivel Heekenast pesti könyv
árus. Ez összes kiadás számos még eddig nem ismert elmemüvet foglá- 
larnl magában a’ dicsőiilt hazafitól. A’ kiadás igen pompás leniül. — Vi- 
rozsil pesti tud. egyetemi jogtanitót fényes és nagyszerű éjizenével tiszté- 
lék meg tanitványi.— Hir szerint részvények utján rövid idő múlva viz- 
szeszszel (gas Selligue á l’eau) leend fővárosunk világítva. Minden szük
séges előző lépes megtétetett már ez iránt az illető prágai kereskedőház
zal, melly ez uj utczavilágitási szer párisi feltalálóival közelebb összeköt
tetésben áll. A’ világítás ez uj neme nem diágább a’ mostaninál, ’s igy 
semmi akadály nem gátolja bebozatását. — Holnap pompás tűzijátékkal 
mulattatja két fővárosi közönségünket a’ pesti városerdőben Stuver, a’ 
bécsi híres tüzmiivész. — A’ magyar színházban f. Író Skán „Eskü** ada
ték; 9kén „Babérfa es koldusbot“ ; lOkén „Nagyravágyó* nő“ l lkén 
„Norma“ ; 12kén „Műveltség és természet“ ; 13kan „Korona és vérpad“ ; 
14kén Sátorfy jutalmára bérszünettel „Báléj.“ —Lukacs Lajos „Elmellő- 
zés“ cziinü 4 felv. szinj. fordít színi.ázunk számára Töpfertiil. —•

Újabb adakozással járult a’ műit 1838 évben árvíz által károsult 
pestvárosi lakosok felségéi lésére Szathmármegye 549 ft. 38 kr. p. p.

T e m e s v á r ,  jun. Skán: „Mostani vásárunk a’ folytonos rósz idő 
miatt egészben véve igen silány volt. Több idegen az üt középárul volt 
kénytelen visszatérni sár és vihar miatt. A’honi termékek következő áron 
keltek: igásökür párja 280 f., lóé 350 f ,  gőbolyé 350 f., tehéné 170 
f., birkáé 14 f., magyar gyapjú mázsája 6 7 f. 30 kr„ német gyapjúé 160 
ít., spanyolé 200 ft., kenderé 26 ft., lené 34 ft., gubaes mérője 10 ft., 
ököi bőr párja 45 f., lóé 16 f., Julié 4 f. 30 kr., méz itezéje 48 kr., fontja 
21 kr., sárga viasz mázsája 190 f., leveles dohányé 17 f., rudas fagygyué 
35 f., szalonnáé 28 — 30 ft. verseczi veres bor akója 10— 12 f., karlo- 
viczi fehérboré 10 í., bánsági szilvapálinkáé 18 — 20 ft„ mind váltóban.

F e 1 s z ó 1 i t á s a’ P e s t e n  f e 1 á 11111 a t n i s z á n d é k l o t t  lieie 
ger malom ügyében.  Azon aláírók, k ika’ frauenfeldi rendszer mód
jára Pesten javaslóit hengermalom-felállításra az ideigleni nem kötelező 
íveken részvényesekül feljegyzették magokat, ezennel felszólíttatnak, hogy 
— ha a’ már megkötött ’s mindegyikkel külön közlőit társasági szerző
dés , mellyet egyébiránt Kappel FTűdrikpesti nagykereskedő urnái is meg
olvashatni , tetszésökre van — ne terheltessenek ugyan most említett Kap
pel Fridrik nagykereskedő urnái Pesten f. 1S3Ski junius 30ai bezárólag, 
mint kiszabott utolsó határnapig, kötelezőleg vagy személyesen aláírni, 
vagy levél által kijelenteni: vájjon és milly summával (melly azonban az
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ideigleni aláíratnál semmi esc Ire nagyobb nem lehet) kivannak a’ vállalat
hoz áilani; különben hallgatásuk annyiba fog vetetni, hogy az ideigleni 
aláírás által szerzett reszesülhetesijogról lemondanak. P e s t ,  jun. 7kén 
1839. A ’ pesti hengermalom-társaság ideigleni választmánya.

K p e r j e s : Ts .Sáros megyének f. e. május 17kén folytatva tartatott köz
gyűlésekor szigeti Szerencsy István kir. személynók ö méltósága következő
leg rendeltetett üdvözöltetni: „A' nru. m. k. helytartó-tanácstól f. e. április 
lókéról hozzánk érkezett ama kegyes intézmény, meiiy Méltóságodnak királyi 
személynokké történt kegy. kineveztetését hozá meg, e’ minekünk ’s országos 
ügyünkre nézve oliy érdekes, de a’ hirlapokbó! már előbb vett fordulaton támadt 
lelkesedésünknek buzgó zajai közttaláia bennünket. Es e’ boldog pillanatban 
ünnepünk tárgya kettő vala : örvendezénk , hogy a'kir. kegyelem,-annyi bol
dogság bő [óri ása, Méltóságod fényes személyében most is oily férfiul; éré, kinek 
eddigi pályáját tárpdahnas törekvések áldási bélyegzik; és dicsőítettük fels. 
urunk ama reszi ehajíat lan méltányosságát, mellyet az országos hivatalok bölcs 
betöltésében rendszeresen gyakorolni méltózfatik: mert a’ hazának érdemszer
zőkre, de az érdemeknek jutalmazni tudóra vagyon szükségük. Igenis, Mélt. 
ur, a’ legáldottabb fejdelemnek milliók boldogságát eszközleni szándéldott e’ 
kegy. lépése tágabb ’s fényesb,’s a’ mennyire súlyos, szintannyira fontos kört 
nyitott meg Aagys. ismert lángleikének; mi pedig biztos remény-várakozás
ban, kehiünk tiszta belsejét nyitjuk meg iVléit, előtt, buzgón ragaszkodván 
azon hithez, miképen Mélt. is szerelme által a’ nemzet iránt, melly illy nagy 
fiában méltán büszkélkedik, hamvadni nem tudó gerjedelme által az igazság- 
kiszolgáItatásban sa törvényhozásban mélyenjáró bölcsesége állal a’ hazának 
tulfeszült reményit ’s erős hiedelmét a’ jövendők szerencséje felől édes telje
sítéssel fogja koronázni. Azért, mint iegméltobb bizodalmunk tárgyát, üdvö
zöljük Méltóságodat e’ bérezek alul : üdvözöljük nem a’ hideg Hiedelem sza
vaival, hanem szenlebb és igazabb indulattal, mint mellyel hajdan őseink , a’ 
karddal aratott érdemek bajnokát vidám toborzók és dalok közt ünnepelték. 
Mert a hajdani idők, meílyek nyersebb szelleme zajos!) örvendezésben nyilat
kozók, dicséretesen elenyésztek ; ’s korunknak jutott a’jobb természet, békés 
pályán szerzett dicsőségét szelidebb öröm közt magasztalni. Fogadja hát Méltó
ságod tisztclkedésünket igaz magyar szívvel, melly nem múló pillanat ered- 
vénye, ’s nem tulfeszült érzés mulékony hulláma, hanem örök, mint az ér
dem, mellyet Méltóságod fényes tetteiben dicsői tünk. Y aj h a biztos volna az 
embers vágyak beteljesedése! vajha megérhessük, hogy őszinte óhaj! ásóinknak 
csak részben is legyen fogannia! \s győződjék meg Mélt. a felől, hogy mi
dőn Méltóságodnak az egektől e’ fényi élőn teljes épséget és szerencsét óhaj
tunk: ugyanakkor ÍVJ élt. magas személyétől nem kérünk egyebet, mint, hogy 
bennünket és képviselőinket hatékony pártfogásával ’s magas kegyeivel bol
dogítani mélfóztassék, kik egyébiránt’s a’ t.

A’ h. g a zd as á g i-e g y e s ü 1 e t rendes tavaszi közgyűlését f. jun. 3ik 
’s 5ik napján tartá, mellyen számosb r. (ag vala jelen, ’s következők fordul
tak elő: 1) Olvastatott egyesületi elnök Károlyi György grófnak az egye
sület gazdasági osztálya örök biztosításául 4000 pgőftról, alelnök Czindery 
László urnák szinte e' végre 800 p. ftról, Ghyc.zy Ignác/, urnák 100 p. ftról, lYIo- 
csáry And urnák 200 p. ftról, zichi Zichy Ján. urnák 100 p. ftról költ alapít
ványi, juellyekért e’ tisztelt hazafiaknak a’ gyülekezet halás köszöneté a’ t. 
közönség előtt ismételve ’s oliv nyilatkozással fejeztetik k i , hogy valamint 
hazánkban a mezőgazdaság fejlődése naponkint sürgetőbb szükséggé válik, 
úgy a’ tiszteit alapítók ez érdeme kifogyhatta!) fényijén fog ragyogni, ’s je
lesen azok elölt,  kik a’ gazdasági egyesület hálását öregbedni ’s tettleg elő
segíteni óhajtják, a czélközeledéshez reménygerjesztőleg, kik pedig iránta 
eddigelő netán kevésb részvéttel viseltettek, követésre buzditoiag. 2. Az egye
sület egyik lelkesb képviselője, ki a’ tét! érdemét öntudatban helyezve, ne
vét szerényen elhallgatatni kiváná, az egyesület iigyéberr már többször bizo
nyított valódi részvétét újonnan kifiintetéaz által, hogy a’ gazdasági osztály 
örök biztosításául több s tettleges részvétre kész hazafinak alkalmat nyujta 
e’szent czélra körülményeikhez, mérve segélyt nyújthatni, miszerint, t. ez. Egan 
Jakab ur 30 p. ftot, Folkusházy Pál ur 25 p. ftot, Gereb János ur 20 p. ftot, 
Kisinártonyi Edu. nr 40 p. ftot, Kolbenhajer Gáb. ur 25 p. ftot, Mericzay Mik. 
ur 20 p. ftot, Murrnan Fedor ur 25 p.ftot, íYovák Ján ur 20 p.ftot,Olay Józs. ur 20 
j). ttot, Pohl Kár. ur 20 p. ftot, Piehoífer Ján. ur 50 p. ftot, JSperlagh Kár. ur 25 p. 
ftot, Tóth 1st. ur 20 p. ltot, Zubcsek Ján. ur 20 pgő ftot alapítottak; kiknek 
szives hazafi részvétükért az egyesület hasonlag hálás köszönetét nyilatkoz
tatja. 3) Sz. kir. Pest város néhány érdemes polgára a’ tavaly megszűnt,,Pest 
városi versenydijat:*4 lelkes polgármestere és főbirájának sikeres buzdítására 
öt évre újonnan megalapítván,érette,addig is inig egyes adományaik (mellyekre 
az aláírás folyvást nyitva áll) maga idején nyilványittatni fognak, az illető urak
nak köszönetet szavazott az egyesület, mi ezennel a’ t közönség előtt ismé
telve fejeztetik ki. 4 )  iNémelly versenydijak feltétéinek czélsz.erü módosítása 
iránt (az illető alapit ók szándékához képest) a’ verseny-alosztály bízatott meg.
5) Bánatos részvéttel emlitfetett a’ választottság egyik igen lelkes tagjának 
Schams Jerencznek köztudomású gyászos kimúlta, azon férfiúnak, kinek a’ 
gazdaság s különösen a ’ szőlőiniveíés körében szerzett érdemei a’ hon és kül
föld előli egyenlő tiszteiéiben állanak, ’s kinek hiányát az e’ körben kitűzőit, 
czél kivívásául, alig lesz valaki eléggé tapasztalt, szorgalmas, független’s egy
szersmind buzgó kipótolhatni. Az iidvezűltet épen akkor ragadá el közülünk 
a h Iái , midőn az országos venyigeiskolat az egyesület érdekeibe avatá, en
nek befolyásával munkálkodandó utánozhatatlan törekvésiben. Azonban olly 
remény kecsegteti az egyesületet, hogy a’ venyigeiskolának mostani tulajdo
nosa Mayerfy 4 erencz ur a' közjó iránt számtalanszor ’s tettleg bizonyított 
részvétet ezentúl sem vonandja meg tőle, mellynek fejében addig is, mig a’ 
lisztéit ur külföldi utjabol megerkezendik, az Egyesület a’ többször érintett 
venyigeiskolarol gondoskodott, fi) Hogy az egyesület közgyűlési tanácsko
zásiban minél többen vehessenek részt, határozattá lön, miszerint ezentúl a’ 
n. casino januári közgyűlésére következő napon is fog tartatni gazdaság- egye
sületi közgyűlés. 7) A’ köztelki részvények közül következő számnak jöttek 
ki a'közgyűlés szilié előtt történt sorsvonás utján, u. ni. 112.143. 163. 215. 
216. 225. Ennek folytában az illető köztelki részvények t. ez. birtokosi szi
ves tiszteletiéi arra szóliftalnak tel: hogy a’ részvényeiktől járó kamatokat, 
evenkinl június 1ső napjától augusztus 25dikeig (midőn t. i. az állattenyésztő 
osztály pénztári számadásai bezáratnak) a’ kijött ’s netán ezentúl kihúzandó 
részvények tőke-Öszvetét pedig kihu/.atások napjától következő évi június lő  
napjáig annyival bizonyosabban vegyék tel az érintett osztály pénztárából , 
mivel különben elmaradásukat oda magyarázandja az egyesület, hogy ezen 
követelésükről az, Egyesület javára önként lemondottak. 8) Az állatmutatási 
alosztály küldöttségének jelentése szerint a’ folyó június 3ik ’s 4kén tartott 
állal kiállításkor ismét több birtokos ur bizonyító tettleges részvétét ez inté
zel iránt, miután juhászafaikból több igen szép példányt valának szívesek 
mutatásul a' köztelekre küldeni. .Jelesen: Brunswick Ferenc/gr. Martonvá- 
sárról küldött két kost’s egy anyajuhot, Esterházy. János gr. Zelizrő! 3 kost 4 
anyai, I lunyady József gr. (mányi juhászntából 2 kost 2 anyát, Károlyi György

jt. X.Károlyból 4 kost 5 anyát, Károlyi Lajos gr. Tótmegyerról 3 kost 4 
myát, a’ somogyinegyei birkatenyésztő társaság vámosi juhászatából 5 kost.
,Y’ kiállított példányok ugyanazon jelentés szerint, általában arra mutatónak 
íogy a’ jubnemesités hazánkban folyvást előrehalad, azonban a" többiek kö
pött becses eredetük ’s gyapjufinomsagok bélyegével leginkább kitűntek, mely- 
lyek gr. Hnnyady József és gr. Károlyi testvérek résziről valának kiállítva, 
közfigyelmet gerjeszt ének a’ somogy-megyei társaságéi is , ’s ezek szinte 
megfeleltek azon várakozásnak, mellyet szászországi eredetük a’ közönségben 
ébreszfe. Szarvasmarhából hg Grassalkovich res/.éröi beireuthi fajta két hízott, 
ökör vala kiállítva , mellyek mind fajbeli nagyszerüségökre (mindkettő t. i. 17 
markos) mind bizottságokra nézve rendkívüliek v oltak. Említést érdemel, hogy 
a,-2 hízott példányt szekeren 10 ökör vontatta Pestre, mellyek közül 4 hasonló 
fajú ’s testalkatú, a’ többi tiroli fajú volt. Parasztkanczacsikó ez alkalommal egy 
sem jelent meg, mit nagy részben az országszerte panaszlott, esőzéseknek, 
rósz utaknak ’s áradásoknak tulajdoníthatni. Hogy iónemesitésre az adózó’s 
fildmivelő nép ez által nagyobb sikerrel buzdittathassék, az állatmutatási al
osztály gondoskodni fog, miszerint jövő években foganatos!) eszközök hasz
náltassanak e’ czélra; végzetül 9) Farkas Károly nngrádmegyei főügyész. He- 
gyesy Peter táblabiró ’s ügyész, Ot ócska Ignác/, urod. tiszt; Szenczy Imre 
Eszterhá/.y herc/.eg jószágiga'/gatósági titoknoka , zichi Zichy János tbiró 
uu., az egyesület érdekei iránt bizonyított buzgókodásoknál fogva képviselőkké 
választattak. Költ Pesten , jun. lukén 1839. Kaeskovics Lajos egyesületi 
titoknok.

A ’ k i s d e d o v ó - i n t é z  e t e k e t  M a g y a r o r s z á g b a n  f e r j e s z t ő  
E g y e s ü l e t  m á j u s  31kén a’ n. casinóban tartott közgyűlésének ered- 
vénye: 1.) Örömmel jelenthetni, mikép az egyesület, melly ezelőtt három 
évvel lépvén életbe, eddigelő sok ban alig gerjeszte figyelmet, naponkint több 
részvéttel gazdagszik, ‘s valamint tagjai s/áiua gyarapodtával külsőleg, úgy 
hatásköre tágultav al bensőleg mindinkább öregből. Legközelebb ns Csongrád 
megye közönsége, II. m. Mvásárhely város, a’ n. szombati kisdedovó egye
sület, nváradi n. casino ’s a' haza több megyéiben u. m. Bihar, Csongrád, 
Pest és Pozsonyban számosb egyes nagy tekintetű honfi és honleány lön r. 
tagjává, azonfelül a’ tisztelt megye Klauzál Gabor táblab ’s jelenleg ismét 
országgyűlési követ ur mint egyesületi képviselőnek aláírási ivét szokott utón 
környezetni rendelé. Midőn e’ részvevő pártolásért a’ czimzett testületek iránt 
lekötelezett hálaérzeféf nyilványiija az egyesület, örömmel fejezi ki szives kö
szönetét azon lelkes képviselőinek, kik ügye sikeres ajánlatában buzgók va
lának , névszerint : Beöthy Odón tablab., Klauzál Gábor táblab. ’s országgy. 
követ, Peregriny Elek nevelő , Puskás Tivador megyei tbiró. ’s felsőbányái 
főbíró , JS;-buster Káról »szombati gyógyszerárus, ’s Turzó Ignácz táblab. urak
nak. 2) Örömmel jelentetik, mikép Békés megyében Wodianer Sámuel ur, 
Gyomén , pejeiben t. Gindly Antal tbiró ur Czeczén alapítottak kisdedovó- 
intézetef, meliyek az egyesület tolnai képzőintézetének igazgatója YVargba 
István ur által szerkesztve rövid idő múlva meg is fognak nyittatni. A’ tisz
telt alapítók, mint különben is tagjai az egyesületnek, örvendeztető bizonyít
ványát adók ez által valódi ’s nem csupán szenvedőleges, hanem tettleg czélt 
közelitő részvéfjöknek, ’s valamint az illető lakosoknak, úgy az egyesület, 
tagjainak is szivében mindenkit tettre buzdító hálaérzetet gerjesztének; a’ 
jegyzőkönyvek pedig az utókornak is átfogják adni tiszteletül e’ polgári ér
dem emlékét. 3) Hogy a’ tolnai kisdedovó képzőintézet oktatásában annál 
több ifjú vehessen részt, az eddigelő számszerűit 4re szorifott segélydijak ket
tővel szaporittattak; egyszersmind a’ közp. választottság felhataímaztatott, 
hogy a’ pénztár erejéhez képest ofly falusi iskolamestereknek is nyújtsonal- 
kaimaztatási ’s pénz-segélyt, kik néhány hónapig Tolnán az érintett intézet
ben oktatásban részesülni óhajtanak. Ehezképest az illetők felszólittatnak, hogy 
magokat az egyesület elnökénél , vagy alulirtnál levélbeli nyilatkozásukkal 
előleg jelentsék. Vannak hazánkban helységek , mellyek csekély népessége 
külön kisdedovó-intézetet fentartani nem enged, illyenek előljáróji az em
beriségnek legnagyobb hasznot tennének az által, ha a’ létező iskolát 2—1 
éves kisdedek számára egy kisdedovó osztállyal toldanák meg, melly a’ köz
népre annál üdvösebben hatna, mivel illy gyenge korban gyermekeiket a’ 
szülékj semmi ürügy alatt sem vonhatják el az iskoláztatástól, sőt mennyi
ben azok ott minden veszély elől menedéket nyernének, ők is könnyebben ’» 
nyugott abban folytathatnák élelemkereső munkájokat. 4) Szabállyá lön, mi
szerint az egyesület egyik feladása lévén a’ vidékeken keletkező kisdedovó- 
intézeteket erejéhez képest pénzzel ’s tanszerekkel segíteni, azon községek, 
mellyek, mint részesek, vagy alapítók, a/, egyesület tagjai, illyféle segélyre 
mindenek előtt számolhatnak. — 5) Az év végével bezárandó pénztári szám
adások előleges megvizsgálásául, titkos szavazás utján bizottság választatott, 
melly lehető észrevételeit a’ jövő közgyűlés elibe terjesztenék Pesten jun. 
lükén 1839. Kaeskovics Lajos m. k. egyesületi titoknok.

A u s z t r i a.
(Uj bankjegyek.) Az ausztriai szabad nemzeti bank-igazgatóság azon 

tekintetből, melly szerint már l l év  óta vannak forgásban a’mostani bank
jegyek, ezeknek újakkal fölcseréltetését határozó. E g y s z . e r r e  nem 
hozhatván forgásba valamennyi jegyet, ezúttal, f. e. jul. lsejétülaz 5 és 
10 forintosak fognak beváltatni, ’s a’ nagyobbak kiadatása utóbbjutand 
köztudomásra. Az 5 és 10 frtos bankjegyek beváltására nézve megálla- 
pittatott: 1) lS39iki jul. 1 sejétiil 1840 dec. utoljáig a’ régi 5 és lOfor. 
bankjegyeket minden bankpénztár elfogadandja: Bécsben, Prágában, 
Briinnben, Lemberghen , B u d á n ,  Temesvárott, Szebenben, Linzben, 
Innsbrukban , Graetzben és Triestben, akár fizetésül, akár beváltásul, 
2) 1841 január lsejetül 1841 jun. utoljáig csak a’ bécsi bankpénztárak 
teendik ezt. 3) E’ két évi határidő után pedig csupán a’ bankigazgatóság. 
4) E’ külön beváltási határidő kölcsön ’s egyéb fizetésekre is alkalma
zandó. Bées, május 20ikán 1839. L e d e r e r  K á r o l y  b., bankkor
mányzó. ' s a t .  —

A in e r I K a.
(Jour, des Débats.) Montevideoi febr. 24 — 25ki levelek következő' 

biztos híreket közölnek : „Az argentini respublica hét tartománya Rózás
tul elszakadt ’s ellene szövetséget alkotott; a’ zsarnoksága alatt maradt 
országrész sem legjobb érzeménnyelviseltetik iránta. A’ kivégzések, bör
tönzések, elmék ingerültsége ’s készpénz hallatlan ritkasága hihetővé 
teszik, miszerint csak egy kisded lökés szükséges a' nevetséges és gyű
lölt zsarnok megbuktatására.“ — •

S p a n y o l o r s z á g * «
(A’ madridi kormány pénzkölcsönhez jut.) Május 27iki madridi hí

rek szerint Safont kereskedőházzal szerződésre lépett az alkotmányos



kormány 14 millió realnyi kölcsön iránt, melly mennyiségből 10 milliót 
azonnal készpénzben fizeteiid le. A’ nevezett kereskedőhöz e’ kölcsönért 
a’ madridi és még 11 fővárosi vámot kapandja. Május végén azon külö
nös hír kezde szárnyalni Madridban, miszerint d. Francisco de Paula in- 
fanst barcelonai gr. czim alatt Spanyolország kormányzójává szándék ki
kiáltani. —

(Maroto elveszti a’ fővezérséget. Valencia lecsöndesült) Marotorul 
legkülönbözőbb hírek szárnyalnak, mell vek nagyobb része mindenesetre 
túlzott. Némellyek szerint súlyosan beteg a' fővezér, mások pedig épen 
mérgezésről szólnak; annyi mindazáltal bizonyosnak látszik, hogy he
lyét rövid idő múlva Villareal, Negri, Eguia vagy Urbistondo potoland- 
ja ki, mert a’ trónkövetelő minden módon és áron menekedni törekszik 
tőle. Esteiiában komoly zavargás-kiütést rebesgetnek zsoldhiány követ- 
keztébc-n. — Valenciában már helyre állott a’ csönd, de a’ törvények 
tekintete osonkultával. Infante tábornok ugyanis minden föltétit teljesít« 
a’ zendülőknek, noha segédét mindjárt a’zavar - kiütéskor agyon lövék. 
Azon három rabló , kikGaviria gyermekit elragadák, már kézre került,
’s a’ madridi börtönben várja Ítéletét. —

A n g l i a .
(Shaw Lefevre alsóházi elnök. Elegy.) Május 27ikén tartá piinköst 

után első ülését a’ két ház. Az alsóházban az elnökválasztás lévén napi
renden számos hallgató jelent meg a’ karzatokon. A’ szabadelmiiek ré
sziről Shaw Lefevre, a’ torykéról pedig Goulburn lépe föl jelöltülj rö
vid vitatás után az előbbi 18 szónyi többséggel győze. Választatását a’ 
királyné szokott módonjielybenhagyá. A’volt alsóházi elnök, Abercrom
bie, Dunfermline b. név alatta’felsőházba jutott.— Anglia és Irland majd 
minden részeiben még folyvást nyilványos gyűléseket tart a’ nép köszönő 
íoliratintézés végett a’ királynéhoz a'whigministerség-megtartásért. Több 
helyen fegyveres kézzel törekvőnek e’ gyűléseket zavarni a’ toryk; de 
mindenütt véres fővel voltak hátrálni kénytelenek. Május 23kánDublin- 
ban is hasonló gyűlést tartott O' Connell, CJoncurry 1. elnöklete alatt. A’ 
szabadelmü lord igen népszerüleg szóla ’s Peel Róbertét többi közt fog- 
huzóhoz hasonlitá, ki esküvel is fogadja a’ beteg előtt, hogy nem fog 
fájdalmat okozni a’ műtét; de alig teszi szájába úját \s jaj a’ betegnek ! 
így akart Peel Róbert bánni a’ királynéval. O’ Connell lelkesült beszédet 
mondott a’ királyné, e’dicső fiatal teremtmény, „that excellent joung crea
ture“ magasztalására, ki a’ torvk orgyilkos környezete alatt bizonyosan el
vesztette volna drága, életét. () mindig támogatni fogja a’ whigministersé- 
get, csak azért is, hogy a’ gyalázatos toryk lábra ne kaphassanak; egy
szersmind azonban tudatni a’ ministerséggcl, mikép Irland még koránsem 
nyert tökéletes igazságot. A’ dublini testületről, melly néhány hét előtt 
küldöttséggel járult a’ királyné elibe, a’ hatóságjavitó törvény ellen, e’ 
szókkal emlékezék O’ Connell: ,,A’ testület e’ napokban nagy pompával 
tárnia kölcsönzött kocsikon a’ királynéhoz. Mylord Iiovte (a'dublini lord- 
mayor) — Hoyte! milly név! miért nem nevezhetném kutyámat Hoyte- 
nak? (Kaczaj.) Tehát Hoyte kölcsönzött pompás udvari öltözetben a’ kir. 
palotába ment, ’s vele Shaw,; pshaw (pfúj) reá!“ Záradékul Ígérte (>’ 
Connell, miszerint kis idő múlva ismét Irlandba jövend, ’s előző társulati 
gyűléseket fog tartani. Az orangisták háborgatni akarák e’ gyűlést, de 
mégis önként visszavonultak, látván az összegyűlt tömérdek sokaságot; 
este mindazáltal O' Connell tanácsára nem lön meg a’ kivilágítás, mert 
a' toryk általányos ablakbeveréssel fenyegetőztek. —- A’ ministerség már 
nyilványitá, mikép a’jamaicai törvényjavaslattól önként elállván, mást fog 
indítványozni az alsóházban.

(Russell nyilatkozata kelet ügyéről) A’ május 2Siki alsóházi ülés 
vége felé, épen midőn már valamennyi tag távozásra volt készülőben, 
azon kérdéssel fordult a ministerekhez Hume : „kapotté a’kormány tu
dósítást a’ török hadsereg Eufráton átléptérül Mehemed Ali sergei ellen? 
Véleménye szerint ez esemény komolyan zavarhatná meg azon világrész
ben a’ békét, mellyért Anglia ésFrancziaországkezeskedtek. Tudni ohaj- 
tá ezenkül a’ kérdéstevő: való é, hogy Russzia Alitól minden katona
sága visszahuzatását kívánta Syriából ?“ E’ kérdésekre eztválaszolá Rus
sell : ,,A külügyi statustitoknokjelen neu» lévén, helyette nyilványitom, 
mikép a kormány nem kapott tudósítást a' török hadsereg átléptérül Eu
fráton. (Halljuk!) Utolsó híreink a’ damaskusi angol consultól szármoz- 
nak és szerintük a török sergok átmentek ugyan Eufrát keleti partira, 
de még nem léptek Mehemed Ali birtokába. Ugyanazon tudósításból ér
tettük , miszerint Ali azon vidéken öszpontositja sergeit. Minden eddigi 
híreink nem foglalnak magukban ollyasmit , miből azt lehetne következ
tetni, hogy az európai hatalmak békét föntartani törekvése keleten meg
hiúsul. Mi a’ másik kérdést illeti, arra csak WX válaszolhatom, hogy a’ 
kormány semmi olly követelésről nincs értesülve , ’s nincs is okom hinni, 
miszerint Russzia illy kívánattal járulhatott volna Mehemed Alihoz.“ — 

(Uj megsértése az angol lobogónak franczia hadihajó által.) A’fran- 
cziák ismét sérelmet követének el az angol lobogó ellen, mit következő
leg ad elő a’ Times: ,,April 1 Óikén ,,Medea“ ő föls. gőzöse, Douglas pa
rancsnok vezérlete alatt, Bermudába érkezők. Ilikén este a' cubai déli 
partvidék közeliben egy fegyverzett hajóval találkozók „Medea“, mely- 
lyet Douglas rabszolga-hajónak tarta , ’s ezen okbul néhány vak lövéssel 
lobogója kitűzésire szóhta föl. A’ fegyverzett hajó nem ügyelt e’jellövé
sekre, hanem vitorláit szaporítván tova iramlott. Mivel ez igen gyanús 
volt, tehát legnagyobb gyorsasággal siete utána a’ gőzös ’s lövésre ké
szítő nagy álgyuit. Közelítvén az isméretlen hajóhoz, néhányszor vakon 
tüzeltete Douglas puskákból, mire döbpörgés hangzott az idegen bajorul 
világos tanúságul, hogy az nem rabszolgákkal kereskedik, hanem hadi
hajó. Közel jutván hozzá „Medea“ gőzös , szokott üdvözlés után kérde
ző : „Milly hajó ez» Hová vitorláznak Önök ?“ E’ kérdésekre, noha au-

-  (
goi és franczia nyelven tétettek, nem jött semmi válasz, pedig minden
ki látható, hogy a’ megszólított valóban hadihajó volt. Most angolul kér
dő a’franczia parancsnok : „Er,khn jó é ez ?“ mire ez lön a válasz: „Nem, 
hanem hadihajó.“ Ezután jó éjszakát kívánt a francziának az angol 
parancsnok, ’s megszűnt követni a’ hajót. Némi távúiban mindazáltal 
eszébe jutott Douglasnak , hogy talán fontos híreket mondhatna a’ fran
cziának 's azért parancsoló Nőtt kapitánynak , indulna tiisfmt a’ távozó 
után. A’ kir. gőzös csak felét használta erőmüveinek, ’s némi ellenkező 
fordulatok által érintkezésbe jött a’ franczia hajóval; mi azonban egyik
nek sem okozott ártalmat. A' franczia mindazáltal hat kemény álgyulövés- 
sel tiszteié mega’ gőzös elejét, mit Douglas nem viszonoztatott, jól tud
ván , hogy szerencsétlen tévedésből származik a" kár, mi csakugyan sze
rencséje volta’ francziának, mert a’ gőzös 84 fontos álgyuja bizonyo- 
nyosan hamar tönkre lőtte volna azt. „Medea“ gyors fordulása elválasz
tó egymástól a’ hajókat, ’s a’ gőzös fodözetérül tiszt indult naszádban a’ 
franczia hajóra , kitudni a’ tüzelés okát. Miután a’ franczia kapitány meg
tudó, ki van „Medea“ íodüzetén , igen bánta tettét , ’s mindenkép men
tegető magát, többi közt állítván, miszerint ő ártalom nélkül parancsolt 
egy álgyut kilövetni, de parancsát szerencsétlenségre nem jól érté le
génysége. Ezután maga ment a’ gőzös födözetére , és személyesen kért 
bocsánatot Douglastól. „Medea“ legénysége közül egyik olly veszélyes 
sebet kapott, hogy lábát azonnal le kellevágni. A’ hajót 3 golyó talalta 
’s tetemesül megrongáló. A’ franczia hajó 20 álgyuval volt ellátva, ne
ve „Griffon“, és Francziaországból Veracruzba vitorlázott. Nehezen fog
ják magukat a’ francziák ez újabb sérelem iránt igazolhatni, melly olly 
hamar követé az előbbit ugyané" tengeren elkövetettet. Először is igen 
hibázott a’ franczia parancsnok , midőn az udvarias íolszólitásnak nem 
engedve, nem huzata föl lobogóját; másodszor pedig azzal épennem ment
heti magát a’ franczia, hogy martalócznak gondoló a’ gőzöst, mert an
nak minden részéből szükségkép meg kelle ismernie, hogy az a n g o l  
hajó.“ —

(Minto lord nyugtatólag szól az angol lobogó megsértetésérül. A’ ja 
maicai parliament hosszabb határidőt nyer. Elegy.) A’ május 30iki fel
sőházi ülésben Strangford 1. fö Is zó li fására következőleg nyilatkozók Min
to , tengerészeti első lord: „Igen le vagyok kötelezve az átelleni ns lord
nak , hogy alkalmat nyújt e’ tárgy fölvilágitására. Való ugyan, mikép 
egy franczia hadihajó és Medea gőzös közt ellenséges összeütközés tör
tént, de e’ szerencsétlenség csupa véletlenségbül származott, ’s leg- 
fölebb is csak az angol parancsnokot vádolhatni némileg azon vigyázat 
lansága miatt, miszerint előszöri távozása után rögtön ismét oldalról kö- 
zelíte a’ franczia hajóhoz, mi természetesen azon gondolatra hozó a’fran
czia parancsnokot, hogy talán mexicoi martalóczhajó a’ rejtélyes gőzös. 
E’ föl világi tás hihetőleg meg fogja nyugtatni e’ házat ’s országot, és én 
részemről csak azt sajnálom , hogy e’ tárgyról bizonyos párt olly nézete
ket közlött, miknek nem lehete más czéljok , mint a’ két nagy nemzet 
közt fenálló szoros baráti viszonyok megrenditése , mit mindenkor tel
jes erőnkből gátlani fogunk.“ A’ radical lapok egy része mindazáltal kí
sértéseket gondole’ sérelmekben látni, mik szerintFrancziaország és Eusz- 
szia, legellenségesb irigyei Anglia tengeri elsőségének, próbálni akar
ják: vájjon éle még Anglia tengeri fiaiban a’régi győzhetetlen hősi szellem, 
’s mikép tudja és akarja becsületét ótalmazni O-Anglia? — Auchterar- 
derben , a’ perthi skót grófságban Peel Róbertét képmásban fára akasz
tó a’ nép és kövekkel dobáló; utóbb pedig a’ hevesebbek puskázni kezdő
nek reá. — A’ jamaicai kérdés iránt megváltoztató politikáját a’ minis- 
térség, mikép azt Lobouchere a’ május 30iki alsóházi ülésben hosszasan 
fejtegető; az uj ministeri indítvány meghosszitandjae’ gyarmati hatóság
nak az időt azon munkálkodások bevégzésire,mikből a’ vonakodások’s tudva 
levő nehézségek származtak. A’ felsőháziján másnap Winchelsea 1. hevesül 
gáncsoló a’ ministerség korábbi és most újra folytatni kezdett politikáját, 's 
nyilatkozásra szólitá föl a’ ministerelnököt ezután követendő kormányelvei 
iránt, mire eztválaszolá Melbourne: ,,A’ kormánynak nincs szüksége hosz- 
szas fölvilágitásokba bocsátkozni, mert minden tekintetben eddigi elvei sze- 
rintfogji vezérleni a’nyilványos ügyeket.“ E’szavakra Brougham állott föl, 
’s előadván a’ hazajelen ál lapot ját, elégíiletlenségét fejező ki a’ ministerségi 
fordulat kimentével, különösen pedig azzal, hogy néhány udv. hölgy meg
tartását olly elhatárzó fontosságúvá tevék. Végszavai e’tekintetben ezek 
valónak: ,,A’ kormány politikai erőmüvekké változtató az u Iv. hölgye
ket. (Kaczaj.) Haladás é ez, vagy hátrálás, nem tudom ; de annyi bi
zonyos, miszerint az alsó- ’s felsőház közt többé semmi különbség nem 
létezik, mert egyik sem bízik a’ ministerségben. A’ királyné nem akart 
megválni két udv. hölgyétül. Mit jelent ez? falán azon tant akarják An
gliában gyakorlásba hozni a’ ministerek, miszerint a’ kir. akarat minde
nek fölött uralkodik , vagyis : reginae voluntas summa lex esto ? Vigyáz
zon magára a’ ministerség, mert itt alkotmányszerüséggel ellenkező ös
vényre lépe.“ —

(Az orosz trónörökös elhagyja Londont.) Máj. 30kán báosulátogatást 
tőn az orosz trónörökös a’ németalföldi hg kíséretében a’ királynénál. 
Londonban az özvegy királynénál is bemutatók a’ két liget, honnan Dur
ham, Heytesbury és más főnemesek látogatására mentek. Este bú- 
csulakomát adott fejdelme fiának, az orosz követ. Május 31ikén reggel 
számos kíséretével Deptfordba ment a’ kéthg, hol kormánygőzösre szál
lottak, Hollandiába visszatérendők. Elutazta előtt 31)0 font sterlinget kül
dött a’ nhg szegények közt kiosztásul a’ londoni lordmayornak.

F r a ii e z I a o r i  z á g.
(A’ titkos költségek elfogadva.) A’ május 28iki követkamrai ülésben 

az 1,200,00!) franknyi titkos költség volt vitatási szőnyegen Gauguin* 
hevesül kikelt e" mennyiség-megajánlás ellen, ’s többi közt következői *g
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nyilatkozik : „Polgárháború lángjai világánál neveztetének ki a’ ministe
rek, kiket korábban országos Ínség nem volt képes tárczavállolásra bír
ni. Én megvizsgálni szándékozom a’ ministerségi fordulat okait. Uraim! 
en bányatulajdonos vagyok, ’s 3ezer franknyi adót fizetek az országos pénz
tárba; ’s igy Önök könnyen átláthatják, mikép nem szerethetem a’ ren
detlenséget ; de mind e’ mellett is szigorúan szólásra érzem magamat kény- 
tetve. Az forog itt kérdésben : vájjon birtokába jutunk-e már valaháraa’ 
képviseleti kormányrendszernek ? En megvagyok győződve, hogy jelen 
zavart helyzetünk csupán a’ kir. hatalom nagyobb terjeszkedésiből szár
mazik.“ (Félbenszakasztás; a’ közép hangosan kiált: „Rendre!“) Elnök: 
„Hit csakugyan hatalom-terjeszkedésről lehet szó, intézze Önvádjait a’ 
minísterség ellen, mert alkotmányunkkal ellenkezik a’ kir. hatalmat fesze
getni e’ szószéken.“ Gauguier: „ Meggyőződéséin oliy nagy, hogy esu- 
dálkoznom kell e’ félbenszakasztáson.“ (Kaczaj.) A’ szónok ismétlé állí
tását de ismét félbenszakaszták szavait, ’s az elnök rendre utasító ó't. 
Beszéde további folyamában jelenté, mikép véleménye szerint 1831 óta 
csupán a’ febr. 22iki minísterség volt parliament! szellemit; de annak ha
mar le kelle mondania, mivel elődeiével ellenkező politikát akart követni. 
Az april loiki minísterség elámitá a’ királyt ’s vétkesb a’ Polignac-félé
nél, mert nem hozhatá föl védelméül a’ múltat. „Politikai furtagyúk“ — 
(kaczaj és zaj. Szózat: „Magáról beszél Ön V“ ) á Ili tá továbbá Gauguier, 
hogy a’ 8 év óta követett politika csupa gyalázatosságok halmaza. (A’ 
középben: „Rendre! Rendre!“ ) A’ szónok kívánta, hogy ministerségi 
forduláskor mindenkor függesztessenek föl bizonyos magas tisztviselők 
fizetési. (Általányos kaczaj.) Az utóbbi fordulat 600 millió franknál többe 
került. (Oh! Oh!) Az illy fordulatok nem tartanának olly sokáig, hanem 
épen leginkább kereskedők 's munkásak szenvednének miatta. Gauguier 
rosznak találja , hogy politikai jesuitáink a’ kormányhatalom letétele után 
magas hivatalokat nyernek, mert e' miatt végre tönkre juttatandja korun
kat a’ romlottság. „Tehát csakugyan soha nem fogja megkapni intézvé- 
nyit azon rágalmaztatott Francziaország, melly olly pontosan fizeti egy 
milliárdnyi adóját? (Kaczaj.) Nem fogják kormányzó férfiai soha szivük
re venni a’ nemzet érdekeit ? 8 év óta csupán szövetkezési ministerséggel 
bitünk, melly csak benső meghasonlása nyomom eseményivei boszantá 
a' kamrákat, ügy hiszem, e’ politika már lefutá valahára pályáját; elég 
hosszas idő óta űznek gúnyt az alkotmányból, mellynek minden tekin
tetben tiszta igazságnak kellene lenni.“ (Elénk félbenszakasztás.) Corne: 
„Nem személyek, hanem elvek ellen harczolunk; de eddig nem ismer
jük az uj minísterség elveit, ’s azért alkalmat adunk neki őszinte nyilat
kozásra. Én mindenkor ellenzém a' titkos költségeket, ’s azért most sem 
fogok mellettük szavazni. Egyébiránt nyereségnek tekinthetni azon nyi
latkozatát, miszerint zsoldos hírlapokat többé nem fog tartani, mert ez 
csakugyan legnagyobb mértékben ártott az erkölcsiségnek. Különös azon
ban , hogy a’ minísterség, a’ lapvesztegetés elmaradása mellett, mégis 
illy nagy mennyiséget követel. De hisz előfizetők szerzése, postadij-elen- 
gedés ’s más illy eszközök által is segítheti a’ hírlapokat a’ kormány, ’s 
azért legyünk vigyázok.“ Hosszas vita után 262 szóval 71 ellen csak
ugyan megajánló az egész mennyiséget a’ kamra. —

(A’ követek csapatonkint hagyogatják el Parist. Elegy.) Paris, jun. 
3ikán: „Alig kezdé meg tulajdonképi munkálkodásit a’ követkamra, ’s 
már tömegestül távoznak a’ követek a’ fővárosba!. A’ szabadsági kérelmek 
annyira szaporodtak, hogy az elnök kényszerülve látó magát ma kijelen
teni, miszerint legalaposb ok nélkül többé nem adhat távozásra szabad
ságot. A’ legfontosb ügyeket is példátlan hanyagsággal végzik a’ köve
tek, csakhogy minél hamarább falura szabadulhassanak. Az 183Siki osz
tályzatú SOezer ember-kiállitást rövid ’s érdektelen vita után 238 szóval 
13 ellen, majd minden ellenzés nélkül, fogadó el a’ kamra; az I836diki 
költségvetés végképi szabályozásakor pedig egy követ sem kívánt szót. 
A’ pairkamrában makezdék mega’ böcsületrend takarékos!) kiosztatása 
iránti vitát. — Grenville!., angol követ, néhány nap múlva szabadság
gal Londonba fog utazni; némellyek szerint többé nem is fog visszatérni, 
hanem egészen élvonalaiul a’ politikai pályáról, melly már igen ter
hes kezd lenni agg-korának. — Joínville hg Jupiter sorhajón jun. lsején 
déli 12 órakor Levanteba utazott Toulonbul. —

(Az avignoni zendület lecsöndesült. A’ lengyel menekvők nem fo
gadják el az orosz trónörökös ajándékát. Kamraülések.) A’ legitimista 
párt legelőbbkelő tagjai megszökvén, a’ közbéke ismét tökéletesen helyre 
állott Avignooban. A’ rendőrség néhány kolompost elfogott. — Apponyi 
gróf, az a u s z t r i a i  c s á s z á r  tisztek téré pompás lakomát adott 
május 3ükén, mellyen az egész diplomatakar jelenvolt. — A’ londoni 
lengyel menekvők franczia lapokban jelentik, mikép ők az orosz trón
örököstül semmi ajándékot nem fogadónak e l, ’s hazug koholmánynak 
nyilványitják a’ terjengni kezdett ellenkező hírt. — A’ követkamrában jun. 
lsején 4,912,800 franknyi rendkivüli hitelt kívánt a’ tengerészminister 
's e’ követelést igy támogató: „Hadihajóinkat szaporitni szükség többi 
közt még azon tekintetből is, hogy szigorúan őrködhessünk Spanyolor
szág királynéja érdekei fölött, miszerint lőszert, fegyvert, vagy kato
naságot senki ne szállíthasson spanyol földre a’ trónkövetelő számára; 
melly alkalommal mindazáltal a’ nemavatkozási rendszertől távozni tel
jességgel nem fogunk.“ —

(A ’ respublicai Moniteur terjesztőji törvényszék előtt.) A’ párisi 
rendőrség már huzamosb idő óta legnagyobb szorgalommal türckvék nap
fényre keritni a’ respublicai Moniteur terjesztőit; fáradozás*! végre, mint 
látszik, csakugyan sükerültek , mert a’ kir. törvényszék 9 férfit vádol ki- 
rálygyilkolásra , kormányíolforgatásra 's tulajdoni jogmegtámodásra fel
szólítás miatt, kik jun. Tikén eskiitlszék elibe jutandnak. E’ kilenezvád-
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lőtt közül csak egy származik magasb osztályból, Joigneau 23 éves iró. 
a' többi jobbadán fiatal kézműves , egy pedig , Lacomte, fűszerá u>. A’ 
Gazette des Tribunaux hosszú és körülményes vádirata szerint már 1837- 
ben, s azóta többször találtak Haris külön kerületiben fólszólitásokat kor
mány-megdöntésre, és respublica-kikiáltásra. Bizonyos Argont nevűnél 
több nyomtatványra bukkantak „Respublika nyomtató intézete“ aláirat- 
tal. E’ nyomtatványok egyikének ez vala czíme: „Napi parancs ; res
publicai csapatok!“ ’s bőven kifejti király gyilkolásra összeállóit bizo
nyos társulat létezésit. Bevezetésül a’ titkos „Családi egyesületek“ ineg- 
ujittatása igértetik. Ezt azon okok elsorozása követi, miknek következté
ben az eddigi respublicai mozgalmak általányosan meghiúsultak. A’ föl- 
szólitás szerint e’ balsorsot leginkább a’ vezetők csekély buzgalmának 
kell tulajdonítani. A’ választmány tehát főn tartja magának egész vezér
letét minden respublicai mozgalomnak. Ez eszmék bővebben kivannak 
fejtve egy másik fölszólitásban, melly egyszersmind a’ kötelező esküt 
foglalja magában. A társulatba lepő esküszik , hogy semmi halálos ve
szélytől visszarettenni nem fog, a felsőség minden parancsit vakon tel- 
jesitendi ’s egész erejével respublica-fölállításon ’s a’ vagyon egyenlő fel
oszlatásán fog munkálkodni. A’júliusi napokban több szabad’s kötött be
szédű felszólítást terjeszte széte’ társulat, mellyben a’ királygyilkolást ma
gasztalja s Lajos Fiihipöt halállal fenyegeti. 1837iki novemberben vég* 
re megjelent a’ respublicai Moniteur első száma fametszvénnyel, melly a’ 
szabadságot személyesité puskával fegyverkezve, ’s torlaszokon és jár
da- köveken ülve ; jobbrul e’ körirattal: „Egyesség, egyenlőség, rokon
ság;“ balról: „Szemfulesség, bátorság, állhatatosság;“ alul pedig „A’ 
respublica nyomtató intézetében.“ Ez első számban jelentve volt, mikép 
e’ lap 10 ezer példányban adatik ki, bizonyos időre szoritkozás nélkül, még 
pedig bélyeg és felelősség nélkül , mitsem gondolva azon korlátozással, 
mellyel az 1789ikiés 1830iki renegátok a’ sajtót elnyomók. ,,E’ lap, igy 
hangzók tovább a’ jelentés , nyíltan lépend föl a’ királyság ’s most fon
állá rend ellen, respublicát és vagyon-közösséget hirdetőid , szóval, min
dent elkövetőid , mit a’ „vérengző septemberi törvények“ mint bűntettet, 
tilalmaznak.“ Ez Ígéretet a’ lap első száma tettleg is teljesíti. Az első 
czikk borzasztó színekkel füsti a’ dolgozó osztályok nyomom helyzetét, 
’s minden ínség okának egyenesen a’ királyt nevezi. A’ 2ikszám különösen 
az ifjakat szólítja föl a’ „haza-megmentésre.“ A’ 3dik szám e’ két czikket 
foglalja magában: „Propaganda az őrházban“ és : „Mi különbség van Lajos 
Fűlöp és Xik Károly kormánya közt ?“ A’ következő számok a’ republi- 
canusok kötelességit közlik, és áttekintését a’ bel- és külföldi viszonyok
nak. A’ Sik számmal megszűnt e’ lap, ’s helyette „Szabad férfi“ czimü 
keletkezett, mellyet szinte ingyen osztogattak. — 

H é m e t o r s z á s f .
Hannovera , máj. 17kén; A’ calenbergi parasztok választóji nagyobb 

része ellen , kik Schaaf kövefjöket visszahivák, vizsgálatot rendelt a’ 
kabinet, hihetőleg kipuhatolás végett: vájjon rábeszélték - e őket e’ lé
pésre vagy meggyőződésük szüleménye volt e az ? más czélja nem lehet 
e’ vizsgálatnak ; annyi való hogy Schaaf visszahivatása által a'kabinet benne 
igen buzgó pártolójától fosztatott meg; hihetőleg uj választók választása 
fog rendeltetni uj követválasztás végett. A’ calenbergi választók Schaaf 
visszahivatásakor a’ német szövetséghez folyamodásrul lemondottak ugyan, 
de aligha ők is nem követendik több paraszt és városi választó példáit, igy 
többi közt Stade , Buxtehude 's Celle előterjesztvényt intéztek a’ szövet
séghez.

Hannovera, máj. 29kén: Az országgyűlést tegnap nyitók meg, az 
első kamrában megvolt a’ kívánt szám; a’ 2dik azonban csak 22 tagot 
számlált (holott legalább is 37 tagnak kell jelenlenni.) Az ország minden 
részeibe hírnököket kőidének szét a’ megválasztott követekhez, mentül- 
előbbi megjelenésük végett. A’ nyomtatott követi névjegyzék összesen 44 
tagot számlál (73 helyett), ezek közül már most bizonyos, hogy legújabb 5 
nem jelenik meg ’s három már be is nyújtó lemondását. 38, legfölebb 39 
alkotandja a’ 2ik kamrát; mi csak annyibul lesz teljes számú, mert a’ 
kisebb szám általi választásokat is keblébe fogadandja; vannak ugyanis 
követek, kiket egy-két választó neveze ki a’ többi választónak ellenszólal- 
kozásira. Mikép fogják ezek a’ többséget az ország részeiből a’ kamrá
ban képviselni ? természetes ésszel igen bajos felfogni. — Gans levele
zései kiadatnak ugyan , de tévedőleg van kiadójokul Varnhagen nevezve; 
mivel még eddig nincs tudva, ki lesz kiadójok.

Miipster , máj. 28kán : Néhány nap óta a’kölni érsek ismét jobban 
érzi magát ’s mankójával szobáiban alá ’s fel járkálhat; a’ rendőri vi
gyázat, melly eddig minden lépteit kiséré, visszahuzatott, így most már 
külsőleg egészen szabad.—A’porosz trónörököst jun. 16ára várják ide. 
A’Dahlmann által kiadott’s hannoverai ügyet illetőjogászkari javaslatok itt 
különös tilalomra találtak, árulni ugyanis szabad, de hirdetni, hírlapok
ban róluk szólani vagy olvasó társaságokban olvasásul kiadni, a’ legszi
gorúbban tilos. — A’ hannoverai lap ellcnmond azon hírnek, miszerint 
a' németszövetségi gyűlés a’ hannoverai ügyben határzatot hoza vagy leg
fölebb négy hét alatt hozam!; e' hirt az ellenzési férfiak találmányának tn* 
lajdonitja, mellyel a’ választókra szándékoztak hatni, 

B e l e i n  in.
(Jour, des Débats) A’ brabanti eskiitlszék (Brüsselben) máj. 28kán 

Ítéletet hozott a’ Bartels és Kats elleni politikai perben; 123 kérdést 
intéztek az esküitekhez, 52őt Bartels ’s 7 let Kats miatt, e’ kérdések kö
zül több, ha igeneltetik az esküttszék által, halált hozandó volt a' perbevon
takra; szerencséjükre azonban két órai tanácskozás után az esküttszék 
minden kérdésre nemmelfelelt ’s igy Bartels és Kats szabadon bocsáttat
tak; az esküttszék ítélete, mint mondják, egyhangú volt. —

Trallner-KiVrolyi, nri utcza 612.



FOGLALAT: Magyarország1 és Erdély (• csósz. királyi felségük Magyaróvárolt, Koniáronihan és G\őiött; kinevezések és előfipfefe- 
sek ; különféle : szerb zavargás, gyapjukeef Pesten, tengerineliéki és erdélyi hírek; 's a't. ; gazdasági egyesület; :s a’ t.)  Spanyolország 
(Espanaés Cabrera Maroto ellen nyilatkoziak; a’ királynét ’s Meert érdeklő levelezés; a’ earlosiak legújabb veszteségi; ripolli vérengzés;  
’s a’ t.) Anglia (a’ ininisterség egyesitését irditaványozza a’ két Canadának ; nyilatkozatok Hnenos-Ayres és Francziaország iránt az alsóházban; 
’sa’t.) Francziaország (a’ becstiletrend-kiosdás iránt takarékosságot határoz a’ pairkamra; kir tisztviselők ‘s egyszersmind kamrái követekjgyü- 
lés alatt ne húzzák fizetésüket; vasutak ügy* Francziaországban; ’sa’ t.) Törökország. Németország. Dunavizállás.

M í a s r y a r o r s z á g - é s E r f l é l y .
Utjokban ő Felségük e’ hónap Sdikán és 9dkén a’ magyar-óvári 

urodaloinhoz tartozó Féltoronyban (Halbthurm) rnulatak, ’s a’magas föl- 
desuraság, t.i. Károlyiig és fia Károly-Ferdinánd fihg’ kiséretében meg- 
tekinték ama nagyszerű vitézeteket, mellyek ez uradalomban a’ honi mű
veltség és szorgalomnak olly élénk ’s hatalmas ösztönt, egyszersmind a’ 
legműiparosb országok gazdaságiizó'itöl tetszéssel lnlmozott példát adtak. 
Jelesül 8kán Márialigetet (Marienau) , egy 1200 hddnyi mesterségesen 
öntözött rétföldet, AVittmannföldet (Wittmannshof) , egy 4400 holdnyi 
dombos pusztát ; Okén pedig az 1400 holdnyi Császárrétet, mint meg
annyi uj teremtményt, azelőtt majd haszontalan ingomny- ’s legelő föld
ből úgy szinte a’ hanság-kiszáritási munkákat, mellyek által már is olly 
tetemes mocsárföld nyeretett meg háhorittatlan müveltetés a lá ’s a’ szom
széd birtokoknak hasonló munkákra és sikerre nyittitott u t , látogaták 
meg ő Felségük, ’s mindent különös figyelmükre méltatván, végre leg- 
magasb tetszésüket jelenték ki e’, szintolly hasznos mint szép intézvé- 
nyeken ’s törekvéseken. M a g y a r - 0  v á r r a  jun. lOdikén reggeli 11 
órakor érkeztek ő Felségük. Az óvári járás határánál az óvári és moso- 
nyi lovas polgárok várák a’ fels. párt ’s előtte a’ városba lovaglónak. A’ 
menet Féltoronyból, honnan reggeli 9 órakor indultak el, az alsó-kapu 
felé tartott, mellyet zöld lombok díszes ívvé változtatónak. Innen és túl 
a’ kapun zöldelő fasorok valónak kitűzve. Innen a’ megyeházig, hova a’ 
felségek szállottak, a’ város ezéhei, mindenik zászlóstul, állának sort. 
A’ megyeházban ő Felségüket a’ győri püspök üdvozlé a’ megyei kül
döttség ’s papság kíséretében; utóbb az urasági tisztek hódolónak. Ké
sőbb ő Felségük az óvári pusztát tekintek meg, ’s egy órakor ebédhez 
ültek, melly alatt a’különböző hangászkarokfelváltva tisztelkedtek. Vég
zetül az ismeretes nép-ének: „Tartsd meg isten Ferdinandot“ az egész 
jelenvolt ’s lelkesült népségtől énekeltetett. Ennek végeztével a’ felsé
gek Mosony felé utaztak, hol őket újabb diadal várja. Egy úttal meg 
fogják ő Felségük a‘ bordácsi pusztát is látagatni, melly az itteni fino
mabb juhtenyésztés tanyája. Innen nem messze esik a’ győrmegyei határ, 
hol e’ megye díszes küldöttsége várandja a' fels.

G y ő r ,  jun. l lkén:  „Tegnap esti 6 órakor érte városunkat azon 
rég óhajtott szerencse ő fölségit falai közt láthatni. A’ városi hatóság min
dent elkövetett a’ fels. uralkodópár ünnepélyes fogadtatására, ’s minden 
eszközt használt a’ legbensőbb szeretet ’s határtalan tisztelet nyilványi- 
tására. A’ városi határszélen diadalív vala fölállítva , meliynek közepén 
ausztriai, két oldalán pedig magyarországi és városi zászlók lobog
tak. Zántbó, városkapitány, nagyszámú küldöttséggel volt szerencsés a’ 
fels. fejdelempárt e‘ diadalív előtt üdvözölhetni, az egyenruhás polgár
ság egy csapatja kiséretében, ’sálgyurohoj közt, ’s a’ várossorompig ki- 
séré ő fölségöket, hol már megyei és káptalani küldöttségek várakoztak 
a’ fels. érkezőkre. A’ pompás bemenet következő renddel történt: a’vá
rosi népszónok lóháton; hat megyehajdu; egy osztály egyenruhás pol
gárság lovon; a’ városkapitány kocsiban; Győr  bel-’s kiiltanácsi kül
döttsége ; a’ nsi bandérium féldandárja Kovács Márton főszolgabíró ve
zérlete alatt; megyei és káptalani küldöttség ; ő föls. hintája, diszöltö- 
zetben ragyogó nslovagoktul környezve, Bezerédy lgnácz alispán vezér
lete alatt; udv. hinták; bandérium, Matkovics Zsigmond szolgabiró ve
zérlete alatt; a’ sorompon belől két nagyszerű oszlop volt fölállítva ; 
az iskolai ifjúság. Az ágostai vallásu község szinte kiállott tisztelgésre; 
a’ szigeti zsidóközség pedig diadalívet emelt a’ fels. érkezők tiszteletére. 
A’ szigeti ezéhek lobogó zászlókkal állottak a’ hid előtti sétatéren. A’ 
két hid mellett jobbrul ’s halmi nemzeti és városi zászlók lobogtak az ott 
horgonyzó hajókon , mellyekrül taraczkdörgés üdvözlé a’ szeretett király- 
párt. A’ sétatéren nemzeti öltözetű polgárság ’s lövészség tisztelge. A’ 
2dik hid előtt, a’ színház ellenében, nagyszerű diadalív emelkedék, melly 
alatt a’ városi tisztviselőség és választópolgárság, Czech János városbi- 
ró elnöklése alatt, fogadó el ő felségüket. A’ városbiró rövid beszédet 
tartván, átadó ő fölséginek a’ kulcsokat, miket ő fels. szives szavakkal 
méltóztatott visszaadni. A’ bécsikapun belől, a’ carmel-téren , a’ polg. 
vadászcsapat volt fölállítva uj díszöltözetben. Innen a’ bécsi-utczán ke
resztül fekete ünnepi öltönyben képzének díszsort a’ polgárok, ’s a’ főtéren 
a’ városi árvaház növendéki, tanuló ifjúság, tanítók ’s a’ t. tisztelkedtek. A’ 
palota lépcsőjén fiatal leányok költeményeket voltak szerencsések átnyujt- 
ni ő fölségiknek. Azon házak, mellyek előtt a’ diszjárdalat elhaladt, há- 
romszinü lobogókkal és szőnyegzettel voltak diszesitve. Ezerszeres éljen 
’s l ü l álgyulövés üdvözlé a’ szeretett uralkodópárt. A’ küldöttségek ud
varlatra bocsáttattak, ’s a’ fegyveres polgárság csengő zenével lépdeltei 
ő föls. ablaki alatt. A’ színházban Haflher „Győr visszafoglalása Schwar
zenberg és Pálffy alatt 1598ban,u pompás világítás mellett adaték. Este 
minden nyiiványos és több magányos épület fényes átvilágító iratokkal 
volt diszesítendő; de a’ rögtön támadott vihar miatt ő föls. Bábolnáról 
visszaérkezéséig kelle a’ világítást halasztani. Ma regg. 9 óra után Ko
márom felé vevék ufjokat ő felségük, harangzúgás és álgyurobaj közt 
kísérve a’ lakosság áldásitól.4“ •—

K o m á r o m  június I3dikán- () felségük junius I ldikén Gyorbül 1 órrt 
tájban ide érkeztek, Ujszönybiil a’ hídon át a' megye jeles küldöttsége és 
számos nemes lovag által vezettetve, ’s a’ városi küldöttségtől kisértetve a’ 
főuteza végig több diadal ivén keresztül, harangzúgás , álgyúdurrogás ’s tar
tós harsogó éljenkiáltások között, 's kocsijuk, mintegy inkább az emberektől 
tolatván, a’ várkormányzó lakába szálltak m eg, ’s fels. személyüket néhány 
perez múlva az erkélyen megmutatok; előbb a’megyének tő-ispánunk vezérlete 
’s magyar szónoklatával! hódolatát, utóbb pedig a’ várasét, a’ minden hit
vallású egyházi személyekkel együtt, kegyesen ’s kegyelméről biztosító diák 
rövid válaszszal méltóztatott fogadni. Este díszes kíséretben a váras kivilá
gítását vala kegyes megszemlélni. A’ világitványok közt diszes volt a’ ns megy«*, 
város — Sz. Benedek szerzetbeliek háza és 2 gymnasium ’s a’ váron kívül 
a’ hajóbiztositó társaság házán ő Felségük jól talált ’s kos/orúzott képeik 
fölütt e’ fölirás volt: „Jót állunk egyesek javokért: de dicső Fejedelmünk, 
’s jó Neje szíve egész Honjaváért kezesit. Áldás szálljon azért e’ Fölségpárra, 
kik a’ nép boldogságában lelik fel a’ magokét.“ a’ Casinon ez volt: „Bölcs 
kormányod alatt miveltség szelleme ter jed.“ Tegnap a’ vár Kápolnámban tartott 
mise után ő cs. k. felsége a’ katonai kórházat, válásunkat körülöved/.endő 
úgynevezett nádori sánezokat délelőtt, délután pedig a’ megyeházat , külö
nösen a’? könyv-levéltárt, és újonnan építendő fogházat szemlélvén meg, a’ 
váras főtemplomába ment, hol rövid ájtatosság után magára papi áldást kivánlj: 
végre a’ városházát is megtekintő. Esteli zenéket, kikocsizásokat mel
lőzve; még az méltó említésre, bogyó fülsége a’ királyné is megjelent utóbb 
a’ városi főegyházban. Ma reggel ő cs. k. fülsége diszes kíséretben a bábolnai 
ménes-intézetet rándultki megszemlélni, estvére visszatérendő, ’s útját holnap 
reggel ismét Győrnek Holies felé folytatandó. Tegnap ő Fölségök szántó« fő
rangú személyt megvendégelni kegyeskedtek ’s ezek közt fó- és helyettes al
ispánunkat.

P o z s o n  y, jun. lfián: () cs.k FF.tegnap este 7 Va órakor, Oroszvárra l 
jővén, városunkba a’ kivant legjobb egészségben visszaérkeztek. A’leg
szebb nyári délután lévén, tömérdek nép özönlött már 6 óra előtt azutra, 
mellyen ő Felségük jövendők valónak , ’s midőn a‘ hí utók a’ liget ő fe
lőli hi illőt elérték, megdördiilt az ezerhangú éljen, melly a’felséges párt 
egészen palotájáig kisérte. 11-k.

P o z s o n y b a  jun. 12kén reggel érkeztek Becsből Nádor gőzhajón 
István ’s M asa kir. lig és hgné.

Oes. ’s ap. kir. föls. f. e.május 28iki határzatában A l m a sy  lgnácz 
gr. temesmegyei volt főispánt és temesi grófot, sa ját kérelme következtében, 
e’ hivatalától fölmenteni ’s legf. kegyelme jeléül a’ vaskorona első osztá
lyú rendjelével diszesitni; T i h a n y i  Ferencz temesmegyei főispánhe
lyettest pedig ugyanazon megye főispánjává’s egyszersmind temesi gróffá 
nevezni méltóztatott.

Oes. ’s ap. kir. fels. a’ magy. k. udv. kamránál kiadóvá S t e i g e r  
Antalt; lajstromzó tisztségre E r n s t  Leopoldot; a’ megürült al-lajstromzói 
tisztségre pedig N e s s e l  Károlyt, méltóztatott kegy. kinevezni.

O cs. ’sáp. k. fülsége B am p e l József nyugalmazott ezredest er
délyi nemességgel megajándékozni; az országos szemorvos! megürült hi
vatallal L i p p a y  Gáspár sebész-tanárt felruházni; a’ körmöczi ezüstlm- 
tapróbáló tisztségre Salix Károly urvölgyi k. bányapróbálót; ennek he
lyére pedig S c h l o t t  Jakabot, a’ körmöczi ezüsthuta próbálói segédét, 
kinevezni kegyelmesen méltóztatott. H. T.

A’ mn. in. kir. udv. kamra a’ fiumei k. só- és harminczad-hivatalnál 
megürült ellenőri tisztségre Z a n d o n á t i  Lőrincz buccari harminezadost 
és sótárnokot; ennek helyébe pedig K a s s o v i c s  Károly buccari ellen
őrt alkalmazó. Az erdélyi kir. harminczad-felügyelőségnél rendszerezett 
segédi tisztségekre M i e s s Károly tölgyesi harminczad ellenőr, Enye-  
t er  Ferencz szebeni harmiriczadi áruvizsgáló, és S á l a  Farkas veres
vári (RÖthenthurm) tisztirnok (ez utóbbi ideiglen) alkalmaztattak.—S z t r a- 
ka János k. bányatanácsnok ’s alsó-magyarországi kerületi bányabíró f.
e. május 17kcn meglialálozott.

A’ m. kir helytartótanács a’kebelbeli számvevőhivatalnál Tergov-  
chich Ferencz ingrossistát számvevőtisztté; C s i l i  ti gh József járul- 
nokot irigrossistává és V a l o v i c s  A l o i z  fizetéses gyakornokot járul- 
nokká nevezé.

A’ m. kir.udv. kamra L o o c z y  Sándor mittroviczi só ’s SOadhíva- 
tali ellenőrt ó-gradiskai sóárnokká ’s 30adossá; helyébe S e h r o d t l g -  
nácz jakovai oüadost, és P a s c h v á n s z k y  Áron sziszoki 30adhiva- 
tali Írnokot ó-gradiskai só- és oOadhivatali ellenőrré alkalmazó. —

P e s t ,  jun. lókén: A’ dunantelléki heh. hit v. egyházi kerület részéről,
f. hónap lükén ’s több napjain Pesten tartott közgyűlésnek egyházi és világi 
tagjai, szép bizonyságát adók a’ megéleinedett főpásztor, idősb Báthory Gáb, 
superintendens iránt viseltető igaz tiszteletjöknek ; midőn a’ ref. ekklézsia által 
felterjesztett azon szándékát, miszerint a’ papi hivatalban immár 50 és mint su- 
perintendens is 25 évet fenyes érdemekkel betöltött lelki atyának félszázados 
örömünnepét díszesen megtartani kívánná, nemcsak tetszéssel ’s örömmel 
fogadók; sőt magok közt aláírási ívet nyitván m eg, a’ pesti egyes jóltevők 
által hasonló módon összetett pénz-mennyiséghez , mellyben a’ megindító gr. 
Telekiek ajándékai kitűnők, azonnal annyi sommát gyűjtöttek össze : misze
rint, a’ jubileumtartás minden költsége, az egyházi pénztár legkisebb tei- 
helíetése nélkül, fedeztethetik. Az e’kép f. i aug. 25kén Pesten tartandó fé
nyes jubileum díszét ’s érdekét nevelni fogja még azon szép hatású körül
mény is , mivel ugyanazzal a’ már máskor is dicsérettel említett uj lelki
pásztornak, közelebb az egyházkerületi gyűlésben tanácsbirói ranggal ékesí
tett Török Pálnak, ünnepélyes beiktatása is egybekapcsollalik^ Jubiláns pap*



nak a' dunántúli e^yh. kerületi súperinten.Pnsc, frí[iszf. Tótli Fér., rendeltetett 
megkéretni; a' papi beiktatást pedig, a’ pesti ekkh z óának 43 évig buzgó lel
kipásztora és supeiintendens Báthory Gábor vé.zendi. Azon terv, mellyet. a’ 
keltős iirtnepély szertartásainak minél szebb és rzéls erübb elrendezésére ki
nevezett egyh. kerületi küldöttség', az ekkle/.siai elöljáróivá! készített; netií 
hagy kétkedni, miszerint, aug. ‘iákén a' pesti ref. gyülekezet, ’s mindazon 
főbb és alsóbb vendég, egyháziak és világiak, Jkik valláskülönbség nélkül 
az ünnepélyre nlegbivatnak, kedves lelki élvezetekberi fognák részesülői.
Közli B. E.

KÜLÖNFÉt.E : Zimony, május 3Okán: ..Szerbiában nyugtalankodás 
támadott; meíly azonban csakhamar ismét véget ért. Összesen csak 4U0 
gyalog és 200 lovas katona zendiilt föl egy tiszt vezérlete alatt, \s elhagy
ván kragujeváczi ó'rhelyét, négy álgyuval, teljés fegyverzetben Belgrad 
felé indult, a’ véleményük szerint tanácsosak által lógva tartott INÍilos 
hg megszabadítására, llakovicz mellett VucsicS ügyes parancsnok köiiil- 
vevé fegyveresivel a’ zendíiló'ket, ’s mindön ellenállás’ nélkül foglyokká té
vé őketj fegyvereiket ’s ruházatokat pedigelszedeté tőlük, mivil azt néni 
illy visszaélésre nyerték a’ nemzettől. A’ kolomposak közül 22 Lelgrnd- 
ba vitetek , a’ többi pétiig minden büntetés nélkül (érhete vissza lakhelyére. 
Az elfogattak közé tartozik többi közt két kapitány a’ poszaroveczi és 
szemendriai kerületből, hol zendülésre izgaták a’ népet. A tanács min
dent elkövet az elégiiletlenség valódi okai ki tudására. Alexinceben s az al
bániai határon elhagyá szokott állomásit a’katonaság és Kragujevacz telő 
indult, alkalmasint egyetértőleg a’ kragujevaczi zendiilőkkel; igen hihe
tő azonban, hogy ezek sorsát megtudván, önként jó ntra tércbdettek. Alta- 
lányos hiedelem, mikép e’ zendiilet már huzamos!) idő óta lappangott ho
mályban. Szerencséje a’ kormánynak , hogy a’ nép nem részesült e’ me
rényijén. A’ tanács másodelnökévé Simics Sztoján nevezteték ki. A ve
zér szigorúan megtiltó as belgrádi (örököknek a’ szerb ügyekbe avatko
zást.^ — Pestre naponkint érkeznek most gyapjuküldemények a haza kü
lön részeiből. A’ termesztők \s nyerészkedők nltalányosan magasb árt kö
vetelnek mosta* tavalyinál, mivel a’ külföldi nevezetes!) gyapjuvásárokrul 
is áremelkedési hírek érkeznek. A* vevők ellenben keletcsökkenés miatt 
panaszkodnak a’ gyárhelyeken, \s igy némi léhaság mutatkozik az adás- 
vevés körül. Külföldről, pél fiául; Angliából, F ranczinorszagból és Schweiz- 
bnl, még eddig nem érkeztek Pestre vevők. — Magyar tengermelléki hírek 
szerint lelkesült örömmel hallak az ottani lakosak, mikep ő es. ’s ap k. 
lolsége megigérní méltóztatott, hogy gabnakiviteli-tilalmazás esetén a* 
magyar tengermelléki kikötőben összegyűlt gabnamennyiségre nem fog 
kiterjésztetni e’ korlátozás, sőt még Károlyvarosbul is tova lehetem! szál- 
litni a’ kivitelre szánt gabnamennyiséget; ez utóbbit mindazaltal csupán 
azon esetben , ha azt mindjárt a* tilalmazó parancs kihirdetése után irandja 
össze az illető GOadhivatul. Ez engedélyt minden magyarországi gabnakc- 
reskedő és termesztőáldani fogja, mivel az igen örvendetesen mozdítaná- 
ja elő a’földművelés virágzását az egész hazában. — Az urnapi vásár Sze- 
benben nem elégité ki nz eladókat,mit leginkább a rendkiviili rósz időnek kell 
tuíajdonítni, noha egyébiránt a’ naponkint érezhetőbb pénzhiány is szük
ségkép csüggeszíő hatású a’ vevőkre. Szebenben jelenleg minden ajkon 
azon szomorú hír hangzik, mikép a* szomszéd V. városkában egy igen 
tisztes férfi leánya íölelevenült a’ sírban. Ez iszonyú esemény az elteme
tett barátnéja és szobaleánya által jutott napfényre, kiknek kívánatéra 
a’ sírt fölásák és a’ koporsót megnyitók. A’ szerencsétlen halott arezon 
fekütt, mellyről a* hús egeszen le volt szaggatva. Milly borzasztó kínok 
közt múlt ki a’ gondatlanság ez újabb áldozatja! Inkább épüljön fel ]()() 
halottház, hogysemilly esemény történjék. — Az előpataki fürdőt számos 
vendég kezdi már látogatni, főleg Moldvából és Oláhországból. — A’ szász
városi torony május 2fikán délelőtti 9 órakor , épenaz isteni tisztelet alatt, 
iszonyú ropogással lezuhant, miután annyi századig daczolt az idő min
den vészes viharával. — Haies Ferencz, jószágbérlő Csömötén, Vasme
gyében , május 29kén egy fekete tehenet vásárlóit, melly öt nap előtt há
rom egészséges borjut hoza világra. Mind a’ három borjú vörös-fehér- 
tarka, a’ bika pedig barna, minden fehér ’s vörös jegy nélkül; legkiilö- 
líösb azonban nz, hogy a’ borjuk szőre egészen a’ házi kutyáéhoz ha
sonlít. — Kolozsvár junuis 12kén: Gróf Kornis János ur ő nmsága bé
csi utjából f. hó 9én szerencsésen visszaérkezett városunkba. Az ugyan
azon nap elutazott bordeauxi herczeggel B.IIunyadón találkozott ő nmsága.

F. hó 7én éjjeli 12 és 1 óra közt városunk „torony“ czím alatt isme
retes fogházából liét főbejáró gonosztevő a’ foghely kőkörnyezetének nz 
ó-várra néző oldalát átfúrván, miután bábáikról a* vasbilincseket lereszel
tek volna, elébh egy szíjgyártó udvarára bocsátkoztak le, hol egy lét
rát találván, azt a’magas kapuhoz támasztották ’s azon az ufezára eresz
kedvén le, szerencsésen elillantak. A’ 8ik bűnrészes a’ nehéz vasat 
lábairól le nem verhetvén, miután látta, hogy hasztalan erőködésével, 
melly alatt lábai a’ vasba annyira belé dagadtak, hogy azt le keile fűré
szelni, semmire sem mehet, bosszújában társai elillantok után lármát ütött, 
incllyre minden irányba lovas őrök küldettek a szökevények után, de 
kiknek minden fiirkészet mellett sem akadhatott eddig íiz elöljáróság nyo
mára. Ezen szökevények közt vannak Szilágyi Sámuel számvevői volt 
nyug. kamrai tanácsos meggyilkoltatásáért minden törvényszék által ha
lálra itelt gyilkosok is. — Az itteni ref. collegiumbeli, nagyobbára szegény- 
sorsú ifjúság csekély tehetségéből is áldozni kívánván, a* köz iránti buz- 
góságból a’ külső templom számára, melly 10 év óta csak most juthatott 
fedél alá, 39 ftotés3 krt. tett öszszc , ’s azt az építtető biztosságnak által 
is küldötte. Mcdárdnapunk nagyon komor és sötét volt, ’s reggeltől óta 
estig többszöri sebes záporával kiöntözé, ’s kicsinosító városunk utczáit. 
jNcm győztük hallani a’ sok panaszt mindenfelől, hogy már 40 napig csak 
újságból látandjuk a’ nap aranytükrét, ’s a’ sok eső miatt még talán kö
veink is tésztává lizamlnnk, ’s im! a’ lcgokosnbbnk előitéletinek daczá

ra is már 1 napja, miót: felleg is alig mutatkozik g)ön)öríi egünkön,
’s ki bojtorjánkép, veljéhez tapadott véleményeihez megátalkodásig 
ragaszkodik, még az les; kénytelen megvallani, hogy a’ 40 napi baljóslat 
csak 4 napi lerovással lözelít már eddig az igazhoz. Antalnapi vásárunk 
kezdete kevés élénkségei mutatott. A’ szarvas marhát gyéren, a’ lovat 
pedig mondhatni nem is keresték, inkábba’ tehenet s apró tulkokat vették, 
mint az igás ökröt. A’ jó likőrnek párja 200 — 280fr., tehénnek pedig 12!)
-—ISO ír. kelt. 11 kénfezerkétszáz darab szarvas marhát adtak el, mi 
más vásárokhozi kelétlez képest csekélység. A’ kézmü-áruk kelete sok
kal élénkebb. Pestről ideg sok kész nyári ruhát,’s különböző lőre-valót, 
hoztak. I

A’ G a z (1 a s á g i u d ó s i t á s o k YIÍ. v. f. é. 2dilc füzete megjelent. 
Tarta'ma; É r t e k e z é s e k :  A II At alános jég vz< t k Xagyl ritannia fildmi- 
veVserííl. (Angol után Tóih Lőrinc/ )  VIII. Napraforgó növeléséről. (Torna 
I á i )  IX.. C öit-trágya (Oekonom XcnijL’kriten után Iv.) X. A’ kukorie/,^ 
e/.elsz.erii miveléséről , h annak több old; lu haszonvételéről. (A-í:;'c B#) XI. 
A" in u Impest ist envhiti bánásmódról ( i ía\as Ignácz.) XII. Angol-magyar 
egye iiLsiől a’ gyapjú >s egyéb termesztmények minél könnyebb ’s nyere- 
ségesb el Hőhatásának negalapilásau! (A inási Ba'ogh Pál.) XIII, Széna-ta- 
karitásról (\agyr Ignác;.) XIV. Buz.aiiszögről (Mándy Pe'er.) É r t e s í t ő .  
H i v a t a l o s :  25) uj és/.ps tagok; 26) alapit) áayok; 27) egyesületi tiszt- 
választHs; 28) jiénztán 29) angol-magyar kereskedési szövetség terve; 30) 
marhadog; 31) állatnutatás; 32) parasztkanczaesikók jutalmazása; 33) or
szágos szőlőiskola; 34) kukoriczamorzsoló-gép, 35) ueerolog; 36) nsSzath- 
mármegye gazdasági ftirvesiiletének szabályai, r tagjai ’s tisztikara. X e m 
h i v a t a l o s  küíf ldi értesítés. — ív füzet terjedelme 128 lap; azaz 8 ivnvi, 
tehát kettővel vastagabb az idei elsőnél, mi némileg tán menteni fogja elké
sett megjelenését. E'.ek f őytában a ’t. közönségnek jelentei ilc : hogy miután 
a’ I. é. 1 s ő füzet példányai mind elkeltek, annak 2ik kiadása sajtó alatt vari 
s az idei 3ik füzet tel jövő jánosfővételi vásárig meg fog jelenni. I ly  ked

vező sikerét az egyesület vallolatának olvasó közönségünk szives pártolás i ’s 
a* kezdett iránti engedékeny elnézése niellett leginkább az előfizetések beszé
dé seéit megkért hazafiaknak köszönhetjük ; kik közt hálás köszönetiinket. 
nyilatkoztatjuk kiilösen t. Czindery László soinogymegyei első aiisj.án’s gaz- 
dasag-egyestileti plelnök urnák, Horváth Dienes urnák, a’ szalhmármegyei 
gazdaság egyesület főjegyzőjének. Otocska Ignácz, Tanárky Gvula, Tóth 
Mi hál y , Török Janos uraknak, m. Batthyani lvá/.mér és Károlyi Lajos grófok 
gazdatisztjeinek, ’s ismételve Jankó István tbiró ’s győri püsp. urod főügyész 
urnák, kik mindnyáian valódi buzgalommal és sikerrel mozditák elő ügyét 
folyóiratunknak. Végzetül jelentetik: hogy valamint jelen év i folyamatra még 
mindig elfogadtatnak az előfizetések, úgy a’ tavalyi ’s 3dik é)i füzetekből is 
szolgálhatunk j)éldányokkal.’Kólt Pesten, jun. IS.'m 1839 Kaesko\ ies Lajos s.k. 
szerkeszt ő -titoknak.

S p « » y o 1 o r n  * ií.
( A* királynét’s Meer bárót érdeklő levelezés.) Madrid , máj. 2Skán : 

„Köztudomású, miszerint huzamost) idő óta igen. különös Catalonia hely
zete. Meer b., e* tartomány főkapitánya, a* nép megegyeztével, sőt nyílt 
kívánatéval, és segitletve a" tartomány kedvező fekvésétől, egészen függet
lenné nyilatkoztató magát a’ madridi kormánytól, *s néhány tisztet meg 
is hiiritete, mivel unnak folyvást engedelmeskedni akart. Miután e* sze
rint sükerült a’ bárónak az úgynevezett honfiakat féken tarthatni, az itte
ni föllengősdiek rendkívül zajgának ellene , és mindent elkövetének a’ 
kormánynál visszahivatása kieszközlésire. Pita minister mindenkép tö- 
rekvék teljesitni e’ kivánatotés Alaix hadministert Rodil kinevezésire bi- 
rá Meer helyébe. IMeer azonban határozottan vonakodék teljesitni e’ paran
csot, *s mivel a’ hadminister azonnal engedett ez ellenállási ak, minden
ki tüstint azon véleményre jött, hogy Meer valamelly hatalmas pártfogás
ra támaszkodik. E’ vélemény most csakugyan valósulni látszik. A’ car- 
losiak ugyanis több levelet fogtak föl, miket az öreg Castaaos és Castro- 
terreno hgek egymás barátihoz intéztek, ’s azokat ,el Itestaurador Cata
lan4 cziinii lapjokban közre is bocsátók. Az itteni zendületi sajtó öröm
mel ragadó meg ez alkalmat a’ kormányzó királyné személyes tekinteté
nek árthatásra, és szinte közié e’ levelezést, m dlyből egyenesen az vi- 
láglik ki, mikép a’ királyné, inig a’ ministerek Meer eltávulitisát sürge- 
ték , Castanos és mások által hivatalában makacsul megmaradásra intó 
ő t, mivel ő (a’ királyné) tökéletesen tudja méltánylani hasznos szolgála
tit , és meg van győződve érzelmei őszinteségirül. E levelek természe
tesen nagy figyelmet támosztanak, ’s mivel Pita és baráti látják, milly 
nagy kegyben áll Meer a’ királynénál, tehát más módot gondolának ki 
megbuktatására: azon hirt pöngetik t. i . miszerint Meer b. fölszólitá a’ Pa
risban mulató d. Francisco de Paula infanst Cataloniában független kor
mányzat-alakításra. Ha e’ hir valósulni találna is, azért még nincs mitől fel
ni a’ királyné pártjának , mert a’ nevezett infans csakugyan nem igen se
gíthetne Meer baján.“ —

(Espana és Cabrera Maroto ellen nyilatkoznak.) Arias TeUeiro és 
Garcia, a’ túlzó carlosi párt ismért főnökei, köztudomás szerint Catalo
nia felé, Cabrera főhadiszállására, utaztak. Szándékuk Espana és Cabrera 
segélyével Maroto fővezért megbuktatni. Bujtogatásuk következtében Es
pana gr. és Cabrera már ünnepélyes ellenmondást kőidének a’ trónköve- 
telőhez az estellai véres kivégzések ügyében. E’ nyilatkozványban he
vesül roszalja a’ nevezett két tábornok a’ baszk tartományokban követett 
politikát, noha egyébiránt folytonos katonai egyiittmunkálatot ígérnek; 
egyszersmind azonban nyilványitván, mikép nézeteik el nem fogadása 
esetén kényszerülve látandják magukat hadi mozgalmikra nézve saját ta
pasztalásaikat követni, függetlenül a’ főhadiszállás! parancsoktul. E’ nyi
latkozat annyival inkább veszélyes Marotora nézve , mivel köztudomású j 
miszerint a’ trónkövetelő csak félelemből követé eddig tanácsit, ’s titkon 
folyvást a’ túlzó párthoz ragaszkodók. —

( A’ carlosiak legújabb vesztesége, líippoli vérengzés.) Espartero 
már benyújtó hivatalos jelentését a’madridi kormánynak az ellenség vesz- 
teségiről f. e.apr. 17kétől máj. 13ikaig; me.llvből kiviláglik, hogy Santan
der tartományban 600 holtat veszítő Maroto ; *s azonkül nagy mennyisé<*



gü Kiszórt , álgyut s mindennemű fegyvert. — Májas 27kén Ripnll a’ 
earlosiak hatalmába ju ta , kik reggel 10 órakor 20 lábnyi széles résen 
rontanak a’ városba, miután az őrség nagyobb része holtan fődé a’ bás
tyákat. A’ védcsapat életben maradt része parancsnokostul sz Péter 
templomába vonult,’s alkura lépett az ellenséggel. Összesen 2500 ágyú
golyót Jött a’ városra az ellenség ; 28kán pedig fölgyujtá és romhalommá 
változtntá az egész várost, melly alkaloidkor OOOnál több ember lelte ha
lálát. A' carlosiak ezúttal ismét hallatlan vérengzést követének e l; 25 
hémberf , kik egyházban kérésének menedéket, szuronyokkal öblöse ra
kásra négy carlospárti katona. Egy anya karjaiból öt apró gyermekét tép
ték ki és szemeláttára darabokra konczolák. Az anya fegyvertelen karok
kal rohant gyermekei ótalmazására, (is szinte áldozatja lön a’ vad ke
gyetlenségnek. Az egész vidéken legnagyobb rémiilés uralkodik e’ ször
nyű vérengzés óta, 's a’ némberek osapntonkint futnak franezia földre. 
Munagorri Parisba utazott pénzszerzés végett, vállolata kivitelére. —

A it g" I i a.
(A’ ministerseg egyesittetni indítványozza a’ két Canadát.) Alsó

háziján. 3iki ülésben eloterjeszté Russejl a’ kormány tervét a két Ca
nada egyesítése iránt. Miután a’ múlt évi szomorú eseményeket és azok 
miatt keletkezett parliament vitákat s határzatokat röviden előadá , 
leginkább azon ferde politikának tulajdonúd Canada boldogtalanságát, mi
szerint,'a' két tartomány elválasztása által, egyikben angol, másikban 
pedig franezia szellemű többség alakult, miből veszélyes súrlódása és 
összeütközése támadott a’ két ellenséges indulatu népfájunk. A’ kormány 
véleménye szerint a’ szerencsétlenség e’ forrását el kell nyomni , 's az 
egymástól elválasztott tartományokat ismét egyesítni, minek következté
ben a felső-canadai britt és alsótartományi franezia lakosság törvény
hozási összeolvadás által, egyenlő szabad intezvényeket nyerend, ’s igy 
aztán lehetségessé válland a’ valódi képviseleti kormányrendszer életbe 
léptetésé. Azon nézetet, melly szerint néinellyek minden éjszakamerikai 
gyarmatnak külön parliamentet ohajtnának adatni, ’s e ’ fióktörvényhozó- 
ságokat főparliament befolyása alá kívánnák helyeztetni, Russell nem tu- 
da eliogadhatónak nyilatkoztatni, miben Durham is megegyezek. Ezután 
azon fontos tárgy vitatására tért Russell: mi Ily alkotmánnyal kelljen el
látni az egyesítendő gyarmatot, ’s lényegileg igy nyilatkozék: „kőpont 
itt minden esetre azon kérdés , mikép legyen alkotandó a’ képviselőség: 
t. i. minden tartomány meghatárzott számú képviselőt küldjön é parliament- 
be , vagy pedig a’ lakosság száma határozza meg azt. Érett fontolgatás 
után legtanácsosbnak véljük mind a’ két tekintetet, t.i.tartományit és né
pességit, egyesítni, és olly képviselőséget alkotni, melly talán nem fe
lel meg a’ lakosság mostani számának, de néhány év múlva számos be
vándorlás által e’ tekintetben is kielégitendi a’ közvéleményt, és jobban 
megfelelem! a gyarmat boldogságának, mintha a’ lakosság mostani szá
mát tekintünk elhatárzónak. Ez elv fő haszna azon körülményből álland, 
hogy az alsó-canadai britt alattvalóknak nagyobb tulnyomóságot fog szer
zeni. Nézetim szerint általányosan nem csupán Anglia valódi politikája 
és az anyaországi parliament érdeke, hanem a’két Canada j<)lléte is egye
nesen azt kiváltja, hogy Felső - Canadának is britt szellemet töreked
jünk tulajdonul adni, (halljuk! halljuk!) hogy a’ britt törvényeknek’s 
intézvényeknek nagyobb hatáskört nyissunk; méltányos tekintettel lévén 
arra, hogy a franezia népfajnak ne legyen oka elnyomatás ellen panasz
kodni. A franezia lakosak ne szenvedjenek jogtalanságot; de azért nem
zetiségükhöz ragaszkodássukkal ne gátolják a^ általányos nagyszerű elő- 
haladást, melly Canada előtt kétségtelenül meg fog nyílni. Ez elv keresz
tül vitelére mindazáltal szoros vizsgálatot szükség tenni helyszínen. A’ 
két egyesült tartomány törvényhozósagát csak 1842ben kellene összein
ni, s addig a kormányzó és alsó-canadai tanács ideig!, meghatalmazását 
csonki ttatlan erőben hagyni.4* Ezután Durham hivatalos jelentésében előfor
duló néhány javaslat taglalgatásába boczátkozék a’ minister, "s azon tervé
re nézve , melly a választó testületeket helybeli czélokra megkívántaié 
adószedésre hatalmazná föl, egyértelmüleg nyilatkozék vele; a’ fölebbvi- 
teli főtörvény szerkezetét mindazáltal nem gondola jelenleg elfogadható
nak , mivel az valamennyi éjszakamerikai gyarmat [»őreiben legfelsőbb 
itélőhatóság lenne, mi a’ kormány általányos elveivel homlok egyenest 
ellenkezik. Durham nézetit a’canadai felsőházról nem találó tulajdon gon
dolatival ellenkezőknek Russell, ’s igy mondá ki ez iránti véleményét: 
„Nem óhajtóm ugyan a törvényhozó tanácsot választhatóvá tenni, mi 
azt képviseleti testületté változtatná ; de mégis tanácsosnak tartom, olly 
férfiak közül választatni annak tagjait, kik korábban már vagy nép által 
választott parliamentben ültek, vagy pedig koronái hivatalt viseltek, ’s 
ez által megmutatok , hogy érdemesek a’ nép vagy korona bizalmára.44 
(Halljuk !) A koronabirtok iránti kérdést ezúttal, mint igen messze vezetőt, 
érintetlen hagyá Russell.A’korona jövedelme a’ gyarmati parliament rendel
kezése alájutand, mihelyt a’háztartási költség illőn meg leend ajánlva. Elő
adása e része után Durham azon indítványára tért a’ szónok, melly az 
ej szakamerikai kormányzók felelősségét tárgyazza a’ gyarmati parliament 
elleneben, s oda nyilatkozék, miszerint annak gyakorlatba hozatását 
nem gondolja tanácsosnak, mivel ez olly függő állapotba helyeznéa’gyar
mati végrehajtó hatalmat a’ törvényhozás ellenében, melly alatt mosta’ 
britt ministerség áll az anyaországi parliament előtt. (Halljuk!) Záradé
kul azon nézetekre figyelmeztetett a’ szónok, mellyek a’két Canadában 
a törvényhozási egyesítésre nézve folyamatban vannak. Alsó-Canada liu- 
zamosb idő óta óhajt illy egyesítést, ’s a’felső tartományban is igy gon
dolkozik a’ lakosság nagyobb része, ’s az ottani törvényhozó tanács is 
csak két szónyi többséggel mellőzé el az ez iránti indítványt. Egyébiránt 
e’ tanácstól is érkezék már fölirat a’ királynéhoz, mellyben a’ két tarto
mány egyesítése kívánatosnak nyilványittatik, csak azon megjegyzéssel,
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hogy az alkotmányon csupán a" canadaiak megegy^zle.vel történjenek vfll- 
íoztatá.sok. Emu k következtében a’ szónok oda nyilatkozék, miszerint a 
terv részlete,sb taglalása előtt csakugyan tanácsosnak véli helsó-Canada 
nézetit kihallgatni. Hinne a* két tartomány egyesítése mellett szólott, da 
a" képviseleti törvenyhozóság felfüggesztésit J842ig határzottan ellenzi*. 
Feel nem tudá átlátni, miért ne lehetne a’ felső-canadai nép kihallgatása 
előtt is eldöntő lépéseket tenni e' tárgyban 5 egyébiránt az általányos egye
sítési elv ellen nem volt kifogása, de mellette csak a’ részletek körül
ményes vitatása után vélt nyilatkozhatni. Russell inditványárnjun. Ifikéig 
halasztó a’ház e'tárgy további vitatását —

(Nyilatkozatok Ruenos-Ayres és Franeziaország iránt az alsóiiázbsn.)
A’ junitis odiki alsóházi ülésben a’ buenos-ayresi ostromzárt hozó sző
nyegre Stratford Canning, niellynek következteben 18 hónap óta van föl
függesztve minden kereskedési összeköttetés azon partvidékkel, mi inat 
eddig is igen tetemes károkat okozott Anglia kereskedési érdekeinek * 
mellyek ez ostromzár által évenkint egy millió fontsterhngnyi csökkenést  
szenvednek. A’ szónok azon kérdést intézé tehát a’ külininisterhez l vá j
jon reményű é rövid idő inulva történendő bevégzését ez ostromzárnak*
’s törekedett é ő f'öls. kormánya alkudozás által vagy egyéb utón e’ nyo
masztó állapotot megszüntetniV Palmerston: „Az utóbbi oklevelek sze
rint, mellyek hivatalosan jutának hozzánk, még folyvást tart az ostrom- 
zár. Egyébiránt ő föls. .kormánya, valamint Buenos-Ayresben, úgy Pa
risban is mindent elkövet a’ meghasonlás kiegyenlítésire.44 Stratford 
faáruiig: „Ezzel nem mondá meg a’ ns lord, van-e kilátásunk rövid idő 
múlva történendő békekötésre, s reményiem, legalább értesitni fogja a 
házat azon jogokrul, mellyek Erancziaországot ez ostromzárra fölhatal
mazzák.44 Palmerston: „Ez iránt el kell hallgatnom véleményemet. Elég, 
hogy ő fels. kormánya mindent elkövet ez ügy békés elintézésire.44 Strat
ford Canning: „ Nem, az volt é a’ fő botránykő ez ügyben, bogy a’ fran
ezia kormány úgy kivárni tekintetni Buenos-ayres képviselőit, m'kép 
a’ legkedvezőbb álláspontba helyzeti nemzetekéit ?44 Palmerston: „Igen 
is, a’ franezia kormány csakugyan ezt kívánta, kereskedési szerződés 
megkötéséig a’ két kormány közt.44 Ezután határzat nélkül eloszlott a’ ház* 
—- A’ felső-canadai parliament ülésit elhalasztó Arthur kormányzó.— 

F r a i i c z i a o r ü z á ^ .
(A’ becsületrend-kiosztás iránt takarékosságot határoz a’ pairkamra.) 

A’ pairkamra jun. 3ikán kezdé meg Mouriier b. indítványa vitatását a4 
becsületrend-kiosztásban követendő nagyobb takarékosság iránt. A’ kö
vetkamra inár korábban biztosságot neveze ki ez indítvány megvizsgálására* 
’s magát az indítványtevőt is meghívó abban részesülésre. Jun. 3án csupán 
az indítvány általányos elvérül vala szó. Dupin Károly b. ellene nyilatko 
zék , ’s kiinutatá, mikép a’ rend első alapításakor az első consul 6 ezer
re határozd ugyan tagjainak számát; de utóbb a’ császár olly kévéssé 
ügyelt az első consul határzatára, hogy 1804tiil 181 Óig , 18 ezerrel sza
porító a’ rend tagjait. A’ consulság és császárság ideje alatt 10 év alatt 
46820 rendjel osztaték ki, tehat évenkint 4682, a’ restauratio 16 év alatt 
21,256 díszjelet ajándékozott el, vagyis évenkint 1328, az 1830ki ki
rályság pedig 8 év 's 6 hónap alatt 14,766, vagyis évenkint 17 3 7et* 
A’ restauratio alatti csekélyebb számú kiosztás, a’ szónok véleménye sze
rint, azon körülménynek tulajdonítandó ,. melly szerint az akkori uralkodó 
a’ becsületrend mellett még sz. Lajos-rendet is osztogatott. „A' restaura
tio első éveiben, szóla folytatólag Dupin, midőn az időszaki sajtó any- 
nyira korholó ’s nevetségessé tévé a’ restauratio bőkezűségét rendjel-ki
osztásban, akkor csakugyan lehetett volna roszalni a' fonákul választott 
díszesítettek miatt a' kormányt. Véleményem szerint nem takarékosságra 
keile’ tekintetben inteni a’ kormányt, hanem inkább a rra , hogy minden 
polgári erényt jutalmazzon. A' restauratio első öt éviben 12.531 rend
jelet oszta ki a’ kormány, 's ezek közül csak 2516 juta polgároknak, 
mig a' többit katonák díszesitésire fordítók. Bizonyosan sokkal számosb 
derék polgár élt akkor Francziaországban ,mint mennyi e" kimutatás sze
rint jutalmazást kapott. Ka 1830 óta rendjel-kiosztás! tékozlás miatt pa
naszkodhatni , úgy csupán a’ pénzügyiniuisterségi hivatalósztályt érheti 
gáncs, mivel ez csakugyan rendkívül bőkezüieg osztogató párthívei közt 
a* becsületrend díszjelét. Ha a’ kormánynak valóban szivén fekszik a'be
csületrend homály tálán fénye, úgy nevezzen ki biztosságot, melly mind jn 
ministerségi osztályból bírjon egy közbizalma jeles férfit képviselőül. E' 
biztosság elnöke Mounier b lenne. 47 biztosság fogna Ítélni minden nyíl- 
ványos érdemről'« meghatározni: pénz, vagy rendjel legyen é azok jutalma? 
Első javításul az évenkint kiosztandó rendjelek számát olnjtnám meghatá- 
roztatni, mégpedig úgy, hogy ez ne haladhatná meg a’ SOOat. Egyéb
iránt Mounier b. indítványát nem tartom végrehajthatónak, mert ha a’ dísze- 
sitettek számát 16,5 l Ore akarnék szoritni, számos évig egy illy jutalma
zás sem fogna történhetni , mert ugyan mikorra hal ki a’ 33 ezer főnyi 
fölösleg?44 Dejeau gr. csak négy év múlva kívánt illy törvényjavaslat vi
tatásába bocsátkozni. Pelet tábornok egészben véve Mounier indítványa 
ellen nyilatkozék ugyan ; de mégis évenkint nyitványittatni kivaná a’ rend
jel- kanczellária által a' kinevezéseket, mivel e’ nyilványosság számos 
visszaélést gátolna. Beszédében Napoleon e' szavait einlité a’ tábornok : 
„Azon napon, mellyen az első rendezettől el fognak távozni, egy nagy 
gondolat leend megsemrnitve , ’s a’ becsületrend létezni megszünend.“ 
Mounier b., mint jelentéstevő, rövid czáfolása után a’ kimondott ellenke
ző véleményeknek, folyvást szükségesnek monda indítványa életbe lép
tetését. VégreSoult tábornagy következőleg nyilatkozék: „Midőn az el
ső indítványt haliam , tökéletesen helyeslém az t; miután azonban utóbbi 
részletit olvasóm , áthághatlan nehézségeket láték elibe tornyosul
ni. A’ miüisteri tanács egyébiránt érett megfontolásra méltatandja e’ tár
gyat, ’s meg fogja ítélni, törvélry vagy kormányparancs által szükse-



ges é a' sereimet orvostani.“ A’ tábornagy még azon véleményét fejező 
k i, mikép a’ becsületrend bőkezű kiosztása leginkább azontagadhatlan kö
rülményen alapszik, miszerint a’ kormány már alig bír más eszközzel ér
dem-jutalmazásra. Napoleon ellenben még más két rendjellel is birt, és 
azonkül polgári hivatalokkal jutalmazó a’ kiszolgált érdemes katonákat. 
Azt azonban a’ tábornagy is őszintén megvallá, hogy utóbbi időben csak
ugyan történt visszaélés a’ becsületrend-kiosztás körül. — Az öszmüvé- 
szeti intézetből minden lőfegyvert elszedetett a’ kormány, mikkel kato
nai gyakorlásikban a’ növendékek élni szoktak, mi némi zavarra szol
gált álltáimul; mellynek azonban semmi további következménye nem Ion. 
— Jun. 1 Óikén mintegy 50 május 12iki vádlott nyeré vissza szabadsá
gát. — Gourgand tábornok, Lajos Fülöp segéde, rögtön elhagyá Pa
rist, ’s mint mondják, igen fontos küldetésben Sz. Pétervárba sietend.
•— Toulonban azon kissé különös hír kezd szállongni, hogy a’ franczia 
és angol hajóhad a’ levantei tengeren egyesülni fog Stopford angol hajó
vezér főparancsnoksága alatt. —

(Vasutak Francziaországban.) A’ franczia ügyek nyomorúsága sem
miben nem tűnik ki annyira , mint a' vasutak tárgyában. Mig más or
szágokban mindenütt bevégzik az illy munkákat, ’s folyvást újabb terve
ket hoznak létre, itt csak meghiúsult tervekről hallhatni említést, miu
tán már milliók áldoztattak rajok. Ha csakugyan hatalmas szellem leng
ne Francziaország kormánya fölött, milly óriási dolgokat vihetett volna 
ki e’ tekintetben! Dolgot kell aduié’ népnek, ’s önként rendre fog térni, 
mert hogy valaki tisztelje a" vagyon szentségét, magának is bírni kell 
azzal. Tegye tehát a’ népet vagyonossá a’kormány ’s minden ínség meg- 
szünend. De ugyan mit tettek 1830 óta a’ köznép számára V semmit. Sőt 
semminél is kevesbet. A’ költségvetést néhány száz millióval nagyobbi- 
ták. A’ tizenegy milliót, miket Passy , a’ népszónok, követel, ugyan ki 
fizeti? Ki más, mint a’ dolgozó osztály- Csak ez okozza, hogy a’ nap
szám ’s élelemszerzés olly kiáltó ellentétben állnak egymással. Szükség 
és hiány tízszer veszélyesb rendzavarok, a’ sajtó ’s izgatok tüzelésinél. 
De mit tettek e'veszélyes forrás elnyomására? Semmit. Mig Anglia biz
tosságokat neveze ki Irland ínsége okainak kipuhatolására ésuj vasutak 
építésire, Francziaországban senkinek nem jut eszébe, miszerint min
den uj kormány sokkal szilárdabbal alapíthatja meg magát jótétemények 
által, ’s népboldogság-előmozditással, mint győzelem által utczán vias
kodó kétségbeesettek ellen. Múlt évben fényes terv jutott ugyan sző
nyegre ; de akkor már igen hatalmas volt az ellenzés! szellem, melly 
nem mert sok pénzt bizni a’ kormányra, félvén, hogy visszaélésekre fogja 
azt használni a’ választó kerületeknél. Már magában is rósz, hogy illy 
félelem létezhetett. De mért nem lépeföla’ kormány e’terveivel 1837 előtt, 
midőn még tökéletesenbirá a’közbizalmat ’s elhatárzó többséget? Thiers 
iszonyú könnyelműséget követett el, midőn e’fontos kérdést elmellőzé. E’ 
pillanatban igy áll a’ vasutak ügye : apróbb utak készek ’s készülnek, de na
gyobbak félben maradnak. A’ paris-versaillesi vonal épltóji 5 millió frank- 
nyi kölcsönt kérnek a’ kormánytól negyedfél °/ore , hogy munkáikat be
végezhessék. Dufaurejelenté is már e’ kivánatot a’kamrának; de ezzaj- 
gással fogadá azt. A’ szövetkezési ministerségek nem igen látszanak elég 
erővel bírni nagy eszmék ’s elvek létesítésire. Most ugyan több tervet 
szándékozik kamra elibe terjeszteni a’ ministerség; de sükert ebből sem 
igen várhatni , mert most, midőn egy évre sem mondhatni biztosítottnak 
a’ kormányt, ugyan ki merné olly vállolatba temetni pénzét, melly csak 
8 vagy több év múlva kezdhetne gyümölcsözni ? E’ bizalmatlanság káros 
következményű a’ gyárokra nézve is , e’ szerint tehát csupán ebben kell 
keresni a’ dolgozó osztály elégületlensége valódi okát. —

(Kir. tisztviselők , kik egyszersmind kamrai követek, gyülésidő alatt 
ne húzzanak fizetést.) A’jun. Ciki követkamrai ülésben némi érdektelen 
előzmények után azon indítvánnyal lépe föl Gauguier , hogy azon kö
vetek, kik egyszersmind nyilványos hivatalt viselnek , gyülésidő alatt ne 
húzzanak rendes fizetést. Gauguier mindeddig süker nélkül ismétlé ez in
dítványát évenkint; most azonban figyelemre méltatását határzá a’ kam
ra. E’ váratlan határzatot rendkívüli zajgás követé, ’s az elnök kényte
len volt negyedórára elhalasztani az ülést. A’ kormánylapok csupán azon 
körülménynek tulajdonítják ez indítvány szerencséjét, miszerint sokszo
ri megbukása után mindenki olly kevéssé tartá azt veszélyesnek, hogy 
érdemesnek sem tartá ellene szólani. —

T ö r ö k o r s z á g .
(Jour, des Débats) April 27kén az ausztriai internunciushoz hirnök 

érkezék udvarától rendkívüli sürgönnyel, mire az internuncius , a’porta 
ministereivel és a’ szultán palotájában többször beszélgetett. Ausztria a’ 
szultánnak M. Alival minden egyenetlenség eltávolittatását javasolván élén
kül adá elő azon következményeket, mellyek illy egyenetlenség kövct- 
keztiben Európa nyugalmát megzavarnák; a’ porta oda nyilatkozók, mi
szerint leghőbb kivánata a’ béke’s nyugton-maradás, ha meg nem támod- 
tatik ’s f'elszólitá egyúttal a’ nagyhatalmak követeit: egyenlitnék ki közte 
’s Ali közt forgó vitájokat. Mondják továbbá, hogy a’ porta lloussin hajó
vezértől kérdezé : vájjon semleg maradna é Francziaország, ha M. Ali
val kiütendne a’ háború ? lloussin válasza szerint Francziaország sem- 
lcgére addig számolhatni, míg Oroszország közbe nemjáruland; ellen
kező esetben Francziaország is fegyverhez nyuland. A’ háború bizonyos, 
hogy még eddig ki nem tört, egyedüli ok az, mert Hafiz basa nem kapa 
még meg a’ hozzá küldött erősitvényeket;parancs van adva, ezek meg
érkeztekor azonnali megtámadáshoz fogni. Kornéliában ’s Ázsiában kény- 
tetett katonaszedés történt; rendszabályokat foganatositnak szükség ese
tén a’ főváros - födözésre; mintegy tiz karavántanya van kiürítve orosz 
csapatok fölvételére , mi összesen 30 ezer főre mehet. —

-  (

Alexandria, máj. 16ikán: A’ basa május 12kén érkezék ide vissza 
Deltából ’s azonnal üdvözletére sietének az e’ városban állomásozó ide
gen eonsulok ’s megtudni a’ dolgok jelen állását. A’ consulok által aján
lott békére következőleg nyilatkozók; ,,Háborút nem akarok;, békét óhaj
tók ; de nem hagyandom magam sértetlenül megtámadtatok Már török 
csapat vonult Eufráton keresztül és birtokomban áll, mindennek ellenére 
Ibrahim basa fiamnak legsürgetősb parancsot adók , várja be a’ tettleges 
megtámadtatást, mielőtt hadimunkálatokhoz kezdene.“ E’ bölcs válaszra 
mindnyájan elnémultak. Midőn az orosz consul néhány nappal azelőtt át
nyújtott jegyzékről szólna, mellyben kormánya nyíltan kijelenti; misze
rint háborút ne kezdjen a’ szultánnal, elmaradt adóját fizesse le ’s csa
patit a’ határokéul Syria beljébe vonja, ekkép nyilatkozók az alkirály:
,,Hogyan kívánhat most illy körülményekben tőle a’ szultán adót; most, 
midőn iránta a’ legellenségesb indulattal viseltetik, valóban több volna 
esztelenségnél, ha ő , Mehemed Ali, a’ szultánnak pénzt ’s igy eszközt 
adna kezébe terveinek könnyebb kivitelére.“ Hasonlag nyilatkozók a’ csa- 
patok visszavonatására is. —

Trieszt, jun. 2án : Midőn a’ Bécsbe érkezett konstantinápolyi máj. 
lökéig terjedő magányos hírek szóval sem emliíik a’ syriai eseményeket, 
ugyanazon napi ul költ ’s ide érkezett levelek azon ingerültségről szólanak, 
miket ott a’ török csapatnak Eufrát folyamon átkelte okozott. Konstanti
nápolyi máj. 2 0 i k i hírek e’ tudósítást valósítják, mellyek szerint a’ török 
hajósereg felfegyverzése a’ legélénkebbül űzetik. „Eichhoff“ gőzös ka
pitánya „Metternich“ kapitánya után jelenti, miszerint az ellenséges ser- 
gek egymás ellenében állnak legnagyobb munkátlansággal; a’ török ha
jósereg máj. 23án Dancal Baluchezsnél vete horgonyt’s 24kén három kü
lönböző irányban szállá tengerre. Más tudósítás következtében az orosz 
hajósereg máj. 20kána’ fekete tengeren 60 tengeri mérföldnyi távolság
ra volt Bosportul ’s igya’ Konstantinápolyim vezető legegyenesb utón. Az 
angol consul pedig máj. 12érül sürgönyt kapa Syriábul, melly szerint az 
ellenségeskedések valóban elkezdettek. —

Bées , jun. 3kán : Konstantinápolyi máj. 22ki postával több nkeres- 
kedőház levelet kapa, mellyek szerint Hafiz basa sergével Eufrát folya
mon átkelt, a’nélkül, hogy az egyptusiakkal ezért ellenségeskedésre került 
volna a’ dolog. Egyébiránt a’pénzcsarnokon nagy mozgalom uralkodik’s 
a’ pénzkelet csökken, annyira, hogy úgy tetszik, más liirek is érkeztek, 
mellyek tettleges ellenségeskedésről szólanak, miket azonban titkolni akar
nak; vagy pedig a’ török sereg mozgalmát a’ porta ’s Mehemed Ali kö
zötti békefelbomlásnak tekintik. —

Trieszt, jun. 3kán: Alexandriai máj. löki levelek szerint a’ török 
és egyptusi sergek közt még nem történt ugyan ellenségeskedés, mit azon
ban kikerülni majd lehetetlen- Az orosz hajósereg álláspontja most köze- 
lebbnek mondatik ; Janada vagy Ainada (a’ fekete tenger török révpartján, 
felüt Burgas és Bujukdere között) mellett mintegy 60 órányira Bosportul.

I  é ni e t o r § z á
Celle, május 28kán: Ma gyűlt össze választásra a’ lünebnrgi pa

rasztság 3dik választókerülete ; a’ múlt gyűlés négy ellenzési főnöke nem 
hivatott ugyan meg, még is megjelent, de a’ választási biztos által a’ 
gyülésteremből kiutasittattak, mellyet azonban ellenszólalkozással hagy
tak el minden nélkülük történendő választások iránt; a’jelenlevő többi 15 
választó körül 8 választás elmellőzésre szavazott; a’ kisebbség (7) azon
ban Chermannt választá meg, ki e’ választást elmellőzvén; a’ 7, közül 2 
a’ 8 többséghez csatlakozott, a’ fönmaradt 5 az 1839diki alaptörvény 
mellett buzgó követet választa.

Hamburg, máj. lökén: E’ város és Newcastle on Tyne közötti gőz
hajózást az onnan érkező gőzös által néhány nap előtt nyitók meg. A’jövő 
héten vitorlahajó induland innen Amerikába vándorlókkal, ezek Német
ország külön részeiből gyülöngtek össze ’s Pernambucoba szándékoznak. 
A’ brazíliai consulság vezérli az itteni kivándorlásokat ’s csak kézműve
seket fogadhat fel kajójira, egyébiránt e’ ezéit nem a’ legnagyobb pontos
sággal látszik szem előtt tartani. — Május elsőjén tartá püspökválasztá
sát a’ trieri káptalan (Poroszországban); 7 szónyi többséggel Arnoldi Vil
mos lön azzá, mivel azonban a’ kir. biztos Wilmovskyt és Sebastianit 
njánlá választásul a’ káptalannak, a’ megválasztatott Arnoldit nem ismer
hető törvényes püspöknek el, mert ő nincs erre felhatalmazva, egyébiránt 
a’ megismerést a’ kormány hihetőleg nem tagadandja meg; ez oknál fog
yást a’ püspökválasztás nem is tétethetett közhírré. •—

Ilannovcra, máj. 29kén : A’ brémai lap Springeből következő tudó
sítást közöl az ottani követválasztásrul: Springe, május 24én : Ma kö
vetválasztás volt ismét városunkban ; a’ calenbergi parasztság választóji 
hivattak ugyanis össze Sehaaf visszahitt követ helyett uj képviselőválasztás 
végett; már tegnap megérkeztek nagyobb részint a’ választók ’s köz hir sze
rint a’ választást elmellőzendőnek rebesgetek. A’választási biztos, ki igen 
népszerű ’s bőbeszédű férfi , 9 órakor nyitá meg ma reggel a’ választási 
gyűlést igen tartalomteljes ’s észreható beszéddel, mind e’ mellett is a’ 
nagy többségválasztás-elmellőzésre szavazott; e’ nyilatkozványtazonban 
a’ biztos nem fogadá c l, időt engedve nekik a’ dolog bővebb megfonto
lására. Midőn délután ökör is ugyanazon véleményben valónak, a’vá
lasztók egyike indítványozó, miszerint, az 1833iki alaptörvény eltör- 
lesztését törvényesnek meg nem ismerve, választanának, a’ biztos el
lenmonda minden illyes föltétnek, de midőn látná, hogy a’ választók vá
lasztás nélkül készülnek elhagyni a’ gy üléstermet, engedni kény teték, ’s 
k é t, alaptörvény mellett buzgó követet választónak. —
JD uiiavk/.álíá*  : Pest, jun. 1 (fikán 13'11"0'" — 17ikén 13' 10" 0//y 
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Szerkeszti Ilelmeczy.—* Ny oml alj a Trail ner-Károlyi, urí ulcza 612.
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ORSZÁGGYŰLÉSI HÍREK. Pozsony: A’ jun. Bkán kezdett’s 10 

es 11 kén folytatott kerületi ülésekben, az országgyűlési tárgyak vitatása 
rendjéről tanácskoztak a’követek. Jun. 11 kén kerületi jegyzőkké válasz
tattak : Szentkirályi Móricz Pest, Zarka János Vas, Palóczy László Borsod 
és Kárász István csongrádinegyei követek ; naplókönyvi vizsgálókká pedig: 
Marczibányi Antal Tréncsin, Bittó Benjámin Pozsony, Andrássy József 
Esztergáin,' Szentiványi Anzelm Nógrád, Nagy Pál Sopro.ny, Koesi-IIor- 
vát Sámuel Veszprém , Deák Ferencz Zala , Somsieli Miklós Somogy? 
Bernátb Zsigmond Ung, Bárczay József Torna, Zsedényi Eduárd Szepes, 
Péchy Emanuel gr. Abaiij, Ilertelendy Miksa Torontói,, Perényi Lajos 
b. Ugocsa, Kende Zsigmond Szatmár, Klauzál Gábor Csongrád megyék 
követei.

P o z s o n y ,  junius 1 Bikán: Miután a' Rll táblája több napig ta
nácskozott volna kerületi ülésekben, hol különféle tárgyak hányattak meg, 
tegnap és ma a’ 3ik és 4ik országos ülés volt egyedül a’ Rll termében; 
első nap tizedfél órától negyedfélig, ina pedig 9tó'l egész ötödfélig tart
ván az igen számos és élénk gyülekezet; tárgya e’ két országos ülésnek 
a’ pestmegyei sérelem volt.

Győr, jun. I5kén: ,,Tegnap ismét szerencsénk volt öcs. kir.föls., 
Komároinbul visszatértükkor városunkban tisztelhetni. Az ünnepélyes be
menet után ablaknál állva fogadák el ő fels. hű alattvalóik tisztelgő 
örömhangjait, ’s huzarnosb ideig voltak kegyesek onnan szemlélni az alant 
czigánv-zene mellett tánczoló nemzeti öltözetű pórokat. Utóbb a’inegye- 
’s városházat, katonai laktanyát, akadémiát ’s Benedek-rend sz. egyházát 
szerencsésiték legmagasb látogatásukkal ő fels. ’s onnan a’ Ferdinand 
nevű újvárost tekinték meg; a’ királyné ő fels. még az Orsolya-hölgye- 
ket is boldogitá jelenlétivel, hol a’ növendékek üdvözlő beszédeit ke- 
gyeskedék meghallgatni. Este a’ színházban szűnni nem akaró éljen ! 
harsogott ő fels. a’ különösen számukra készített páholyba léptükkor. 
Színházi előadás után a’ pompás világítást tekinték meg ő föis. a’ város 
főutczáiban. A’ palotába visszatértükkor számos néptömeg üdvözlé Ő 
fels., ’s Kovács Pálnak különösen ez alkalomra készült dalát zenekisé- 
ret mellett nagyszámú kar éneklé el. Ma reggel 8 ,;a órakor Pozsony 
felé folytatók utjokat ő fels., miután maradandó jeleit adók kegyességük
nek. Királyunk ő fels. ugyanis az újonnan fölállított nemesi árvaháznak 
.500, a’ városi árvaháznak 500, a’ szegényi intézetnek 600 , és a’ be
tegápoló szegényi kórháznak 300, a’ királyné, ő föls. pedig sz. Orsolya 
szüzei zárdájának 300 pgő ftot méltóztattak ajándékozni.“

Ó cs. ’s ap. kir. föls. a’ komáromi javító dologház fölépitésire ezer, 
a’ városi szenvedő emberiség számára pedig 600 pgő forintot kegyeske
dett ajándékozni.

B u d a p e s t i  n a p l ó .  F. hó 15ikén kíséretestül Pestrí érkezék a’ 
bordeauxi hg, ’s a’ „Magyar király“ ezimű fogadóba szállott, lődikán 
látogatást volt szerencsés tehetni a’ nádorné ő cs. kir. fönséginél; 1 9én 
pedig „Nádor“ gőzösen Komáromba utazott. — F. hó lóikén jelent meg 
„Nemzeti Panorama“ czimü haviirat német nyelven Chiolich Hugo triói. 
E’ munka czélja hazánkat, ’s különösen Budapestet és nemzeti életünket 
a’külfölddel megismértetni. E’tárgyak eddig külföld előtt vagy épen nem, 
vagy pedig jobbadán részrehajló kézzel valónak megpendítve , ’s innen tör
tént , hogy különösen nemzeti életünkre nézve vagy ferdén, vagy pedig 
gúnyos lenézéssel ítélt a’ külföld. Chiolich időszak irata, mennyiben az el
ső fűzet programmájából ítélhetni, méltányosan szándékozik irni e’nagy- 
érdekű tárgyról, ’s azért hazánkban is pártolást érdemel vállolata; főleg, ha 
szigorú pártatlansággal szóland, és valamint a’ nem érdemlett gáncsot, úgy a’ 
túlzó inagasztalgatást is kerülni fogja. Ez első füzet hazánk történeti viszo- 
nyiról értekezik és színházunkról is emlitést tesz; záradékul pedig játékszíni 
személyzetünk jelesb tagjait fosti,szellemi tehetségikre nézve. Havi irata Bad 
rétü velinen 12 füzetben jelenik meg évenkint ,’s ára 10 pgő ír., egyes füze
teké 1 pf.; a’ munka idősb Kilian pesti könyvárusnál árultatik.— Az Eszter- 
liázy kölcsön sorshúzásaf. hó lóikén ment véghez Bécsben, ’s első nye
rő szám, 75,062, pesti vevőnek juta 40 ezer pgő forinttal. — Stuver nagy 
tűzijátéka rendkívül pompásan sükerült f. hó 16ikán a’ pesti városerdőben; 
nézők olly nagy számmal jelentek meg, hogy az összes jövedelem hat
ezer forintra ment. — A’ meleg időjárat annyira kedvező' e’ hónapban a’ 
hidegben fürdésre, hogy az úszóiskolát és Dunafűrdőt eddig ritkán tapasz
talt sokaság látogatja. — N e m z e t i  s z í n p a d u n k o n  folyó hó ló 
kén „Veszedelmes nagynéne“ adaték ; a’ Kolozsvárról megérkezett je
les Lendvayné, közönségünk ez első kedvencze, e’ napon lépe föl elő
ször hosszas távullét után , ’s a’ hiányát annyira érzett közönség lelke
sült örömjelekkel üdvözlé az érdemes művésznőt; löikán „Haramják“ , 
uj színi elrendezéssel, Schiller után Schedel Ferencz által fordítva; 17- 
kén ,,Báthory Mária“ , „Inez de Castro“ czimü német színmű után ma- 
gyarositá Dugonics ; 1 Bikán „Sevillai borbély“ (Joob mint vendég Alma- 
vivát éneklé); lilikén „Molnár és gyermeke“ ; 20ikán „Szerelem és cham
pagne»“ Gaaltól; 2 lén „Fekete asszony“ bohózat 3 felv.; Laborfalvi Róza

beteg. — Scheibl József a’ városi tanácsiul engedélyt kopottá’ haltul a 
városligetig vezető utczák naponkint! öntüzhetésire , mit a’ vállalkozó alá
írás utján szándékozik letesitni \s ezennel felszólittatnak Eestbuda lakosi, 
hozzájárulásukkal e’ vállalatot virágzásba hozni ; aláírási Ivek minden 
könyvárosnál találtatnak; az utczák naponkint egyszer, kétszer, sót 
szükség esetén többször is fognák öutöztetni; óhajtható, hogy a’ város 
is mindent elkövessen e’ czélszerü vállalat életbe léptetésire , 's az ut- 
ezai kövezet jókarbani tartatására. Julius elején veendik kezdetüket az 
öntözések. — E’ napokban egy dajka a’ Dunában lábait áztatván, a’reá 
bízott gyermeket létévé, ’s ez addig játszadozott a' tutajon, mig végre 
a’ folyamba zuhant ’s többé nem is találtatott meg. A’ gondatlan szülők 
tanulhatnak már most, mikép kell gyermekeikre vigyázniuk! — „Ost 
und West“ német folyóirat azt hírlé, hogy Kimoss Endre, ismért honi 
iró, agyonlövé magát; e’ hír alaptalan , mert ívunoss egészséges es Po
zsonyban tartózkodik. —

(Jovaslat az erdélyi gyapju-ismértetés tárgyában.) Erdélyben nem 
rég kezde ugyan divatozni a’ selyemjuh-tenvesztés , ’s már is az erdé
lyi jól kezelt gyapjú a’ gyárok előtt nagy ügyeimet nyert, de igen kis részt 
kivéve , a’ nélkül, hogy az egyes termesztők annak illető nyereségét él- 
delhetnék, vagy csak bár nevük juthatna ismeretre , ’s ez következmé
nyes, mert hazánkban semgyapjuvásár,sem gyár, sem gyapjuosztályzási in
tézet nincs, miszerint a’ termesztők nagy része talán nem érkezik, más pedig 
restéi árujával vásárra menni, ’s megvan elégülve, ha a’ zsidó házánál 
igér gyapjúért annyit, mennyit több ev óta adui szokott ’s ez, az egybe- 
gyüjtütt tömeget a’ nélkül adja odább, hogy csak említve is lenne a’ ter
mesztők neve, kik legfelebbaz iránt lehetnek általa jövendőre is biztosítva, 
hogy csak fáradozásuk van legkevésbbé jutalmazva. Néhány év előtt 
gyapjuvásárt akart felállítui Erdélyben a’ termesztők egy része , de va
lamint egyebekben, úgy ebben sem tildának egyesülni. Közelebbről angol 
kereskedési egyesület készite ’s ada tervet elünkbe, de ennek is szokott 
hanyagság ’s részvétlenség miatt — a’ bámulásig kevés aláírásból kö
vetkeztetve — létre jöttét talán csak boldogabb sarjadék reményiheti 
valaha. Mig tehát időforgással valami jobb kilátású pontra juthatnánk , 
olly erdélyi juhos gazdákra nézve , kik egy vagy más akadály miatt gyap
júikat vásárra nem vihetik , mind a’ jelenre , mind kivált jövendőre néz
ve nem lenne sükeretlen lépés a’ gyapjút első kézből osztályozó intézet
be juttatni, mi által kinek kinek saját termesztményét ismertetni ut nyíl
nék. Erre nézve alulirt tudatni kívánja e’ hazabeli juhos gazdákkal: hogy 
egy nagykereskedőház, melly nevezetes osztályozó intézetnek is tulajdo
nosa , bizonyos kialkudott gyapjutömegek átvetele végett biztosait a’jövő 
jun. 20- és 2óike közt Kolozsvárra küldendi. Ki eladni szánt bár minő tu
lajdonú ’s mennyiségű gyapjút az irt időre Kolozsvárra szállítandja , ha 
kíván egyezkedni azon biztosokkal, mind jelenleg jó vásárra, mind jövendő
ben előhaladásához irányzott díjra számolhat. Kelemen Benjámin. V. U.

KÜLÖNFÉLE : Német-Szatmár , jun. elején: „Múlt hó 26kán ment 
itt véghez fölszenteltetése az ő cs. ’s ap. kir. fölsége által megengedett és 
Hám János püspöktől alapított kórháznak, melly az irgalmas rend szerze
tesinek leend birtokában, kiket a’ püspök még lS 3óben hivott városunk
ba, ’s kik azóta a’ városi kórházban teljesiték emberbaráti kötelességü
ket, melly idő óta 614 beteget részesítenek ápolásban, ’s ezek közt 188 
nem katholikust, és 7 zsidót. Az irgalmas szerzetesek e’ napon reggeli 
8 órakor 4 kocsin mentek betegeikkel az uj épületbe, hol Linzi Józseí 
szatmár-káptalani nagyprépost néhány perez múlva ünnepélyesen fölszen- 
telé a’ kór- és sz. egyházat. Ezután fölolvasák az ő cs. kir. föls. által 
helybenhagyott alapitó oklevelet, és a’ nagyprépost mindenkit megható 
beszédet tartott a’ néphez és szerzetesekhez, mit díszmise, „Téged is
ten dicsérünk“ és taraezkdörgés követett. Ez uj intézetet egy isméretlenül 
maradni akaró jóltevő hölgy 400 pgőfttal sziveskedék megajándékozni. — 
E’ graefenbergi vizgyógyintézet naponkint terjedő híressége és helyszinen 
tett tapasztalások arra bírák Fosevicz Sámuel szepességi rendes orvost, 
hogy a’ kárpáti bérczeken hasonló jótékony intézetet létesítsen. E’czél- 
ra legalkalmasbnak találó Nagy-Szalókot, melly fürdőhely Csáky gróO 
család tulajdona, a’ központi Kárpátok déli oldalán , ’s 3 ezer lábnyi ma
goson fekszik a’ tenger fölülete fölött. E’ hely tökéletesen ótalmazva lé
vén az éjszaki szelek kártékony hatása ellen , mindennel el van látva, mi 
vizgyógyintézetnek kedvező síikért képes biztosítani. A’ vendégek szá
mára minden szükséges kényelemről illőn leend gondoskodva. E’ gyógy
intézet f. e. julius elején fog megnyittatni.—Hazánkban jelenleg Összesen 
315 jól rendezett gyógyszertár van folyamatban. — S.-Sz.-Gy örgyjun.  
6kán F. hó 3. 4 és Óik napjain tárták nemes három , és törvényesen egye
sült Miklósvár székek ns rendei közgyűlésüket újonnan kinevezett főtiszti 
helytartó Horváth Albert elnöksége alatt, mellyben először a’ fókormányzó 
őmn. elnökileg érkezett levele által, a’ ílgs kir. főkormányszék rendelé
siből, tudatú a’ tisztelt főtiszti helytartó ezen fényes helyre lett kegyel
mes kineveztetésit, mire több rendbeli megjegyzéseket tevén átmen
tek a’ törvényhatóság állását tárgyazó leiratokra ; ’s azok következési-
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ben szükséges ha fárzatohnt hozónak , meg ] 83Then választott ‘s legfelsőbb 
helyen ugyanakkor megerősített tisztviselőket esketenek fel, azon meg
jegyzéssel, hogy a* körülmények miatt csak most történhetett felesketés 
a’ ns szék azon már régtől fogva gyakorlott szokását, miszerint tisztvi
selőit minden két évben újítani szokta, teljességgel ne gyöngíthesse. Ezen 
vitatásokat a’ legszebb rend, 's minden személyesség kikerülése az egész 
közgyűlés alatt, teszik nevezetessé, melly minden esetre a’ ns szék ren
dűinek haladását bizonyítja. Az ülések napjaiban gazdag ebéddel vendég
le a’ főtiszti helytartó a’ ns liliket, hol a’ felségért, fels. ausztriai há
zért, főkormányzóért, íőkormányszék lelkes tagjaiért vidor poharak ön
tetlek. — K á i n o k  jun. 4-ikén : Magában nem nagy de mégis feljegy
zésre méltó gonoszság történt az elmúlt napokban falunkban. Ugyanis 
egy, már több ízben hibázott ’s e’ miatt büntetés alatt forgott Koré Ká
lóit nevű goromba izmos ember egy más emberhez menvén kölesön két 
forintot kérni, az nem adott, miért ez megneheztelvén, következő éjsza
ka azon embernek csűrébe ment s ott egy szép kis borjut rósz bicsakkal 
kínosan megölvén és derékban ketté vágván . utolját elvitte , ott hagyván 
az első felét. De a' kedvező sorsé’ tettet két jel által világosságra hozá, 
egyik a’ Jármára összefutott ’s nyomozó elöljáróságnak ügyes puhatolása 
által történt, melly szerint szombaton történvén a’ tett, azt puhatolá : 
kivett "s miért fehér inget ma, nem várván holnapot, mellyre Koré Bá
lint fejér ingben találtatott, ’s okát annak nem tudá hirtelen adni. Másik a’ 
csűrben felejtett pipája vala, melly soktól megismértetve még jobban el
áruló őt. Ezen bizonyságoknál fogyást a' gonosztevőt tüstént vasra verek 
’s három kísérőt adónak őrizetül melléje a’ tiszthez vezetésig, de ő el- 
küldvén magától ürügy alatt kettejét őrzőinek, eltöré vasát, ’s futásnak 
eredt egy fejszével, de Kiis M ó z s e s  bátor és ügyes ember által elfo
gatván , a’ tiszthez vitetett, hol őt több gonoszságáról is ismerő elöl
járóságnál fogságban várja most érdemlett büntetését. — A’ Sajó mellé
kéről (Kenteikéről) Írják , hogy azon vidéket már 20 nap óta naponkint 
jéggel, ’s patakkint omló záporral vegyült viharok járják , a’folyamok 
kidagadva medreikből felszámíthatlan károkat ’s pusztításokat tesznek, 
az elázott hegyoldalok sok helyeken szakadoznak (?),az utak szinte jár- 
hatlanok. Az őszi vetések a’ tél zordonsága miatt kipusztulván, majd mind 
kiszántották . ’s tavaszi maggal veték be helyüket, de ezek is a' miilyen 
dús áldással kecsegtettek, épen úgy reá ijesztettek a’ reményét csak 
bennük helyező gazdára, annyira clsilányitá azokat a’ tartós esőzés. — 
Més zkőn  máj. 28kán délutáni 3 óra tájban egy ritka szerencsétlen sze
rencsés történet esett, egy középkorú 4 gyermekű oláhnő t. i. a’határról 
jővén haza, a’ felette sebes ’s épen áradásban levő Aranyos folyam 
pallójáról a’ folyam közepebe esett, ’s annak fenekéig ment le — ekkor, a’ 
mint aztán magabeszélé, eszébe juta,hogy száját befogja; a’ viz színére 
emelkedvén, lábbal előre ragadtatva , tovább vitetett a’ viz színén hanyatt 
mintegy ezer ölnyi távolságban , ’s félutig még szeme nyitva’s eszmélete 
jelen lévén, látta ’s hallotta a'folyam két partján szabaditására szaladó 
embereket ’s kiáltásaikat — ekkor már eszméletét elvesztve jutott a’ fö- 
vénytorlásra, ’s ott megállapodott, egy ember hozzája úszott ’s szoknyá
ját fogaival megragadván, úszva vitte ki a’ falu felőli partra, hol egy 
háznál addig ápolgaták , inig életre j ö t t , az előruhájában felakasztva 
volt pár csizmáját ’s tojásokat sem veszítve el, mais él, jun. okán; ezen 
megtartásnak okossággal megférhető okául azt állíthatni , hogy tö
mött hosszú ruháji a‘ viz alá csapván, az igen sebes rohanásu viz nem 
engedte elmerülni.

(A ’ becs-győri vasúttársaság alapszabályi.) Miután ő rs. ’s np. kir. fel
sége 1838iki január 2iki határzatában Nina György bárónak előlegcs enged
ményt méltó/.tatott adni a’ becs-győri vasútvonal létesítésire, aláírást nyitott 
a’ nevezett b. ur , ’s annak bezárása után jogát a’ részvényesekre ruházá, 
kik már most tökélele>en alakult részvényes társaságnak nevezik magukat, 
következő alapszabályok alatt: 1) E’ vállalat pénzalapja 12,500,000 pgőfo- 
untból áll, ’s 25ezer darab 500 pengő forintos részvényből állít t at i k össze , 
mellynek lefizetésb e minden részvényhirtokos kötelezi magát, a’ nélkül, hogy 
más utófizetésre v agy egyéb kötelezésre kényszerittethefnék. 2) A’ már be- 
tizeteft 10% után még íönmnradó 90% a’ vállalat szükségei kivánata szerint 
fizetendő. 3) fizetési határidőt ’s mennyiséget az igazgatóság határozza 
meg. 4) A’ befizetések mindenkor két hónappal az utolsó határnap előtt fog
nak köztudomásúi adatni a’ J5dik § értelme szerint. 5) Ki a’ meghafárzott 
idő után 6 hét múlva nem fizeti be tartozását, a’ késlekedés« kamattal együtt, 
az kötelességének újabb 0 hét alatti teljesítésire fog fölszólíttatni. 6) 1 la a’ 
2ik határidő is siiker nélkül múlnék el, úgy a’ társaság vagy megfosztjajo- 
gaitól a’ késkedő részvényest, ’s tulajdonának nyilványifja az általa már ne
talán befizetett, mennyiséget, vagy pedig törvényes utón teljesíteti jogigé
nyit az elmaradt pénzmennyiségre. 7) Egész vagy részletes előlegezést a’ be
fizetendő illetékekre nézve, az igazgatóság halárzata előtt, nem fogadéin’ 
társaság. 8) A ’ befizetett egyes mennyiségektfil, fél év múlva a’ 4ik § alatt 
kimondott határidő utolsó napja után, a’ vállalkozási tőkehal 4% kamat fi
zi ítélik, mindaddig, inig vagy az egész vasútvonal elkészül, vagy pedig a’ 
hamarább elvégzett pályavonal egyik részének tiszta jövedelme az eddig be
fizetendő részvények 4% kama'ját meghaladja. 9) Ez időponttal kezdve éven
kénti osztalékot határoz a'közgyűlés, mellyre felévenkint bizonyos mennyi
ség lerovatni log fizettetni az igazgatóság határzafa szerint. 11)) A’ részvénye
ket másra is átírathatni, teljes befizetés előtt azonban csak az igazgatóság 
megegyeziével, mert a’ hátra levő lizetetlen pénzmennyiségért csak a’ főkönyv
be Írott részvényes tartozik kezeskedni. 11) Több részre egy részvényt nem 
oszthatni föl. 12) Elvesztett részvényjegyek, vagy kamat-’s osztalék-szele
tek a’ es .k. alsó-ausztriai kereskedési és váltótörvényszéknél jogszertilcg sem- 
mifendők meg, hogy újakhoz juthasson a’ károsult. 13) A’ részvényes tár
saság minden jogügyben, midőn mint vád ott. jelenik meg és személyes jog
igény miatt, van idézve, a’ es. k. alsó auszl. kereskedési és váltó törvényszék 
alatt áll. Ugyan e’ törvényszéknek veti alá magái minden egyes részvényes, 
rang- ’s lakás-kiilönség nélkül , midőn mint részvényesek idéztetnek a’ lár- 
saság iránti kötelezéseik meg nem tartása miatt 14) E’ társaság ügyei „Cs. 
kir. szabad, béesgyőri vasul’4 czim alatt fognak vezettetni, ’s a’ cs. kir. al- 
ső-'Husztriai váltó és kereskedési törvényszék jegyzőkönyvébe iktalandja c’

ezimet, melly csak két igazgató aláírásával lehet jogs/.erüleg kötelező. 15) 
Minden jogszeriileg köt elező következményű közleményt a’ cs. kir. szabaditéka 
bécsi, budai és pesti hírlapokban háromszor fog tudatni a’ részvényesekkel 
az igazgatóság. Az azokban meghatározandó idő mindenkor az első beikta
tás napjától számítandó. 16) A’ társaság ügyeit a’ közgyűlés és igazgatóság 
kormányozza. 17) Közgyűlésre azon 100 részvényes kap meghívást, kik 
ausztriai alattvalók, ’s közgyűlés-hirdetéskor legtöbb részvénnyel bírnak. 
Egyenlő számú részvények biiása esetén betűrend határoz. 18) A ’ közgyű
lésből mindazok kizáratvák, kik nem kormányozhatják szabadon vagyonu
kat , vagy tönkre jutottak. 19) A’ közgyűlés minden tagja csak egy szózat*
1 al b ir, ’s azt csupán maga gyakorolhatja. 20) A’ közgyűlést mindenkorai 
év első hónapjaiban hivandja össze az igazgatóság; melly szükség esetén rend
kívüli közgyűlést is hirdethet. 21) Az összehívás a’ határnap előtt, négy hét- 
lei történendő, a’ tanácskozás alá kerülő fontosb tárgyak jelentésivel. 22) 
Az évi közgyűlésben a’ lefolyt év számadásit togják vizsgálni, a’ vállalat ha
ladását, állapntját előadni, a’ következő évre íontosb rendeleteket közrebo
csátani és vitatni , ’s minden részvényes szabadon tehet ekkor indítványo
kat. 23) A’ közgyűlés határzása alá különösen ezek tartoznak: a) megha
tó  zása az évi osztaléknak; b) a'tartalék-alap számára szükséges pénzkiren
delések; c) rendelkezés a’ társaság birtokába jutó részvényekről; d) igaz
gatók választása; c) hosszabbítása a’ fő-és szaporítása a’ mellékvonaloknak ; 
f) meghat árzása a’ pénzszerzési módnak barmi szükség esetén ; g) az alap
szabályok változtatása; h) s/.abaditék-hosszahbitás ; i) annak átruházása ; k) 
a’ társaság fölosziatasa a* határidő eilölte előtt. Az e, g h, alatti jogokra nézve 
tartozik a’ közgyűlés az igazgatóságot folhatalmazni !egf. helybenhagyás-ki- 
es/.közlésre. 24) A’ közgyűlést az igazgatósági elnök vagy helyettese vezér- 
lendi, ’s a’ végzéseket egyszerű szótöbbség határozandja meg, kivevén a’ 23ik 
§ alatti kérdéseket e-tiil k -ig , mikre nézve csak általányos többséggel hatá
rozhatni. Szózat-egyenlőség esetén az elnök két szózattal bir, ’s eldönti a’ 
kérdést. 25) Az iilési tárgyak ’s határ/.atokrul jegyzőkönyv fog vitetni,’s a’ 
közgyűlés 3 tagot nevez ki kebléből e’ jegyzőkönyv megvizsgálására, kik 
ülairásukkal valamennyi részvényesre nézve kötelező erejűvé teendik azt, az 
abban foglaltatandó kezelési tárgyakat pedig hiány ’s gáncs nélkül bevég/.et- 
teknek fogják nyilatkoztatni. 26) Az igazgatóság a’ közgyűlés által váíosz- 
tandó 10 igazgatóból áll. 27) Ezek elnököt ’s helyettest válosztnak maguk 
közül, kiknek hátráltatása esetén a' szolgálatra vagy e’ tekintetbeni egyen
lőség eset én a’ korra nézve legidósb \iszi az elnökséget. 28) Az igazgatóság 
mindaddig lizelés nélkül tartozik monkálkodni, mig a’ közgyűlés ellenkezőt 
határozand. 29)Azelső váloszlás ólán 3 évig tog monkálkodni a’ lü  igazgató, 
azután pedig minden évi közgyűlésben 2 igazgató lép k i, ’s uj válosztások 
által fog pótoltatni. Az először választott igazgatóságnál sorshúzás határozza 
meg a’ kilépőket, azután pedig mindenkor a’ szolgálati korosbsá«:. A’ kilé
pők újra választhatók. 30) Munkálkodás! rendszerét az igazgatóság maga 
határozza meg. 31) Igazgató minden Mécsben lakó részvényes lehet. A’ rész
vényes társasáéból kilépő egyszersmind az igazgatóságot teszi le. 32) Az igaz
gatóság Mécsben tartózkodik.'33) Az igazgatóság vezérli a’ társaság minden 
ügyét, ’s mindenütt képviseli azt mint fő ’s részletes meghatalmazott, azon 
esetekben is, midőn az általányos polg. törvénykönyv 1008 §a értelmében 
egyes fölhatalmazásuk kívántainak meg. Az általa alaps/.abályszeriileg teendő 
hulárzatok az egész-társaságra nézve kötelezők minden tárgyban, kive
vőn azokat, miket a’ 23ik § kizái ólag a’ közgyűlésnek tart főn. 34) Ilatár- 
zatit egyszerű szólöbbséggel dönti el Vélemény-egyenlőség esetén az elnök 
kettős szózata határoz. 35) Hogy valamelly igazgatósági határzat kötelező 
erővel birjon , legalább 5 igazgató jelenléte kívántatik meg. A’ rendes ülé
seken kívül tartandókra minden egyes igazgatót külön tartozik meghűli az 
elnök, ’s azt hitelesen bebizonyítani. 36) Az igazgatósági ülésekről jegyző
könyv vitetik, mellyet minden az ülésen jelenlevő igazgató aláír, a’jegyző
vel együtt. 37) Alapszabályokkal ellenkező határzatokért ’s tettekért csak 
azon igazgatók felelősek, kik azokat indítványba hozák. 38) A’ főpénztári 
ellenőrséget mindenkor egyik igazgató viszi. — Ez alapszabályok, mint egye
dül kötelezők, a’ cs. kir. egyesült udv. kanczellária által, az 1838 jun. 
18iki legf. meghatalmazás következtében , ezennel teljes tartalmuk szerint 
megerősiiteínek. Mé c s ,  máj. 6kán 1839. M i t t r o v s z k y  Antal Fridrik 
gr., főkanczellár. N a d h e r n y  Ferenc/., cs. kir. udv. tanácsos.

( Budai jótékony nőegyesület.) Nádornénk ő cs. kir. fhgsége elwöklé- 
se alatt f. e. april 29ki gyűlésében hivatalos jelentést tőn a’ budai jóté
kony nőegyesület múlt 1838ki munkálkodásból, mellyból kiviláglott, 
miszerint 1838ban, nohaazuj-évi köszöntések fólváltása és egyes ada
kozások csak 5648 f. 29 krra mentek, mégis, a) a’ háziszegények kap
tak 5591 f. 25 kr., b) a’ pesti vakok intézete 481 f. 23 kr., c) a’ pesti 
vakok intézete egy növendék számára 360 f., d) a’ 3 gyermekovó inté
zet, az egyenesen oda folyt segélypénzeken kívül, 2110 f.; e) Orvossá
gokra ment, a’ gyógyszerészek által elengedett feldíj lerovása után, 
1042 f. 23% kr.; f) 24 szegény öregasszony tartására 3166 f. 19 kr. 
9) Más egyéb költségekre 2754 f. 44V.J kr., összesen 15,506 f. 15kr.; 
végre h) azasszonyi dolgozointézetnek munkaanyagok megszerzésire köl
csönöztetek 4823 f. 25 kr. Ő cs. kir. fónsége e’ sükerrel magas elégült- 
ségét nyilványitván , egyszersmind kivánatát fejező k i, miszerint az 1825 
óta létező intézeten kívül, mellyben 24 öregasszony talál minden szük
ségessel ellátást, még olly intézet is alapittassék, melly 12 olly beteg ném- 
bert fogadjon el állandó ápolásul, kik kórházban nem kaphatnak helyet. 
E’ kivánatot legnagyobb hálás lelkesülettel fogadá a’ gyűlés , mire ő cs. 
kir. föns. azonnal ezer forintot ajánlott az érintett intézet első alapjaul. 
E’ szép példát a’ jelenlevők azonnal követék ’s következő mennyiségeket 
ajánlanak ugyan e’ czélra : Brunszvik-Majthényi Mariána grnő 1000 f., 
Keglevich-Sándor Maliid grnő 125 fi, Eötvös-Lilien Anna brnő 125 f., 
Lederer-Trattner Fanni brnő 125 f., Orczy brnő szül. Pejacsevich grnő 
250 f., Lnszló-Szűcs Jozefa 125 f., Fiáth-Szeth BózalOOf., Beniczky- 
]YIajtliényi Mária 100 f., Majthényi-Bartakovics Mariána 100f., Zlinszky-. 
Pichler Luiza 50 f., Simoncsics-Palaczky Anna 50 fr., Thoma-Butgers 
Örzse 50 f , Fritz Károly egyesületi pénztárnok 50., Gerliczy Jozefa brnő 
szül. Győry grnő 100 f., Vörös-llimer Katalin 100 f., Frimm János pré
post és egri kanonok 250 f. E’ nevezetes ajándékok, mikhez még az is 
járult, hogy a’ ráczkevii cs. jószág-igazgatóság az intézeti házépítésre a' 
szükséges köveket, még az ár-meghatárzás előtt azonnal helyszínére szál- 
littatá, ezcnkiil pedig Christen Ferencz budai első városi orvos 12ezer tég
lát ajánlott 28, és öezer födéltéglát 39 forintjával, Csekeő Aloiz válasz-
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tó polgár ugyanannyit, fuvarral együtt hasonló csekély árért, es Jálics 
Alolz m. kir. helytartósági fogalmazó gyakornok 4ezret ugyanazon foltét 
mellett, — olly karba helyzék az egyesületet, hogy f. hó 15ken, midón 
az alapkövet teve le ó cs. kir. föns., már tető alatt volt az épület. Ha meg 
több adakozó járuland bőkezűségével ez intézethez, úgy meg ez évben 
folyamatba hozhatni azt. Az alapkő-letétel megható ünnepélylyel ment 
véghez. A’ szertartás egyházi részét ’s kö-beszentelést Kimnach épitő- 
mester áldomási követék. Ugyanazon nap délutáni 1 — 5 óra tájban az érin
tett 24 öregasszony lakkázát kegyeskedék látogatásával szerencsésítni 
ő cs. kir. íonsége. —

A m e r i k a .
Ujyorki máj. 18aig terjedő lapok szerint, mellyeket Liverpool gő

zös hoza át jun. 2kán Liverpoolba, mellynek utasai között Webster Dá
niel, a' hires amerikai ellenzési tanácsnok is találtaték, legfontosabb az 
éjszakamerikai ’s britt kormány közötti levelezés az éjszakkeleti hatá
rok iránt; az első azon ajánlatot tévé a’ congressusi határzat kővetkez
őben , miszerint küldessék különös ügyviselő e’ kérdés miatt Londonba; 
P a l m e r s t o n  lord azonban ez ajánlatot elmellőzé: „mert az alku
dozások jelen helyzeténél illyes küldetés a’ kérdés-feloldást aligha küny- 
nyitenévagy előmozdítaná.“ Ellenben Palmerston 1. a’ pörös határisméti 
íölméretését ajánlá, miben az egyesült statusok elnöke is megegyezek.

(Santaeruz tökéletesen megveretve.) Ujyorki lapok szerint valósul azon 
peruiliir,melly Santacruz tökéletes megveretését rebesgeté;elveszité ugyan 
is minden lovas és gyalogsergét, pattantyuságát, szóval, mindenét. Húsz lo
vagtól kisértetve déli tájak felé iramlott Santacruz , tildöztetve a’ felinge
rült ’s győzelmes chiliiektől. Bolivia elszakadt a’ protectortul; Lima a’ 
győzőt várja befogadásra. Csak Callao tart egyedül éjszaki Peruban Santa- 
cruzzal; ezen erősség félelmes de hasztalan ellenállást gyakorlaml az 
ellenségen. A’ limai idegen kalmárok hajókra rakák áruikat; szövetség- 
alapításra minden remény meghiúsult. Santacruz balsorsát növelé hajóser- 
gének vesztése is , melly ellensége kezébe jutott. A’ határzó csatát, 
minta’ délamerikai történetben legvérengzőbb egyikét festegetik. Santacruz 
tábornok hírneve örökre elhunytnak látszik! Egy másik tudósítás követke
zőleg ir: ,,A’ chiliiek 3400 foglyot, a’peruiak egész pattantyuságát, min
den lovait "s a’ t. és 90 ezer dollárt ejtének hatalmukba. Moran és Urdiena 
perui tábornokok megölettek, öt pedig fogságba juta. Lafuenta tábornok 
jan. 28dikán L i m á b a  szándékozott vonulni; Callaoban az őrség 1500 
főnyi.“ —

Ujyorki lapok szerint Mexicoban Santa Anát ünnepélyesen dictatori 
székbe iktaták ’s Bustamente, kinek fél millió dollárt, mint lelkészségtől 
kényszeritett kölcsönt, ajánlónak meg hadiköltségül, a’ szövetségek ellen 
készül harczra ; kik Tampicoban nyugalmat élveznek. Mexia szövetséges 
tábornok 1500 főnyi sereggel Veracruz ellen nyomult , melly tül apr. 7én 
csak néhány mérfÜldnyi távolságban volt. Hiszik, hogy Veracruz a’szö
vetségesek karjaiba vetendi magát, Campeche már mellettük nyilatkozék. 
— A’ veracruzi vámraktárokban iszonyú tűz dulongott, melly az ott le
rakott áruk nagyobb részét fölemészté; a’ tűzoltásnál a’ franczia ostrom- 
zári sereg igen példásan viselé magát. —

S p a n y o l o r s z á g .
(A’ madridi kormány kölcsönt kap ) Az uj franczia ministerségegé

szen váratlanul igen buzgón kezdi pártolni az alkotmányos ügyet. Miután 
Zea Bermudez semmit nem tuda kieszközleni az éjszaki hatalmaknál a’ 
gyászos polgárháború bevégzésire , ’s az angol diplomatia lépési sem nyer- 
lietének kívánt kimenetelt, most végre elhatárzó lépést szándékozik ten
ni Francziaország e' siralmas harcz megszüntetésire. Ez okbul Aguado 
Urat ujkölcsön-ajánlásra birá a’ párisi kormány, mi hatalmasul mozdi- 
tandja elő az alkotmányos tábornokok hadiszerencséjét. Aguado ajánla
tival ájultan érkezék Madridba a’ párisi gyors hírnök, ’s a’ válasszal 
tüstint spanyol hírnök indult Parisba. A’ cortesföloszlatás szinte a' pá
risi kormány kivonatára történt, mivel ez biztosan véli reménylhetni, mi
szerint a pénzkölcsön diadalt szerzenda’ mérsékpártiaknak az uj válosz- 
tásoknál. Ez év hatarzó lehet Spanyolország sorsára nézve. —

(Maroto saját pártja ellenében is súlyos helyzetbe jő.) A’ carlosiak 
kezt inár ismét meghasonlás uralkodik, melly rövid idő múlva alkalma
sint igen komoly kitörésre jutand. Maroto elveszté a’ trónkövetelő kegyét , 
s mára közvélemény is ellene kezd nyilatkozni. INavarrában egész zász

lóaljak tagadók meg tőle az engedelmességet, midőn Durangoba indulás
ra kühle nekik parancsot. Jun. 5én Esteiiában kiütött katonai zendület híre 
juta Bayonneba, azon megjegyzéssel, hogy mindenutczán*. „Halál Ma- 
rotonak!“ hangzék. Diego Leon alkalmasint értesülve volt ez esemény
ről, mert azon nap 2 mérföldnyire közelitett Esteiiához. —

(A cortes föloszlatva. Meer b. hivatalát elveszti.) Jun. 2iki telegrá- 
fi sürgöny szerint a kormányzó királyné föloszlatá a' cortest ’s az újnak 
összeülésire f. e. sept. lsejét tüzé ki. — Castanos tábornok és Castrotor- 
reno hg elfogott levelezése annyira homályba borítja a’ kormány tetteit, 
hogy a’ ministerség végre csakugyan kénytelen liatárzottan föllépni Meer 
b. ellen, mit hivatalától megfosztással kezde gyakorlatba hozni a’ mi
nisterség. Espartero maga is helyeslé a’ kormány ezen léptét, azon kikötés
sel mindazáltal, hogy egyik amerikai régi barátja küldessék főkapitányul 
Cataloniába. E kívánat következtében d. Geromino Valdes tábornokot bí
zó meg e fohtos hivatallal a’ kormány , ki az ayacuchoi ütközet után Pe
rut föladó és I835iki tavasz elején az amescoasi szorosokban a’ királyné 
legszebb hadsergét veszté el a’ carlosiak ellenében. Seoane tábornok 
hajlandónak nyilatkozék \  aides régi bajtársát segédül Cataloniába kö
vetni. Meer b. alkalmasint minden ellenszegülés nélkül fog engedni a’visz- 
szahivó kir. parancsnak, az mindazáltal igenkétes: vájjon Barcelona la
kosi kedvezőleg fogják é fogadni az uj kormányzót ? — A' tizedszedés foly

tatása iránt még nem egyeztek meg egymással a’ ministerek, mért ne- 
hányan közülök csak felét követelik , mig a’ többi folyvást egészen óhajt
ja azt szedetni. A’ föllengősdiek már általányos tizedmegtagadásra szó- 
litgatják a’ népet.

A n g l i a .
(Alsóházi ülések. Udvari hírek.) A’ jun. Ciki alsóházi ülésben je

lenté O’ Connell, miszerint jun. 11 kén törvényjavaslatot fog inditványoz- 
n i, melly a’ katholikusokat fölhatalmazza, hogy Irlandban mint ügyvé
dek szolgálhassanak az egyházi törvényszékeknél, ’s lordkanczellárokká 
is lehessenek. (Halljuk! Halljuk! az ellenzési padokéul.) Wackley azon 
kérdéssel állott föl, vájjon nem ellenzendi é a’ ns belminister és tisztes 
tamworfhi követ (Peel), ha ő kérelemintézést indítványozna a királyné
hoz azon levelezés előterjesztése iránt, melly minapi alkalomkor ő fel
sége és a’ tisztes baronet közt folyt? Bussei erre tagadólag válaszolt, 
mire Wackley jelente, hogy jun. 1 lén a’ház határzását szándékozik kikérni e 
kérdésben. Ezután azon törvényjavaslatot olvasók löl 2szor minden ellen
zés nélkül, melly 70 ezer font sterlinget ajánl a' windsori kir. istálók 
pompás fölépitésire. Végre azon hivatalos tudósítások előterjesztését sör- 
geté Dungannon, miket a’ belminister több angol és walesi hatóságtól 
a’ chartista mozgalmak és fegyverkezések iránt kapott. Russell helyte
lennek mondó a’ bizalmas közlemények előterjesztését; Sibthort ezredes 
ellenben igen helyesnek találó az indítványt, és hathatósan sürgeté tel
jesítését, mivel különben azt lenne kénytelen hinni az ország, hogy a 
kormány retteg előmutatni e’ tudósításokat. Wackley: „A iegyverke- 
zésrül terjesztett hírek minden esetre túlzók voltak.“ Russel: „A pun- 
kösthéti népgyiilésék már koránsem voltak annyira törvényszerűtlenek , 
mikép azokat az itt-ott hallott fenyegetések után méltán várhattuk. Külö
nösen az éjszaki kerületből jelentik, miszerint az ország azon része sok
kal nyugottabb, mint eddig már huzamosb idő óta volt.“ — Grattan al
sóházi követ elégtételt követelt Brougham lordtul azon beszéde némelly 
helyei miatt, mellyet a’ felsőházban a’ ministerség politikája ellen monda. 
Brougham 1. azon állítással nyugtató meg Grattant, hogy beszedje azon 
részét, melly őt haragra lobbanta, hamisítva közlék a londoni lapok.
E’ pillanatban következő történetke kering a’ londoni társalgási termek
ben : „Viktória királyné ő löls., köztudomás szerint, minden tettében ki
tűnő pontosságú szokott lenni. A’ Buckingham palotában adott nagy táncz- 
vigalom előestéjén sétalovaglásra hivá meg az orosz trónörököst a’ király
né. A’ nhg néhány pillanattal később érkezék a’ kitűzött határidő után, 
’s midőn a’ királynét utóléré , már Paget lord által látó helyét elfoglal
v a , ’s kénytelen volt a’ kisérő urak közé vegyülni, mi természetesen 
boszantá a’ leendő czárt. Este tánezra szólító föl a’ trónörököst a’ király
né; de a’ magát megbántottalak vélt nhg hidegen üzenő, hogy mással 
igérkezék.“ — Calais felé perzsa követ érkezékLondonba, és igen 
gazdag ajándékot hozott a’ shahtól Viktória királyné számára. — Jun. 
12kén nagygyűlést tártának a’ londoni szabadelmiiek Sussex hg elnök
lése alatt a’ lengyel menekvők ügyében. —

(Melbourne 1. lemondani szándékozik. Elegy.) Majd valamennyi tory 
lap egyhangúlag rebesgeti, hogy Melbourne 1. letenni szándékozik hiva
talát, ’s helyét Normanby marq. pótolandja ki. Ugyanazon lapok sze
rint a’ parliament-föloszlatás még junius folytában log megtörténni. 
Clarendon gr. madridi követségi állomásáról lemondott. — O Connell máj. 
30kán levelet intézett a’ birminghami chartistákhoz, illy jelszóval: „A 
politikában csak egy varázserő létezik, ’s ez: jogszerűség“ Iratában 
gáncsolván kicsapongásikat, mérsékletet ’s minden erőszaktól tartózko
dást ajánl nekik, végzetül pedig egyesülésre szólítja fel őket a többi ja 
vítókkal, kik a’ kivihetlen általányos szavazásjog helyett csak minden 
házbirtokosra kívánják azt kiterjesztetni, kik közé számítandók még a 
tanítók és kézművesek.

(Macaulay ismét alsóházba jut. A' parliament hihetőleg el fog osz
latni.) Az alsóház egyik legközelebb ülésében (jun. bikán) széket foglalt 
a’ híres Macaulay, kit Edinburg város Abercrombie helyett követté vá- 
loszta. A’ javítási ügyet tetemesül mozditandja elő Macaulay , ki minden
kor szabadehnü intézvények mellett küzde. Russell helyett hihetőleg Ma
caulay leend az alsóház vezére, mi minden esetre nyereség lesz a sza- 
badelmü pártra nézve, mert Macaulay Anglia egyik legjelesb íerfia. Mint 
szónokot mindenki elsőragunak mondja őt ’s Brougham lordnál sokkal na
gyobb gondolat-gazdasággal bir. Radical ministerség kormányra jutását még 
nem mondhatni ugyan közel levőnek ; de a’ lehetőség ellen teljességgel nem 
szólhatni, főleg parliament-föloszlatás esetén , mert a’ nép mostani szel
leméből számos radical válosztást jósolhatni. A’ whigek állnpotja most 
egészen a' két hónap előttihez hasonlít. A’ parliament rövid idő múlva al
kalmasint el fog oszlatni. —-

F r a n c z l a o r a z á g r .
(A’ „Respublicai Moniteur“ és „Szabad férfi“ pőre a’ szajname- 

gyei esküttszékelőtt.)Paris,jun. 7kén:„Ez ügy csak a’ máj 12ki események 
által nyert fontosságot. A’ vádlottak padján 7 jól öltözött férfit látunk he
lyet foglalni. Az első kérdésekre adott válaszukból kiviláglik, mit senki 
nem gyaníta , hogy legkülönbözőbb osztályokhoz tartoznak. Külsejűkről 
diákoknak mondanék őket. Boudin, vargamester, 25 éves , haja fekete, 
szemei élénkek, arczvonalmi érdekesek ; Corbiére, a‘ legidősb köztük, 
szürkülő hajjal bir, ’s tulajdonképi élelemszerzési mestersége nincs. Au- 
bertin (ugyanaz, ki a’ rendőrispánhoz több respublicai szellemű iratot 
intéze), asztalos, 18 évesnek mondja magát, noha mindenki 11 eszten
dősnek hinné őt száraz kis termete miatt; tekintete értelmességre mu
tat; hosszú fürtözetü szöghaja lyányéhoz hasonlít; tomberteaut, rajz
mester , nem sokkal idősb, ’s haját épen úgy viseli; Guillemín, és Le- 
comte, bátor tekintetű szakállas férfiak , az előbbi könyvnyomó ’s 35



rályné ügyét, hogy semmi tekintetben ne maradjanak az angolok mögött. 
A' semleges kormányok hajóira nézve oda nyilatkozók Soult, mikép a’ 
franczia hajók spanyol kikötőkbe kisérendik azokat, hol spanyol ható
ságok motozandják meg, hogy valamikép segélyt ne csempezhessenek 
az országba a' trónkövetelő számára. — A’ június Sdiki követkamrai 
ülésben 200ezer íianknyi hitelt kívánt a’ belminister a’ júliusi ünne
pekre. —

O r o s z o r s z á g : .
Becs, jun. 7kén: Odesszai legújabb hírek szóval sem emlitik a/, 

orosz hajóseregnek Sebastopolbul siktengerre szálltát ’s épen olly ke
véssé emlékeznek azon trieszti legújabb tudósításról, miszerint az orosz 
kikötőkben szállítási hajókat bérlenek. Egyébiránt az odesszai hirek sze
rint nem igen retteghetni a' porta ’s Mehetned Ali közli békef'elbomlástul, 
sőt egész bizonyossággal a’ status quo fentartatásárul szólanak.

T ö r ö k o r s z á g : .
liécs, jun. 8kán: Alexandriai legújabb hiteles hirek szerint május 

I(Járul, Ibrahim basa csak 6 ezer főnyi serget tart készen határinál a1 
török seregnek szemmel tartása végett. Aleppoban központosított hadi
ereje 35ezer gyalogságbul, 5 lovas- ’s 2 pattantyusezredbül áll. Az 
ügyelősereg felállítása a’határokon világos tanúság arra, miszerint ő csak 
védőleg akar részt venni. Legújabban is ünnepélyesen nyilványitá e’ szán- 
débát. Aleppoi levelek valósítják az egyptusi sergeknek békés tartását, 
de szóval sem emlitik a’ török seregnek Eufráton átkeltét, niirnég a’ kon
stantinápolyi hirek szerint sem valósult egészen. —

(Sud de Marseille.) Május Tétül Alexandrette előtt egy orosz cor- 
vett horgonyoz, melly orosz követet tön a’ szárazföldre, ki azonnal 
a’ török ’s egyptusi sergek felé vette útját, hogy előrenyomulásukkal 
hagynának föl!

Beiruti máj. 13kaig terjedő hirek szerint a’ legújabb marseillei lapok
ban , török pattantyuság is kelt át az Eufráton; egyébiránt e’ folyamon 
átkelést még nem tekinthetni birtoksértésnek, mert azon birtok-részt, 
hová a’ törökök átkeltek, az egyptusi csapatok soha nem tárták elfoglalva, 
’s mint török birtokot ugy tekintek. -—

Konstantinápoly, május 8kán: A’ görög, örmény ’s katholicus pá
triárkák , valamint a’ zsidó főrabinus inult héten a’ reis-effendihez hivattak, 
ki a’ szultán nevében tudatá velők, miszerint ezután a’ rayák közül éven- 
kint 3 ezer ujonezot tartoznak előállitni a’, török sereg számára, ’s kik 
hidász ’s árkász-testeket fognak az ezredeknél képezni; a’ zsoldra nézve 
a’ török katonával hasonló lábon fognak állni, ’s 5 évi Szolgálat után sza
badon bocsáttatni. A’ pátriárkák ’s főrabinus mély bókolattal fogadák 
e’ szultáni parancsot ’s a’ kiállítandó 3ezer ujonezot ekkép oszták fel, 
az örmény ’s görög népségbül ezret ezret, a’ katholieusok ’s zsidók 
közül pedig öt ötszázat. A’ rayák között a ’ porta e’ rendelete nagy ré
mülést okozott, egyedül csak a’ görög pátriárka bátorkodék e’ rendsza
bály politikátlansága ellen felszólalni. Tán nem felejté el a’ porta, hogy 
két év előtt, midőn a’ hajósereg számára ezer görögöt kívánt ujonczul, 
1 Tezer görög hagyó el birodalmát, kik Görög ’s Oroszországban ’s Ausztriá
ban települtek le. Ha e’ mostani rendszabályt szándékoznak foganatosit- 
ni, ugy még nagyobb kivándorlásra számolhatnak. Hihetőleg az örmény 
pátriárka is emlékeztetni fogja a’ portát azon 40ezer családra, kik a’ tö
rök igátuli szabadulás végett Erzerum és Van basaságokbul az orosz bi
rodalomba menekültek; hasonló előterjesztések tán lebeszélendik a’ szul
tánt szándékárul ’s ujonezok helyett pénzt sürgetend a’ rayáktul. —

N é m e t o r s z á g .
Hannovera, jun. Íjén: Mindannak ellenére, hogy hírnököket kül- 

dözgetének szét a’ követek összehivatására, a’ 2dik kamra, kinyitása 6ik 
napján sem teljes számú. Több nap óta csak egy tag hibázott; a’ 44 kö
zül többen lemondanak, többen vonakodnak megjelenni; igy többi közt az 
ifj. Lángot már többször várták, ki még most sem érkezek meg ’s hihe
tőleg el sem fogadandja a’ kisebbség általi választatást. A’ fővárost is
mét választásra szóliták fel, melly jun. 3kán menendene véghez. —

Hamburg, máj. 28kán: Lüneburgi magányos hirek szerint Christian! 
tr., ki a’mai napon megnyitandó országgyűlésre Hannoverába szándékozott 
utazni, kabineti irat által oda utasittatott, miszerint ott ne jelenjék meg, 
különben gondoskodni fognak olly ínódrul, mi őt árthatatlanná teendi. —-

A’ braunschweigi országgyűlés máj. 2Skán Holland tr indítványára: 
ismételve azon biztos reményt í’ejezé k i« miszerint a’ kormány mindent 
elkövetend a’ szövetségi alkotvány által felruházott eszközökkel a’ hanno- 
verai törvényes állapot visszaállítása mellett ’s egyúttal (mivel a’ braun
schweigi szavazat a’ szövetségi gyűlésen most még a’ hannoverai követ
nél van) azon kivonatot nyilalkoztaták k i, hogy mentülelobb Braun
schweig részirül követ katalmaztassék fel a’ szövetségi gyűlésekre. —■

S v é d o r s z á g -.
Stockholm, máj. Okén: Peyron, a’ tábornokkari hadszállitvány fő

nöke , átnézeti táblát ada ki azon nyilványos munkákról, mellyeket a’ had
sereg az utolsó húsz óv alatt létesite. Több érdekes ponton kivid az is ki
világlik ebbül, miszerint c’ húsz év alatt nyilványos munkákra 50*713 ka
tonát használtak, kik összesen 5 millió napnál tovább dolgoztak. A’ se
reg segélye nélkül aligha létesülhettek volna olly óriásmüvek $ mint a’ 
Götha-csatorna ’s pedig olly rendkívüli olcsó áron $ az uj Trollhütta-esa- 
torna vállalkozóéi is katomikat alkalmazónak múlt évi munkálkodásoknál 
’s a’ többi évben is hihetőleg azokat használatidnak; ezen uj csatorna igen 
•»agy hasznú leend a’ kereskedésre.

éves, az utóbbi 10 évvel ifjabb; Joigneau , 23 éves fiatal tudós; arcz- 
vonalmai szellemi műveltségre ’s érett gondolkozásra mutatnak. A’ vádle
vél felolvasása majd egész három óráig tartott. Az esküitek által a’ népnek 
kiosztott nyomtatványok közt egy költemény is foglaitaték, melly Pan- 
theonban Ígért helyet a’királygyilkosaknak. A’vádirat-fölolvasás után elő
ször is Boudin vallatásához kezdett az esküttszék. Boudin, vallomása 
szerint, jobbadán két legénnyel szokott dolgozni j azon szobát, mellyben 
a’ titkos könyvnyomó intézet találtatok , nem bérié ki , ’s csak akkor 
látta először, midőn a' rendőrség vezeté őt oda, noha a’ bérbe adó asszony 
egyiknek monda őt azok közül, kik a’ szerződést köték, ’s a’ lakbért ti
zetek , és noha két más némber is azt vallja, hogy többször jelent meg 
a’ kérdéses házban. Szóval, Boudin mindent tagad. Legterhesb vádjel 
ellene azon körülmény, hogy pinezéjében több betüformát találtak, mely- 
lyek egészen megegyeznek a’ respublicai Moniteur betűivel. Boadin azon
ban a’rendőrség ál tál mondja azokat pinezéjében szét szórottaknak.Corbiére 
megismeri, miszerint már kétszer állott politikai vétség miatt törvényszék 
előtt; de Perpignanban csak azért mutatott egy példányt a’ respublicai 
Moniteurbul, hogy a’ rendőrséget figyelmessé tegye. Állítása szerint is
meretlentől kapa e’ lapot. Egyébiránt nem tagadó, miszerint A li baud 
írásban értesité őt szándékáról, mit ő elmulaszta fölfedezni a’ rendőrség
nek. Aubertin már első ifjúságában is annyit bibelődött politikával, hogy 
republicanus melléknévvel tisztelek meg őt iskolatársai. E’ fiatal vád
lott azt valló, miszerint csupán azért irt a’ rendőrségnek a’ respublicai 
Moniteur ügyében, hogy mint politikai vádlott léphessen föl figyelmet ger
jesztve a’ közönség előtt. Egyébiránt őrültnek mondó magát, kit már 
a’ rövid fogság is képes vala kigyógyítani. Fomberteaut inegvallá, mi
kép p o l i t i k a i  vétség miatt már többször jelent ugyan meg a’ vád
lottak padján, de mindenkor szabadon bocsátók. Nem tagadó, hogy a’ 
„szabad férfi“ czimü lapot épen akkor vévé kisajtóbul, midőn a’ rend
őrség belépett, ’s a’ lakásán talált lőszert sajátjának valló; azt azonban 
nem akaró kimondani: kitől kapta a' lőszert és sajtót. Lyonbul az ottani 
zendületi merény miatt jött Parisba, hol mint ügy viselője élt a respub- 
lieai pártnak. Guillemin szinte nem tagadó a' nevezett lap nyomásában 
részesült-ét; de Joigneaut tökéletesen ártatlannak nyilatkoztató. Midőn az 
elnök kérdé: mért teezik egymást ? Ezt válaszoló: „Minden republiea- 
nus teezni szokta egymást.“ Fölszólittatván azok megnevezésire, kik 
a’ kérdéses tárgyban részesei voltak, állhatatosan hallgatás mellett ma
radt a’ vádlott. — Junius 8dikán folytatók a’ vallatást. Máskor mindig 
rendkívül számos ember szokott az illy törvénykezésre összecsődülni, 
most ellenben olly kevés jelent meg, hogy belépti jegyeket sein volt 
szükség osztogatni. Gui l l emi n  e’ napon ki valló, hogy a'respublicai 
lapból 2900 példányt nyomott, és La i t y  röpiratának egy részét szej 
de; azon embert azonban nem akaró megnevezni, kitől a’ sajtót 
kapó, mivel böcsületes férfihoz nem illik az árulkodás. Lecomte 25 éves 
ifjú, ki Pepin 35 esztendős özvegyét vévé nőül, mindent makacsul ta
gad, noha nyomtatáson kapó őt a’rendőrség. Joigneau, a’ fiatal iró, egy 
félig elégetett kéziratot, melly a’ „Szabad férfi“-ban jelent meg, magáé
nak vallott ugyan; de azzal menté magát, hogy barátja rendelé azt meg 
nála, ’s tudta nélkül több lényeges változtatást tőn rajta. Elnök: „Ki 
volt azon jó barát?“ Joigneau: „A’ feladás gyalázatos mesterségét má
sokra bizom. En nem fogok senkit vádolni:“ Még egy „Cominunanté“ 
ezimü czikk szerzőjének is valló magát Joigneau; de ugyanazon meg
jegyzéssel , miszerint a’ polgárháborúra ingerlő szavakat tudta nélkül 
csusztaták abba. Ezzel vége szakadt a’ vallatásnak és a’ tanuk kezde
nek szólani. —

(Véres esemény Corsikában.) Máj. 2Okán több bastiai lakos mu
latni nienvén falura, este vigadva tértek vissza vizen. Azon pillanatban 
midőn partra akartak szállani, vita támadt a’ kormányos és cseinpőrök 
között. Ez utóbbiak néhány csípős észrevétel miatt íolingerülve kardot 
húztak, ’s több embert megsebesítvén, végre a’ rendőrség intése da
czára is megtelték puskáikat és tüzelni kezdenek az összecsődült sokaság
ra. Három ember halva maradta’ téren, még pedig énen azok közül, kik 
egy .szót sem szólottáké’ tárgyban. Ez eset rendkívül fölingerlé a’ népet, 
melly ugy is mindenkor halálos gyűlölettel szokott viseltetni a’ cseinpő
rök iránt. A' pairkarnrában már szóba hozóké’ tárgyat, ’s Yillemain szi
gorúan igére megbüntetni a’vétkeseket. A’ tett elkövetésekor példás mér
séklettel viselé magát az ingerült nép,  ’s bizalmat látszok érzeni a’kor
mány iránt, mert különben azonnal megboszulhafta volna e’ czéltalan ke
gyetlenséget —

(A’ ministerség előmozditni határozza az alkotmányos ügyet Spa
nyolországban.) Jun. 8kán a’ ministerelnök ’s tengerészininister, a’ ten
gerész-készületek nagyobbitására kívánt 5 milliónyi hitel vizsgálatára meg
bízott választmány ülésében, igen érdekesen nyilatkozónak e’ fontos és 
annyira népszerű ügyre nézve. Soult tábornagy határzottan kimondó , 
miszerint a’ kormány hathatósan szándékozik előmozdítani az alkotmá
nyos ügyet Spanyolországban. Előadása szerint a’ franczia hajók ezen
túl nem fognak csupán arra szorítkozni, hogy a’ trónkövetelő számára 
hajókon érkező katonaság vagy élelmi ’s hadiszerek partra-szállitását 
gátolják, hanem mindenkor készek lesznek az alkotmányos tábornokok 
kivánatára a’ királyné katonaságát egyik helyiül másikra szállítani. Ha 
a’ födözetük alatt levő katonaság használása rögtön szükséges találna 
lenni, ennek együttmunkálata tüstint megfog történni, és szükség ese
tén a’ katonaság és legénység partra is fog szállíttatni, mikép azt az 
angol hajóhad teve Bilbao ostrom alul fölszabadításának biztosításául. Szó
val, a’ ministerelnök világosan kimondó, miszerint a’ franczia hajók ve- 
sséri parancsot kaptak olly buzgalommal mozditni elő az alkotmányos ki
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sattaji égés, ikervári répaczuknrgyár, esztergomi polg vadászcsapat ünnepélye, Ibisei egyházi íinne|), dessaui és poseni gyapjúra- 
sár, várnai gyilkosság, Korponán vörös eső hull, ’s a’ t.) Ausztria (a’ belga követ ismét megkezdi munkálkodásit Becsben.) Ameiika, Spn- 
nyolország. Anglia (Beresford 1.150 embert juttat véginségre ; a’ Standard parliament- és ministerség-föloszlást rebesget; Xormanby nem akar 
niinisterelnök lenni; bizonytalanság a’ oanadai ügyben; a* jamaicai törvény választmány előtt elfogadva; "s a’ t.j Erancziaország (a’ resj ublicai 
Moniteur miatti vádlottak elítélve; Mizkievits lengyel költő elhagyá Parist; a’ constantinei összeeskmes részletei; ‘sa’t.) Törökország. Svód- 
ország. Gabonaár. DunaVizállás.

M a g y a r o r i z á g é i K r d é l y .
ORSZÁGGYŰLÉSI HÍREK. P o z s o n y  jun. 2 lén : Miután a’ RR e’ 

lió 17- 's ISán or. ülésükben elhatározók, Pestmegye sérelmét (Ráday Ged. 
gr. követté választatása tárgyában) legalázatosb felírásban előlegesen ter
jeszteni ő felsége elibe ’s addig a’ kir. előadások tárgyal tatásába nem eresz
kedni, ebbeli határzatjokat a’ tegnap egybeült főrendek táblájával üze- 
Wétképen közlötték. (> cs.k. fhgsége ’s a’in. Főrendek , figyelemmel lévén 
az országgyűlési rendszert szabályozó élő törvényinkre , ezen , a’ t. KK 
ésRRekkeli első értekezés alkalmakoraz 179°a : 13 törvényczikkely vi
lágos rendeletének a’ KK és RR által lett elmellő/ésén szükségkép fel
akadtak ’s a’ KKés RReketegész bizodalommal felszólítani határozák hogy 
az 179° i : 13 törvény szabta és ősi szokás , szentelte utat követve a’kegy. 
kir. előadások tárgyaltatásához fogni ’s a’ közlött üzenetben foglalt esetet 
maga helyére halasztani azon oknál fogva is ne késsenek , mivel azonkí
vül, hogy Őfelsége kegyelmes kir. előadásiban annak, hogy a’ nemzet 
jóllétének gyarapodását mennyire viseli atyai szivén, csalhatatlan bizony
ságjeleit adá, egyszersmind arról, miszerint a’ valóságos sérelmek iránt 
a’ felemlített törvény további rendeletét is teljesíteni ’s a’ nemzet igaz
ságos ohajtásinak eleget tenni fog, Urunk , királyunknak fiúi bizodalmánkat 
legnagyobb mértékben megkívánó fejedelmi szavát bírjuk. Ezen üzenet- 
jöket a’ Főrendek mai ülésükből a’ KK ésRR táblájához átküldők, melly 
azt, felolvastatásá után, előlegesen leírásra bocááttatá.

Sz. Som 1 y ó. Ns Kraszna (visszakapcsolandó) megye főispánhelyet
tes K á l l a i  Kristóf cs. kamrás elnöksége alatt június 13kán tartott köz
gyűlésében Magyarország gyűlési követeivé B ánf f i  László bárót 618 ’s 
S z e n t m a r j a i  dános r. alispánt 305 szózattal választó meg. A’ követi 
utasitás vezérelvéül azt tűzték ki, hogy a’ Magyarországgal leendő ösz- 
szekapcsoltatás esetén,a’megye,mikkel az erdélyi alkotmányos szabadság
nál fogva bír, mind vallásos, mind politikai jogait megtartani kívánja. (E. H.)

Bá bőin a, jun. 13kán: ,,0 es. ’s ap. kir. felsége az itteni cs. k. katonai 
tnénesintézetet méltó/.tafoít ma látogatásával «zerenosésíleni. Ácson ménesi lo
vak várakozónak ő felségire, mellyekkel eíry ménesintézeti tiszr ’s két al
tiszt kíséretében, kika’ lovak előtt nyargaltak , Bábolnára érkezek. A’ mé
neshatáron Hardegg gr. altábornagy és Herbert b. őrnagy, ménesparancshok, 
fogadák el ő felségét. A’ tisztek bemutatását a’ ménes megtekintése követé. 
O fels. nagy tetszéssel szemlélte a’ Syriából és arábiai sivatagokból hozott 
méneket és anyalovakat, azután pedig a’ többieket, melly utóbbiak közül egy 
anyalovat váloszta ki magának kizáró külön használtra. Rövid pihenés után 
ebédhez ült ő fels., mellyen az intézeti főbb tisztek jelerilehrtni valónak sze
rencsések. Ebéd után 4 aráb lótul vont nyilt kocsin az istállók megtekinté
sire kocsizott ő fels., ’s miután legmagasb tetszését méltőzfatott nyilványítani 
az intézet minden ágiban uralkodó példás jó rend iiánt, isriiét visszautazott 
Komáromba. 4 —

Hiteles magányos hirek szerint Mi los  eh hg, Szerbiafejdfelme, le
mondott az uralkodásról legidősb fia számára. •—

KÜLÖNFÉLE. P o z s o n y ,  jun. 19kén: Tegnap t .Pozsonymegyéberi 
fekvő C s a t  t á j  nevű helységnek többnyire evang. lakosira nézve legi
szonyúbb szerencsétlenség napja volt. Reggeli 2 órakor törtek ki az al
kalmasint szándékbul gyújtott tűznek lángjai; olly hatalommal ’s emésztő 
dühösséggel , hogy néhány óra alatt az egész helység — a’ kath. papla
kot kivéve — hamuba dőlt. Több mint 100 ház és 10 csűr lett martaléka 
a’ bőszült elemnek, mellyet jelen szárazságban fékezni nem lehetett. A’ 
boldogtalan lakosok— az atyai szeretet azon áldásán kivül, melly még 
mézükön virágzik — házaik, gazdasági s élelmiszereik, ruházatjok, 
Sőt még barmaiknak is nagy részétől teljesen megfosztatva, vigasztalás 
nélkül siránkozva kulcsolják össze kezeiket vagyonuk romjai felett. Ne- 
messzivü emberbarátok! siessetek segélyitekkel, mentsétek meg az 
elhagyatottaknak azon egyetlen hátra maradt kincsét, istenen és az em
beri szív könyörülhetésén függő hitüket! Alulirt legszívesebb köszö
nettel fogadja a’ legcsekélyebb adományt is; az összegyűlendő áldozato
kat pedig lélekismeretés részrebajlatlansággal ’s valláskülönbség tekinte
te nélkül fordítandja az esedező nyomorúságnak némi enyhitésire. 
S t r o m s z k y  F. S. s. k. superintendens. — I k e r v á r  o t t  (Vas- 
megye, Sárvár mellett,) gr. Batthyány Kázmér izletteljes birtokán és 
lakhelyén , e’ mezővároskának eddigi jelességeihez járul az idén egy ré- 
paezukorgyár , melly most készül, és munkálatit már az őszön elkezden
dő A’ gyár számára előre már több ezer hold burgundi répával Van be
ültetve. A’ felügyelő és műszerészek külföldről hozattak. Jó sikert és 
áldást e’ nagyszerű vállalathoz! — A’ dunántúli evangélikusok az; 
idén Kőszegen, jul. 17 ’s iSkán tartandják kerületi egyházgyülésöket. — 
E s z t e r g á m ,  jun. 17kén: IJg prímásunk legközelebb múlt beiktatási 
tinliepe fényének nevelésire városunk polgárkatonáji újabb díszre éled
tek föl magyar vadászcsapatban(szürke dolmány zöld zsinórzattal) B1 e s z 1 
kapitánysága alatt; kik kitünőleg nevelték az említett ünnep fényét, ’s 
Esztergom polgárságának közügy iránti részvétét becsülettel tanusiták. 
E’ polg. vadászcsapat ma kellemdús mulatságot szerze a’ szabadban, t. i. 
viradatkor muzsika-zajra összegyűlvén egyenruhásán a’ kerek Anna tem
plomba lépdeltek; hol is , M áj e r István káplánjuk által miseáldozat tar
tatván , énekzenéjökkeí valóban minden szivet fölbnzditának. Erre az er

dőszélhez ballagtak , ’s délben szép számú férfivendég foglaló el a’ 
mulatozó polgárok sátorát, és váltogatva zene és mozsárdurrogás közt, 
tisztelet- és üdv-áldomásokat britének. Ebéd szüntével ezéllüves kezclő- 
dék, mellyet He ya Imre kir. tan. és városunkban munkálkodó k. biz
tos szerencsés puskája nyifa meg, ’s így rendre az előkelő vendégek 
’s valamennyi polgár pattogatá fegyverét, részint gyakorlatilag részint ver- 

-senyzőleg a’fölöttük függő szép ajándékokért, rnellyek egyike ezüst ser
leg volt illy körirattal: ,,Éljen a’ hiv polgár, ki közös jót tüze ki ezé- 
lul!“ másika a’ polgárainknál hálás emlékben fönlevő llu d  na y kard. 
és prímás olajban festett es ékes rámáju képe; harmadika ezüstkupás 
tajtpipa illy fölirattal: ,. Czélra ügyelj!“ ’stb. A’ hely színét számtalan 
tarka nép pezSgé körül ’s ki sétált, ki tánczolt, falatozott, enyelgett 
’s a’ t. E’ lélekrokonitó mulatságnak késő este lön vége. — A’ lőcsei 
p'rotestans község f. hó 9dikén ritka ünnepélyt iillött. E’ napon tölte be 
ugyanis lelkészkedése 50ik évét Osterlamm János Károly helybeli lel
kész. A’ 89 éves aggastyán minden tekintetben bírja hívei bizalmát és 
szeretetét, mire jószívűség és mindenkori szolgálatra készség által ér- 

,'demesité magát. Kassa, Eperjes, Bártfa, Szeben, Kézsniark és több 
szomszédhelység küldöttségekkel járult az egyházi ünnepély emelésire. 
Számos tisztelgő beszéd után ünnepélyes díszszel ment véghez az isteni 
tisztelet, ’s mindezt szivesség-fűszerezte lakoma követé, mell velőit csi
nos tározóban 427 pgő forinttal ajándékozó meg agg pásztorát a’ hálás 
község, a’ város pedig tiszteleti polgársággal. — A jun. 7 — 8iki des- 
saui vásár gyapjükereskedésre nézve nem birt elég élénkséggel, noha 
számos idegen volt látható; mit azonban csupán azon körülménynek tu
lajdoníthatni, miszerint a' termesztők az ajánlott árt nein vélték elfogad
hatónak , noha három tallérral volt magosb a’ tavalyinál. — Posenben 
a’ jun. lOiki gyapjűvásáron összesen 16,131 V2 mázsa gyapjú volt fölhal
mozva, melly mennyiségből mintegy 13 ezer mázsa kelt el. Mázsánkint 
5 tallérral emelkedett az ár á,’ tavalyihoz képest , ’s a’ vásár végsőké
nél á’ boVoszlainál is valamennyire jobbnak mondhatni. A’jövő vfsárhi- 
hetőleg még kedvezőbb következményűleend. — Vácz,  juh. 28dikán; 
„Tegnap borzasztó eset fordult elő városunkban. Egy pórnő, ugyan
is forró láz következtében , először két kisded magzatának , rnellyek egyi
ke mintegy 4 éves, másika pedig kilencz hetes csecsemő volt, hasát fel
vágta késsel, ’s azután önmagát is hasonlóképen kivégzé. A’ szomszé
dok hallván a’ gyermekek jajgatásit a’ házhoz futónak, ’s a’ szobaajtót 
bezárva lelvén, erőszakkal betörék , hol az említett rémitő esetnek ta
núbizonyság! valának, a’ nő még vágy kétszer fohászkodék, ’s az
zal vége Ion életének, beleit az ágy alatt találták , a’ gyermekek darab 
ideig éltek, de másnap azok is a’ halál martaléki lőnek. Midőn az idős- 
biket kérdék: ki bántotta? feleié: ,,A’ mami vágta fel hasamat.“ Az 
orvos bizonysága szerint, ezen szerencsétlenségnek forró lázból száma- 
zott őrültség volt oka, noha csak előtte volt napon hozák haza betegen 
a’ szőlőből a’ nőt. A’ szerencsétlenek tetemei ma takarittattak el. — K o r 
ponán f. e. niájits 17ikén délelőtti 8 —12 óra között különös légtüné- 
mény tapasztaltaték , hasonlóról Matthiae Keresztely történetíró az 1668. 
észt. Amsterdamban Theatrum Historieuin czim alatt kiadott munkájában 
11 szám alatt 894 lapon emlékezik, tapasztaltatott: miként ,,1006dik 
évben a’ légből aláhullott vérfcáeppektől az emberi ruházat némileg be- 
mocskoltatok,“ — és Francziaországban hasonlag az 1017ik évi sz. Iván 
napján olly kitűnő vércseppek hullottak légbül, rnellyek kövekről, emberi 
tetemekről, semmikép le nem mosathattak.“ J. C. Beerna’ Trauer-Bühne 
czim alatt 1708 észt. Norimbergában közre bocsátott munkájában lső 
iÓsz 819 lapon: hogy 1642iki fébr. 26kán’sazon esztendő november 
19kén délben, — ismét 1643 januárban több izbeni, végre február 20- 
és 21kén veres színű esőzésekről emlékezik. — Nálunk szinte a’ lég- 
bül szaporü zápor között veres szinü cseppek hullottak , belőlük maigían 
is némelly mennyiség éltévé tartätik. F. A.

Körös  bá n y a (Zaránd megyében) , jun. lsején : Tegnap nagy szeren
csétlenség történt nálunk, rudai 12 apostol neui bánya egy része ugyanis 
beroskadt cs az omló kőhalom liisfint összezúzott két embert, kiket kiástak 
Ugyan, de még emberi alakjukra is alig ismerhetni. Ez érben több sze
rencsétlenség is történt vidékünkön ; egy ide közei levő faluban 3 oláh gyer
mek kecskéket őrizvén együtt játszottak , játék folytában mindazáltal egy
két fűzfaágra akasztották fel, úgy hogy még lábűjai sem érhették jól a’ 
földet, ekkor egy idegen kutya közelgete feléjük, melly a’ játszó két gyer
meket megugatú és elriasztó, minek következtében egy bokorba bújtak, és 
midőn a’felakasztott gyermeket megszabáditandók, onnan visszatérnének, már 
halva lelek azt; a’ gyermekek mintegy 10 évesek voltak. E’ napokban egy 
asztalos akasztó fel magát a’ brádi reform, sz. egyház kerítése falain belül 
levő fára, ki mint őrült kódorgóit e’szerencsétlen tettét megelőzött nap, kés
sel ellátva ’s magát meggyilkolni szándékozó; őrült lévén a’ szerencsétlen, 
öngyilkosságát nem rósz tettek viteték vele véghez, és mégis a* halottat 
levágni senki nem akarván, a’ fával együtt ásták azt el a’ bradi és ' á \ ebradi 
hátár között; Bukarest helységben egy oláh ’s későbben egy vándor szinte 
fölakaszták -magokat, okaikat nem tudhatni. A’ szüntelen esőzés nem lát
szik kártékonyán hatni vetésinkre, csakhogy a’ török búza kapálás hátra ma
rad. A’ nagy felhőszakadások egész szántóföldeket rombolnak össze; a’ kö
zelebbi dévai vásárkor olly nagy mennyiségű jég esett, hogy az utat két arasz-



tározni a' porta és Mehemed A!í tőzti viszonyokat, és ez utóbbi részé
ről tárnod ható fegyveres mozgalmat erőszakkal lesújtania’nagyúri serge- 
ken kivül az angol, franczia és ausztriai hajóhadak egyesalt erejével. 
Kusszia csak akkor fogna fegyverhez ,lia Kisázsjába lépnének .Mehetned 
Ali sergei. Most azonban még folyvást a’ diplouiada hatalmában bíznak. 
Ha azonban figyelemre vesszük a* porta és Mehetned Ali sergeinek hely
zetét Eafrát közelében , és meggondoljuk , hogy mind a" két hadsereg 
diadalt reményi "s a’ porta nem igen léphet vissza kardcsnpás nélkül, úgy 
igen valószínű, miszerint először is Russzia leend kénytelen fegyvert ra
gadni. Egyébiránt az érintett terv főbb pontjai ezek: megszabadittaíása a’ 
porta felsőséginek Egyiptus és Syria fölött legalább annyira, hogy.Me
hemed Ali évenkint bizonyos mennyiségű adót fizessen , melly {'öltét alatt 
örök illés utján maradna családja birtokában az alkiralyság. E' terv mó- 
dositásokat szenvedhet ugyan előre nem látható események által; de any- 
nyi bizonyos, bogy Ausztria ezúttal nem fog puszta elnézésre szorítkoz
n i, mert azon birodalom érdeke kivánja leginkább, hogy hatalmas őr
zője legyen a’ keleti ügyeknek, mellynek a'Duna, Európa e" keleti előte
re, van birtokában. Ha e’ föladat szerencsésen fog megfejtetni, minden 
többi apróbb panasz azonnal elnémuland. —

(Reresford 1. 150 embert juttat végínségre.) A’ M. Chronicle jun. 
Siki száma ezt írja: „Angolok vegyétek szivetekre a' következő ese
ményt ; legújabb példája ez azon iszonyú kegyetlenségnek ’s elnyomás
nak, mellyet az irlandi szerencsétlen köznép szenved. Szombaton, unj. 
1 ükén a’ carlosi grófság alsheriílje Reresford l. fynrilandi jószágára ment ’s 
panasza következtében mintegy 20 családot, összesen 150 embernél 
többet, elííze lakásikból, miket ő lordsága meghatalmazotti azonnal tö
kéletesen lerontatának. Az ótalom nélkül kiűzőitek közt egy 84 eszten
dős asszony is találkozék , ki azon házban pillantá meg először a' nap
világot, mellyből most olly kegyetlenül kiiizeték. ülly beteg volt a'sze
rencsétlen, hogy meg sem mozdulhatott, ’s csak arra kéréBeresfordnak, 
mint természetes ótalinazójának, szolgáit, hogy egy hetet engedjenek neki; 
de hiában , a’ kegyetlenek kiemelek betegágyából a' szegény anyókát és 
árokba fekteték , hol még mais segély nélkül kínlódik, ha eddig az éj
szaki széles hosszas ínség ki nem ragadok porhanyti hüvelyéből lelkét. 
A' mindenüktől megfosztott bérlők igen rendes és csöndes munkás köz
séget képeztek; de katliolikusok voltak, és a'választásoknál talán Bruen 
ellen szavaztak, ’s azért kelle szenvedniük kényuroktul. Távozniokkel
le , hogy pr Aestans toryk foglalhassák el számos évi fáradozásuk gyü- 
mölcsit. Nem föltűnő é, hogy míg majd havonkint történnek az ország 
külön részeiben hasonló kegyetlenségek , a’ kormány folyvást biztosan 
viheti ki a’ katonaságot angol zavarok lecsilapitásira. 11a Lancashireben 
történnék illyesmi, valóban nem kellene sokáig találgatnunk: mit lenne 
teendő a’ nép. Szerencse az országra nézve, hogy az irlandi köznép tű
rés és szenvedés iskolájában nevelkedék. Az egész fönebbi esemény fegy
veres közbenjötte nélkül ment véghez. Mondják, hogy élet és vagyon nin
csenek biztosítva Irlandban; ugyan mikép is lehetnének, midőn a’ í’öl- 
desur minden bántalom nélkül követhet el illy kegyetlenséget'! Óhajtanák, 
hogy Roden 1. hozná szőnyegre e' történetet a’ felsőházban.“

(Normanby 1. nem akar mini.sterelnök lenni.) A’ jun. lOiki felső
házi ülésben Strangford 1. kénlé a' ministereket: pmolaudja é a korín íny 
azon indítványt, mellyet O’ Connell az alsóházban teeml a' katholicusok. 
némelly magosb hivatalokra alkalmaztatása iránt irlandban V Melbourne: 
„Ez indítvány nem származik ő fels. kormányától, s nem is bírja annak 
helybenhagyását.“ Brougham: „Mennyire tudom, a kérdéses indít
vány csak az irlandi lordkanczellárságra szorítkozik. Ártatlanabb ’s egy
szersmind oktalanabb indítványt alig lehetne parliament előtt szóba hozni/’ 
Londonderry: „Az átelleni ns viscount, noha mindenkor tagadni szokta 
összeköttetését a’ másik ház egyik tisztes és tudós tagjával, mégis szo
ros viszonyokban látszik vele lenni. A’ ns viscount kétségkiil olvasá a’ 
dublini tisztes követnek Irlandban mondott beszédit; azon ember leggyalá- 
zatosb vélkesitéseket monda politikai ellenségire. Azon befolyást, inely- 
lyet ő a’ királyné ministerire gyakorol, csak ahoz hasonlithatom, mely- 
lyel Van Amburgh oroszlánt fölött uralkodik.“ (Kaezaj.) Lansdowne : 
„Rendre!“ Londonderry í „Ha renden kivül vagyok , úgy e' házban min
den ns lord legalább egyszer hetenkint szinte renden kivül van.“ Broug
ham : „Valóban, nem először történik most, hogy a'ns marquis és több 
ns lord renden kivül van.“ ValamintÖn sem először hagyó el most a rendet. ” 
Brougham : Londonderry „Valóban nem, s őszintén megvallom, hogy inár 
többször követéin Önnek példáját.“ (Kaezaj.) Londonderry: „A házra hi
vatkozom: vájjon nincs é jogom szólásra szinte úgy mint a’ ns lordnak, 
főleg midőn semmi határzott tárgy nem tartja elfoglalva e’ házat ? A’ dub
lini követ Grattan úrral egyérteliniileg állitá, miszerint félévig sem élhet
ne a’ királyné, ha toryk jutnának hatalomra. Emlékezetébe hozó a’ nép
nek , hogy Buckingham lig, a’ toryk dicsőített példaképe, két öcscsét gvi - 
koltatá meg, ’s hogy még most is élnek illy gonoszságra kész nagybá
tyák. Monda továbbá, mikép ő Wellington liget és Peel t nem tartja ugyan 
illy tett elkövetésire képeseknek; de olly párthivekkel bírnak ezek, kik 
előtt nem létezik semmi olly rósz, mit örömmel nem követnének e l, ha 
azzal Cumberland liget Anglia trónjára gondolnák hozhatni. Kérdem már 
most : eltűrhetni é az illy hangot ? Most, ha szabad hinnünk a' mindenütt 
keringő hírnek , az átelleni ns marquis , a’ gyarmatminister, kitúrni szán
dékozik hivatalából azon tisztes követ segitségivel a' ministerelnököt. 
(Halljuk! ’s kaezaj.) Ha kormánypálczáját a' ns marquisnak szándékozik 
átadni a’ ns viscount, ám tegye, 's az ország majd Ítélni fog: vájjon 
fontartja é magát illy fonák szövetkezés;“ Normanby: „Bizonyossá te
szem a’ ns marqnist, miszerint teljességgel nincs szándékom kivánati telje
sítése végett a’kormányt átvenni.“

nyira lepé némelly helyeken. A’ babonásé# és boszorkányok létezéséi még hi> 
a’ köznép, mert akármi álla lányos szerencsétlenség érje ot t idekiinkön. füsti 
a lat tom ban egy két holtat ásnak ki és megégetik , iay reményben a' bőszé 
kány ereje! megtörhetni. Úgy fekszik, mintha a' gu Imaár csökkenni késziiln 
mivel fölötte nagy szánul megyei es \ ideái szekeres szállila gabnát a’ brá 
piaczra; a' tiszta búza köble azonban mégis 13 forinton kelt. a’ megye ej 
ötödé ’s a’ szomszéd bányavárosok: Abrudbánya, Zalafhna, Vóröspatak 
a’ t. bányászokkal megrakva nem földet hanem a földgyomrát áskálva a’ brá 
piaczról kénytelenek élni, ’s ez okozza e’ vásárhely nevezetességét, ’s inéit; 
i mert a’ százakat haladó szekerek góbiiéval tömve az eddigi szokott vásá 
piaczot, és itt nem férve a’ vámson kívüli helyeket nairy térben töltik b 
hát még a’ szekérré! járhatlan helyekre rabnál viendő lovak, !s a’ vásárra li 
zott egyéb tárgyak mennyisége minden idegent bámulásra ragadnak elannyii 
hogy tnlzás nélkül állíthatni, miszerint e' vásár a’ megye lakosi egy harm 
dónak ád kenyeret. Innen magyarázhatni meg azt is. tv sy osndalkozásramél 
mennyiségű kamatot tudnak a’ köiesönvevok adni; s/áz lorintlól 2 forint h 
naponkint nem sok; mert ők ha Aradra mennek 50 forinttal és ormán gabn 
hoznak, bizonyosan egy járással, az ötvenből 90 forintot is csinálnak, miv 
az oftő—ö forinton vásárlóit gabna itt 12—13 tton is elkel —

A  »1 s> z  4 r  í o .
(A belga követ ismét megkezdi munkálkodásit Becsben.) Miután ó c 

’s ap. kíi\ felségé a’ belgák királyától bizonyossá tétetek, miszerint a ki rá! 
nem volt értesülve Szkrzyneczky személyes viszonyiról az ausztriai kői 
mányiránt éső cs. ’s ap. kit*, felsége birodalmából történt eltávozása ki 
lönös körülményit épen nem tudá; továbbá, hogy a’ király csak legtávi 
lahbról is gyaníthatván, inikép azon tábornok belga szolgálatba fölvétel 
képes a’ két kormány közti kedvező egyetértést megzavarni, soha őtod 
nem liítfa volna, tehát ő cs. kir. felsége , tekintetbe vevén , miszerii 
Szkrzyneczky tábornok mindjárt Belgiumba érkezte után csak teftlegi szó 
gálatban részesülés nélküli katonai rangot nyert, ’s hogy e királyság őri 
kös semlegi állapotának végső megerősítése lehetlenné teszi azon körű 
menyek összejövését, mellyek az ausztriai komi íny igazságos ellenveti 
sit okozák ; tekintvén végre, hogy a’ belga kormány e’ nyilatkozati nyuc 
tató biztosítékot nyujtnak jövendőre nézve, a’ brüsseli udvarral isme 
helyreállítói határozó diplomatái összeköttetését. E’ viszonyok, megújítás 
következtében a’belgák királyának ministere és rendkívüli küveteaz ausz 
trial udvarnál, O’ Sullivan báró, ismét megkezdé diplomafai munkál 
kodásií. —

A m e r i k a
(A‘ egyesült statusok szerződése a’ szeiniuolokknl.) Philadelphia 

máj. iSkán: AzonIiir terjeng itt, miszerint Macombe és Wool táborriokol 
a’ szeminolokkal szerződést kőiének, inellynek erejénél fogvást az iiuliá 
nők továbbra is megtartandják pörös birtokukat, folytathatják őseiktü 
rajok maradt vadászatot ’s békén élhetnek azon földön, a’ nélkül, hog' 
a' „sápadt arczuaktul“ eliizetnének. A’ kormányt e’ liatárzatért nem vá 
dolhatom; az igaz, hogy több millió dollárt pazariának el e* háborúra, é> 
sok vér folyt ki miatta hasztalan. Habár nem űzettek is el a’szeminolok 
de mégis annyira vissza vannak rettentve, hogy egy hamar nem ve 
tik fejőket olly gyilkosságokra, miket az ellenségeskedés előtt gyakrar 
üzenek. Egyébiránt Florida erdei és mocsarai olly áthatatlanok, hog) 
onnan a’ minden iniveltséget lábbal fapodó szeminolt könnyeden ki nem 
irthatni. — Máj. fikán George Collier gőzösön , midőn Ujorleansbul st 
Louisba ment; Mississippi Red- River torkolatánál, az egyik katlan el
pattant; 30 ember azonnal meghalt, 15 pedig súlyosan meg van sebe- 
sitve. Ugyanazon nap Avolanche gőzösön egy kis pattanás által 3 ember 
lön halál fia. Egyébiránt olly csekélységek, mint 2—4 ember halála, az 
itteni gőzhajózásnál figyelembe sem vétetnek. Azon szigorú törvény, mellyet 
iS38bah hozott a’ congressus a’ gőzhajók jó keszi t (cserül; úgy látszik 
foganat nélkül maradtak. —

(Uj vulkán-sziget.) Valparaiso! felír. 2 Jki hir szerint Juan Fernan
dez és Valparaiso között 33 ’s 34 déli szélesség alatt vulkán-sziget ala
kult; e" tünemény az éjszakéul várt hajók miatt élénk aggályt szül, mert e’ 
sziget, melly fi* mérföldnyi területű,a‘ Valparaiso*! kikötő útvonalában esik. —

1 m g 1 i a.
(Akalányos békítési terv keletre nézve.) London, jun. llé n : „Cso

dálkozni fog Ön az itteni lapok némaságán a’ syriai ügyekre nézve, mik
ről a’ franczia lapok iszonya bőbeszédűséggel emlékeznek, és csak az 
iránt látszanak lenni zavarban: vájjon a’ nagy osztozá.suál Czyprust, a’ 
syriai kikötőket, Alexandriai, vagy pedig a’ rajnai határt tartsák é meg 
inkább maguknak ? A’ National leginkább Alexandrát szeretné a’ rajna- 
melléki tartományokkal együtt. Mig Francziaországban nyílt titkot képez 
minden, Angliában hallgafagság tünteti ki a’ sajtót minden fontos politi
kai tárgyra és főleg külföldi kérdésre nézve, noha sokkal nagyobb szabad
sággal Dir e’ tekintetben. A’ lapok zajgása gyakran egészen hamis ösvény
re vezet, mint az Vixen ügyében kitűnt; gyakran azonban a' lapok hall
gatása vagy tagadása is álokoskodásra és következtetésre szolgál atkái
mul ; bizonyító például csak a’legujabb eseményeket említjük : t. i. azafgha- 
nistani történeteket és bonyolult helyzetünket Russzia ellenében, mely- 
lyek mind olly tárgyak, mikről minden el vala mondva, mielőtt egyet
len szót ejtliete ki róluk a’ kormány. Ide tartozik a’ kereskedési szer
ződés is Ausztriával, melly legújabban a’ török kereskedési szerződés 
által nyeré meg tökéletes fontosságát. Hanem csalatkozunk, most foly
tatják azon fontos alapvetést, mellyre a’ szerződés elsőalkalmat nyujta. 
Darab idő óta élénk hirnökváltogatást vehetni észre Bécs, London és 
Paris között. Ausztria, azon csöndesség daczára is , mellyel mindenkor 
munkálkodni szokott, rendkívüli fontosságot látszik kifejteni a’ keleti ügy
re nézve. Híres és nagy tekintetű kormányfe'ríitól kidolgozott tervet ein- 
litnck, méllyé’ tekintetben szoros követésül szolgálatid a’nagy hatalmak
nak. Három hatalom már határzottan elfogadd azt, és Anglia is késznek 

yilatkozik szövetségbe lépésre. Azon terv szilárdul szándékozik mégha-



- ( £4)3 ) -
(Bizonytalanság a canadai i'igtbon. A' jamaicai (örvény választ

mány dott elfogadva.) A jun. lOiki alsóházi öles több tekintetben ér
dekes volt. Palmerston I. a „belga-hollandi kérdés vegkiegyenlifését“ tár- 
gyazó iratokat teve a'ház asztalára. (Halljuk!) Továbbá, po.staszerző- 
dest Anglia es Franeziaország közt, mellynek czélja a’ levólposta gyor- 
>abb előmozdít tatása Keletindia számára, [Marseille es Calais fele. (Hall
juk!) Egy követ kérdésire Labouchere, gyannatministerségi titoknok, nyil
ván yitá , miszerint Strong, főesperes, a1 canadai érsek megegyeztevdl 
íelső-canadai püspökké neveztetek ki; azonban csak eddigi évdija meg- 
tartásával. Ezután a’ canadai ügy jőve szőnyegre. Stanley I. jelente , 
hogy jun. L ikán kérdést teend a’ ház előtt a' két tartomány törvényho
zási összekapesoltatása iránt. Bussell: „Azon utat, mellyet ezentúl a’ 
canadai kérdésre nézve követni fogok, az átelleni ns lord bánásmódja ha- 
tározandja meg. Ha a’ ns lord általányosan nem tudja helyesleni azon 
egyesítési elvet, úgy első iuditványomat fogom sürgetni , és szavazásra 
hozandom; ha pedig elvre nézve megegyezik velem a’ ns lord, de nem 
találja tanácsosnak , hogy olly rendszabályra kötelezze magát a’ház, melly
nek részletit még nem ismeri, úgy viszzavonván határzatomat más tör
vényjavaslatot fogok e’ ház asztalára tenni? (Halljuk!) Stanley ismédé 
fönebbi szavait. Peel: „Nekem furcsának ’s különösnek tetszik, hogy 
a’ kormány cselekvésmódja e tárgyban függővé tétessék ns barátom 
(Stanley) gondolkozásmódjától. ( Kaczaj és tetszés.) A’ ns beiminister 
talán emlékezik, miszerint én már néhány nap előtt mondám, hogy nem 
tudok oktalanabb tettet, mint most már előre lekötni a'házat, ha a’kor
mány nem szándékozik még a jelen files alatt hozatni elhatárzó törvényt 
a’ két Canada egyesítésire. Ha mindazáltal visszaveendi határzatát a’ns 
lord és rendes indítványt hozand elünkbe a" canadai tartományok egye
sítésire , úgy reményiem, ellenzés nélkül létesitendheri szándékát Mivel 
rósz következményű lehetne a’ szavazás illy előkérdésre, tehát remény
iem, a’ ns lórii közönséges utón fog indítványtételre fölhatalmazást kér
ni.“ Russell egyezését jelenté Peel e’ nézetével, mire ez utóbbi kérdé: 
tökéletesénél fog édöntetni e’ gyűlés folyamában e’tárgy, vagy pedig csupán 
a’ ház asztalára tétetni ? Russell: ,,A felső-canadai parliament szigorú ova- 
kodása miatt minden egyesítés ellen valóban nem-tartja magát jogosított
nak a’ kormány e’ fontos rendszabály tökéletes eldöntésire még ez ülés 
folytában.“ (Gúnyos halljuk! és kaczaj.) Fuller kérdé: szándékozik é 
a’ ns lord határzata második pontjával is fölhagyni, melly az alsó-ca- 
nadai alkotmány felfüggesztésit tárgyazza 1842ig, mivelő (Roller) el
lene fog nyilatkozni. (Kaczaj.) Russell: „Én mind a’ két határzatra néz
ve egy utat követendek, ‘s olly indítványtételre kérendek fölhatalmazást, 
melly valamint az első úgy a’ ifik határz ltot is magában foglalaudja.“ Ezu
tán Russell indítványára biztossággá alakult a’ház az uj .fa naica-törvény 
vitatása végett. Sugden tory ügyvéd hosszú beszédben mentegeté.a’ gyar
mati parliament határzatit, ’s megmutatni törekvék , hogy valamint az 
előbbi , úgy e’ jelen törvény is sarkalatosán sérti a’ gyarmat alkotmány- 
szerű jogait, ’s az első záradékot eltöröltetni kívánja, mivel nem találja 
helyesnek a’ kormányzó és törvényhozó tanács rendkívüli fölhatalmazta- 
tasát az alkotmány rovására. Labouchere ófalmazá a’ kérdéses záradékot, 
és az uj törvényjavaslatra nem vélte alkalmazhatóknak a’ tisztes jogtudós 
vádjait. Hosszasb vitatás után 228 szóval 194 ellen, a’ ministeriek nagy 
örömére, szerencsésen megbukott az ellenzés*! párt indítványa. A’ többi 
záradékot ellenzés nélkül fogadá el a’ választmány. A’ Times panaszo
san említi, hogy a’ szavazás 10l'a óra tájban történt, nem pedig éjfél fe
lé , mint egyébiránt fontos kérdéseknél lenni szokott, ’s ezért több tory 
követ nem részesülhetett a’ szavazásban , mivel politikai buzgalmok elhült 
a’ tüzes gyomor unszolási ellenében, ’s mindnyájan falatozásnál ültek, 
midőn pedig visszatértek, már el volt döntve a’ nagy kérdés. A’ Globe 
hivatalosan jelenti, hogy a’ titkos szavazást ezentúl nyílt kérdésnek te
kintené*! a* kormány. E’hirt a’M. Chronicle is erősíti. —

(A’ Standard parliament- és ministerség-föloszlást rebesget. Elegy.) 
A’ jun. 1 liki alsóházi ülésben O’Connell jun. 25kére halasztó azon in
dítványát, miszerint az irlandi lordkanczellárságra ezentúl katholicuso- 
kat is lehessen emelni, melly alkalomkor egyszersmind taglalni szándé
kozik azon őrült megjegyzéseket, miket a’ felsőházban indítványára tet
tek. A’ Standard, melly az előtt egy nappal azon régi tory koholmányt 
melegité föl, miszerint a’ whig kormány O’Connellt szándékozik fölru
házni az irlandi lordkanczellársággal, most következő megjegyzést tesz 
az izgató fönebbi nyilatkozatára: „Nem tudjuk: vájjon O’Connell őrült
ség miatti vádja, [Melbourne, Londonderry vagy Brougham lordokat il
leti é? mert e’ peerek majd egészen egyérteliniileg szólották O’Connell 
indítványáról. Most azonban minden alapos ok nélkül 14 napra van elha
lasztva e’ kérdéses indítvány. Az okot elmondjuk. Melbourne 1. jun. lOen 
jelenté, mikép a’ mostani kormány ellenzeni fogja az indítványt$ de O’ 
Connell talán más kormányt vél születendőnek jun. 25keig, ’s talán még 
azt is tudja, hogy 25kén már nem iilend együtt a’ parliament. ’S mils 
osztozunk vele azon hiedelemben, miszerint a’ mostani parliament és 
ministerség 14 nap múlva többé nem leendnek életben. Ez jól értesült po
litikai nevezetességek véleménye. [Melbourne hihetőleg nem fogja fölosz
latni a’ parliamentet, hanem utódjára, Nonnanby lordra, bizandja ezt; 
ez által össze akarja tartani a’ whig párt maradványig és e’ cselt Russell 
’s mások kilépte is előmozditandja. Nonnanby azután föl fogja oszlatni a’ 
parliamentet, és segélyre szólitandja a’ radicalokat; e’ szerint ter
mészetesen kevesebbet fog veszíthetni parliament-föloszlatás által, mint 
Melbourne, sót talán nyereséghez is jutand.“ — Jun. Kikén éjjel Bu
ckingham palota kapuja előtt egy őrültet fogtak el, ki iszonyú károm
lások közt a’ palotába akart rohanni és a’királynét meggyilkolni. Öltözete 
kézművesre mutat. Nevét mindeddig nem akaró megváltani; őrültségét

azonban nem vonhatni kétségbe. — ÍI\do mellett, Chésshirebefi; tarnet 
két küldöttét fogak el a* nemzeti gyűlésnek, zenditő beszedek miatt. Az 
egyik többi közt azzal biztató a’ népet, hogy pártja 200ezer puskával 
bir, *s könnyen elfóglatandja a’ Towert, ha kardélre kerülöm! a dolog 
Londonban. — Conroy, Kent hgnő titokivoka . lemondó hivatalától. —-

F  r  a  a  c  *  I a  o  r  •  z  a  gf-
(Soult nem akár kózbcnjáriilni Spanyolországban , ’s a török biro- 

dalmat föntartani óhajtja.) A’ jnniiis I oIki pairkamrai ülésben á titkos 
költségek vitatása jővén napirendre , először Dreux-Bréze lepett szószék
re , "s kevés bizalommal látszék viseltetni az annyi pártból összetoldoz- 
gatott ministerség iránt. A* külügyi kérdésekre térvén következőleg nyi- 
latkozéka’ szónok: ,,1834 óta most először nem támogató a’ kormány; titkos 
költségeket követelésekor, kívánatét azon körülménnyel, miszerint gátolni 
szükség minden összeköt totest deli tartományúnk és Spanyolország között. 
Önök nem fognak ezen csodálkozni, ha még emlékeznek a>.on neveze
tes ülésre , mellyben Ő év előtt a’ mostani minisferelnök jelenté, misze
rint ő minden avatkozást Franeziaország részéről Spanyolország belvi
szályába méltatlannak tart. Szerencsét kivonok neki, hogy ismét hatalom
ra jutván, nem tagadja még akkori nezetit; de kérdem őt: nem tártjáé 
érdé kinkre és méltóságunkra nézve szükségesnek, főleg Anglia bánás
módja óta a’ belga kérdésben, a’ hafárinkon közel fekvő spanyol erős
ségek elfoglaltatását hathatósan és haladék nélkül gátiam ? Azon kereske
dési szerződésre is óhajtanám fördi'ttatni a’ kormány figyelmet, melly 
megkötéshez közelit hazánk (és Spanyolország közt.“ A belga kérdésre 
nézve azon aggályát nyilványitá a’ szónok, hogy <a. ÍTancziaországáltal 
elhagyatott belgák majd a’ német szövetség karjai köze vefendik magu
kat, és Franeziaország szükség idején egyetlen frigyesétől is meg leeml 
fosztatva. Ezután igy folytató szavait: „Azon súrlódás közepett, melly 
a’ porosz fejdelem és kathol. rajiiatartomáiiyok közt támodtak, Franczia- 
országnak nem kellett volna munkátlannl veszteglenie. Francziaorszag , 
mint természetes ótalmazója a’ katli. ügynek Európában, köteles lett volta* 
békeidőn mindent elkövetni, és a porosz királyt illőn figyelmeztetni azor 
Ösvény veszélyességire, mellyen haladni indult. Mi a keleti kérdést ilJ 
leti, négy hatalom húzna hasznot a’ porta megbnktából: Russ/ia, Ausztria, 
Anglia és Franeziaország. Ausztria es Russia szomszédi a török biro
dalomnak. Anglia vágyó tekintetet vet á’ máltai és córílíi szikláról azon pon
tokra , niellyék legkivánatosbaknak látszanák. Franeziaország távul vau 
e’ színhelytől. Hogy közelebb juthasson hozzá, ázegyipfiisi basával kel
lett volna szorosb barátságba lepnie. E’ őzéiből a’ restauratio az utóbbi 
években engedélyt adott neki hadihajók épittetésire<r mezia kikötőkben és 
katonákat küldé neki sergei oktatására. E’ szerint tulnyomóságot nyer
tünk volna az indiai nagy útra nézve ; de e’ viszonyok megváltoztak. A 
franczia tisztek elhagyók a’ basa szolgálatát, *s a tervezett kozhaszmt 
nagy munkákat angol társaságok végzik bo ; a’ vörös tenger angol tóvá 
változott. Aden elfoglaltatásaörökre biztosit j i áz an’gol -kniák azon te iger- 
vidéket, ’s naponkint folyvást újabb kedvezményeket nyernek Mehemed 
Alitól. Jövendőnket minden tekintetben szomorú fátyol födi.“ Soult tá
bornagy már néhány év óta mondó divatban lenni az illy vészjóslótokat, 
mellyek koránsem fogják megriaszthatni a’ kormányt, melly ezentúl is min
den kötelességé teljesítené*!. „Mondom, minden köteíessegit, ismédé nyn- 
madékosan Soult; mi a’külföldi politikát illeti, reményiem, nem fog tőlem 
bő magyarázatot kívánni a’ kamra. Spanyolországról most is úgy szólok, 
mint eddig. Mondám, hogy meggyőződésem szerint sémi együttmun- 
kálás, sem közbenjái ulás nein lehetne üdvös Fráneziaországra nézve. 
Mindenki tudja, miszerint már alakultakor ez ellen nyilatkozók a' minis
terség. Spanyolország ügyéről keletére tért az előbbi szónok, és a’török 
birodalomrul, Mehemed Aliról, Egyiptusról, és jó ég tudja , még miről 
szóla. (Kaczaj.) Istenein, egy szóval megmondhatom neki, miben öszponto- 
sui ott a’ kormány’ politikája : a’ tör ik birodalom föntartásában ! Nincs 
rejtve semmi, mi mindent világosan kimondunk. E’ politikát mindenkor 
követtük. Dreux-Brézé tanácsa szerint el kellene a’ török birodalmat 
osztani a’ nevezett négy hatalom között (Mozgalom). De úgy hiszem vé
leményében senki nem fog osztozni. Az európai hatalmak távul vannak 
e’ gondolattól; egyik sem kívánja a’ porta birtokának szétdaraholtatását.“ 
Végzetül jelenté a’ tábornagy, miszerint a* kormány folytatni fogja eddi
gi politikáját, és az ország bizonyosan jónak és nemzetinek ismerendi
azt meg. —

(A’ respublikái Moniteur miatti vádlottak elitélve.) Jun. 10kén foly
tató a' szajnamegyei esküdtszék törvénykezésit a’ .respublicai Moniteur é* 
szabad férfi4 miatti vádlottak fölött. A’ tanuvallatás igen rövid volt, és a 
nyilatkozványok olly csekély jelentésnek, liogy azon rendőr vallomásán 
kívül, ki tetten kapa három vádlottat, kevés befolyással lehetének a' 
pörfolyamra ’s ítéletre. Föltűnő volt, hogy a* tanuk közül többen, kik a’ 
nyomozó bíró előtt nyíltan kimondák, miszerint Roudín is lakosa azon ház
nak, hol a’ kérdéses lapok sajtóját találták, most ezt kereken tagadók, 
sót erősen álliták, hogy Romlóit soha nem látók azon házban. Az elnök 
es főügyvéd a’ szomszédasszony túl akarónak ez iránt vallomást csikar
ni, tudván, miszerint szomszédasszonyok előtt igen kevés dolog szokott 
titokban maradni, ’s kérdék : nem szólott é előbbi vallomása óta olly em
berelkel, kik vallomás-visszavonásra tőrekvének őt bírni, *s nem mondó 
e a’ tenderüknek, hogy ha tudja, miszerint csupán politikai dolgok körül 
munkálkodnak a’ vádlottak, soha nem fogta volna őket föladni? Fielsen- 
ne a^sz. tagadó ezt’s igy nyilatkozók: „-Csak azt mondáin a’ biztos urak
nak , hogy tolvajoknak véltük a’ vádlottakat, ’s csak utóbb tudtuk meg, 
hogy politikusok. (Kaczaj.) Egyébiránt én már 26 év óta lakom azon házban,, 
’s kérdezzék Önök mindenkitől: láttak é valaha hírlapot kezemben ?4Í (Ka- 
Czaj.) Több tanú igen kedvező bizonyítványt adott Bandiit és Lecomte
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életmű íjáról. Azon asztalosmester. kinél a‘ fiatal Aubertin dolgozót!, jó 
bizonyítványt adott neki ugyan; de egyszersmind nyilván vita, mikép azon 
fiatal ember mindenkor túlzó eszmékkel volt telve. A’ többi asztajosle- 
gény majd kis republicanusnak , majd jesuitának nevezgeté öt. Azon rend
őr, ki Lecomte társait elíógá , mondá, hogy törökét, lőport és golyó
kat is talált azon szobában , hol az elfogattak a’ kérdéses zenditö lap nyo
másával foglalkodának. Ezzel végétért a’tanuvallatás, és a’főügyvéd szólni 
kezde. Boudin, Guillemin, Fombertaut, Lecomte és Joigneau ellen ala
posnak mondá a’ vádat, Corbiére és Aubertin ellen mindazáltal engede- 
kenységet ajánla, mivel ez utóbbi csak azon könnyelmű ifjak közé tarto
zik, kik minden áron szeretnék neveiket hírlapokban fitogtatni. A’ lö- 
iigyvéd tanácslá Aubertin atyjának , küldené fiát más városba-, hogy is
mét kijózanulhasson, és így zára szavait: ,,A’vádlottak tanuji nem egyez
nek meg azokkal, miket Robespierre szószéken nyilványítá, mertezótal- 
mazá a’ legrtiagasb lény létezését és a’ lélek-halhatlanságót. Robespierre 
respublica árulóinak bélyegezte volna e’ vádlottakat, mivél ezek csak a’ 
bakót tekintek istenüknek és még utolsó vigasztalástól is meg ákarák fosz
tani a’ haldoklót. A’ vádlottak altalányos rokonságról szólnak ; de e’ szó 
csak hazugság lehet száj okban.“ 1 Ikén vétkeseknek nyilatkoztaié a vád
lottakat az esküdtszék. Bandin, Fombertaut, Guellemin, Lecomte és 
Joigneau öt évi börtönt kaptak , ’s azonkül még öt évig rendőrségi felü
gyeled alatt fognak élni; Corbiére és Aubertin szabadon bocsáttattak. — 

(Mizkievits lengyel költő elhagyá Parist.) Mizkievits Adóm ismért 
lengyel költő, meghívást kapott Schweizból, minek következtében azon
nal elhagyá Parist és uj rendeltetéshelyére utazott. A’ Gourrier frangais 
következő megjegyzést tön ez alkalommal: „Mizkievits nemcsak első 
rangú költő és jártas minden szláv nyelvben, hanem ezenkül életéből húsz 
évet Európa nyugati tartományinak kitanulására fordita. Illy férfit hasz
nálni kellett volna a'Collége de Francéban; de Salvandi csak azon író
kat hivá meg tanifószékre, kiket politikai pályáról eltántorítni kívánt, 
mint igen jelesül jegyző meg Guizot. Mizkievits szerény ’s nem haszon
leső férfi, ki soha nem akart hivatalért tolakodni, érdemein kívül egyéb 
ajánlással nem bir, ’s Francziaországban nem szoktak hivatalokat osz
togatni olly férfiaknak, kik kerestetni szeretik magukat. így tehát el en- 
gedék távozni azon egyetlen tudós férfit, ki valódi sükerrel’s hivatással 
lett volna képes tanítani a’ szláv nyelvet. Már most csak azzal kell ma
gunkat vigasztalnunk, hogy tatárnyelv oktatójával birunk, mennyiben 
t. i. ezt vigasztalásnak mondhatni!“ —

(A’ ministerség helyzete.) Paris, jun. lOkén: ,,A’ ministorség el 
van ítélve a’közvélemény által. A’Jacquemirtot-párt lapjai támogatásától 
megfosztva, a'jour. des Débats által fenyegetve, ’s az egész sajtótul 
megtámodtatva, az udvartól aláárkolva, a' pairektül legyőzve, a' balközép- 
tűi elhagyatva, nem képes a’ ministerség semmi politikai irányt követni, 
mert semmi általányos elviránt nem tudnak egymással megegyezni tagjak 
E’ ministerség tehát újabb gyengítését okozá a’kormányhatalomnak. E’ te- 
hetlenség elleniben a’ két alkotmányszerü hatalom, követ- és pairkamra, 
feledni látszik tulajdon gyöngeségét, és határzottan lép föl a’ ministerség 
ellen. Az első ugyanis egészen váratlanul elfogadó Gaugier azon indítvá
nyát j miszerint koronái tisztviselők, kik egyszersmind követek, gyü- 
lésidő alatt ne húzzák szokott fizetésüket; imez pedig Soult tábornagy 
daczára is vitatásába bocsátkozék Mounier indítványának. E’ ministerség 
tehát semminél is kevesebb * összefüggés nélküli lélektelen test és név
telen valami. Születésekor mindenki hivé, hogy legalább a’ költségvetést 
kiviendi; most azonban sokkal hamarább vélik sírba szállandónak. ’S e ’ 
zavart még azon körülmény is neveli* hogy a’ kamrai tagok többségét 
egészen váratlanul olly élénk haladási szellem kezdi éltetni, melly a’ leg
egyszerűbb szavazásnál is megbuktatni képes a’ ministerséget. —

(Első jelentés a’ pairkamrában a' májusi zendületről. Elegy.) Jun. 
IIkén mint törvényszék gyűlt össze a’ pairkamra a’ májusi zendületrőli 
jelentés hallására. A’ vádlottak száma 15, ’s köztük legkitűnőbb Barbés. 
— A’ király és családja szorgalmasan látogatják a’ műkiállitást. — Jun. 
Ifikén hajnalban két embert pillanta meg a’ rendőrség, kik egy kétláb- 
nyí hosszú álgyut czipeltek magukkal. Rejtélyes magukviselete gyanús 
lévén, a' rendőrök megtámodák őket, de csak igen heves küzdés után 
foghatók el. Lakásukban olly iratokra találtak, mikből kiviláglik, hogy 
összeesküvés volt kapcsolatban az elfoglalt álgyu készítésivel. A’ laka
tos, ki azt készité, már fogva van. — St. Cloudból négy álgyut vitetett 
a’ király Neuillybe. -— Thiers jun. 14kén a’ pyrenaei fürdőkbe utazott. — 

(A’ Constantáiéi összeesküvés részletei.) Philippevillei (storai) hí
rek szerint a’ Constantáiéi összeesküvés következtében öt arabot végez
tetett ki a’ kormányzó, többet pedig Toulonba kühle, hol három asszony
nyal együtt börtönbüntetésre kendnek kárhoztatva. Az arábok hatalmak
ba akarák ejteni Constantáiét és mindent tűzzel vassal fogtak volna elpusz
títani. E’ czélra azon időt akarák használni * midőn a’ parancsnok szem
lét szokott a’ franczia katonaság fölött tartani a’ város előtti síkpn. .Min
den a'városban maradandó francziát és azokhoz szító benszülöttet kardra 
hányni volt szándékjok a’ benszülöttcknek. Achmed bey, mint lelke és 
vezére az összeesküvésnek, már a’ napot és órát is meghatározó , és csak 
0 órányira tazrtózkodék csapatjával a’ váróstul, hogy váratlanul meg- 
tárnodhassa a’ franczia katonaságot, melly illy diszeskedésen mindenkor 
lőpor nélkül szokott megjelenni. Az összeesküvést Achmed egyik volt 
neje födözé föl Galbois tábornoknak , ki azonnal czélszerülcg rendclkc- 
zék a’ veszély-elhárítás iránt. —

T ö r ö k o r pi z á g.
A’ smyrnai Echo de l’Orient Alexandráikul máj. Ifikéiül ekiép ir: 

,,A’ törökök átkeltek az Eufráton Bírnál; már Sezer van a’ folyam túl

partján : az átkelés cmlnakokon történik. Ugyanazon időben lépték át 
a törökök a syriá határokat is Aintabnál ’s a’ taurusi sánczolatokhoz kö
zelítenek. —

A franczia Moni'téar Marseillebőljnn. 12rül következő telegrafi sürgönyt 
közöl :„A’ külügyi ügyész a’ küliigyministerhez. A’ lévantei raknaszád teg
nap érkezék meg. Itt küldöm gyors hirnökáltala’ hozottsürgönyöket, mely- 
lyek tökéletesen megCzáfolják azon hirt: melly szerint a’ török’s egyip- 
tusi sergek közt ellenségeskedés ütött ki. Az igaz, a’ két sereg közlegé
nyei közt történt ugyan külekedés, de a’ mit a’ két tábor tisztjei köny- 
nyen elnyomónak.“ — Ezen telegrafi sürgöny, mit már a’ miveit euró
pai világ hetek óta tud , a’ Nationalt keserűgunyrá fakasztja: ,,A’ tö
rök sereg átkel Eufráton és Syriába nyomul; az ellenség sergei szembe 
nyomulnak vele; a’ közkatonák közt ökölre kerül a’ dolog; de itt min
dennek vége, a’ tisztek közbejárulának, ’s így közös erővel nyomók el a’ 
lázongást. Valóban , a’ Charivari nem tölthetné jobbal idejét, mintha, fá
radságot nem sajnálva, hasonló telegrafi sürgönyök szerkezetivel foglal- 
kodnék.“ — A’jour. des Débats komolyabban szól e’ tárgyrul: ,,A’ ké- 
Jeti hirek folyvást fenyegetőbbek, noha még mindig határzatlanok. Úgy 
látszik a’ szultán Syria visszafoglalási tervével még nem hagyott egészé a 
fül, ’s ha az ellenségeskedés még eddig nem vévé kezdetét , az egye
dül onnan van , mert a’ török sereg nincs egészen ltádi lábra állítva. Je
lenleg Hafiz basa, a’ török főtábornagy Eúfrát jobb pontján, Rir erős
ségnél központosítja sergeit. Nem sokára két nagy seregtest nyomuland 
előre a’ koniahi és káisariehi utakon; és Syria egész éjszaki része,melly 
az aleppoi basaságot alakítja, három oldalrul leend megtámodtatva. A* 
törökök terve nem épen alaptalan és Syria történetiben annyiból uj tüne
mény, mert e’ tartományt most először támadják meg Eufrát felső részén. 
Hírlik* miszerint a’ szedzsuri partoknál lövésre került volna a’ dolog, mi 
azonban csak az egyes őrök’s táborszemek között történt. Mindennek el
lenére Ibrahim basa, az atyától kapott parancs következőiben, tántorul- 
hatlan nyugalommal várja be a török tábornoktóli ünnepélyes megtámod- 
tatást.“ —

Trieszt, jun. 12én: Máltán keresztül azon hir kering itt, miszerint 
a porta parancsot a da 10 ezer főnyi seregnek Syriába vitorlázásra’» 
hogy minden megtétetett gyors átszállittatásukra. Noha e’ tudósítás csak 
puszta hiren alapszik , azonban felötlő azon munkásság, melly a’ mál
tai kikötőben uralkodik, elannyira, hogy a’kereskedőházak naponkint in
kább hiszik a’ keleti harezkitörést. Iladi-szerek vásárlását élénkül űzik, 
mi által a’ kereskedésben nagyobb élet uralkodik ; azonban bármilly 
hasznos legyen is ez jelenleg, mégis igen rettegnek* hogy á’ harczkitö- 
rés után a’ kereskedés , főleg pedig a* leVántei * tetemesül szenvedend * 
óhajtva várják tehát a’ békeföntartást ’s hogy a’ porta és Méhemed AU is
mét nyugalomba tétessenek.

Toulon, jun. 9kén: A’ franczia tengerészet egyik tisztje, ki nem 
régiben hagyó el Levanteot, következő statistikai részleteket közöl: „A* 
török ’s egyiptusi szárazföldi sereg majd egyenlő erejű ’s hajósergükről 
is csak hasonlót mondhatunk. A’ porta 7 sorliajóval, 8 fregáttal * 4 brig- 
gcl, 2 gőzössel, összesen 23 jól elrendezett ’s minden hadiszerrel ellá
tott hajóval bir; Egyiptus ellenben 12 sörhajóval, 4 fregattal, 4 korvet- 
tel , 3 briggel ’s 1 gőzössel ’s igy összesen 24 bajóval bir, mellyek ki
vevőn az épités roszabbságát, mindenben hasonlók a’ török hajókhoz. 
Oroszország hajóserge a’ fekete tengeren 13 sorhajóbul, 12 fregátbnl’s 
5 korvetbül’s más kisebb könnyű hajókbul áll, összesen mintegy 50 vi- 
torlabul. Tegyük fel, hogy h’ ezár csak 30 hajót engedne át a’ töröknek 
használás végett, úgy a" török hajósereg 53 hajóbul állna. A’franczia hajó
sereg ellenben Lalande ellen-hájóvezérsége alatt jelenleg csak 4 sorha
jóbul, 1 korvett ’s 1 briggbül áll. Az angol hajósereg pedig Stopford ve- 
zársége alatt 8 sorhajót, 2 fregátot* 1 korvettet’s 1 brigget számlál’s igy 
Franeziaország ’s Anglia összesen csak 18 hajóval birnak a’ levantei ki
kötőkben. A’ hajók számát szaporíthatni ugyan , de a’ ezár három nap 
alatt Sebastopolbul Boszporba küldheti liajósergét, midőn három hónap kí
vántatik* míg egy hajó Toulon vagy Brestből vagy bármilly angol kikö
tőből Levanteba szállittatik. Azt sem kell elfelejteni, hogy az orosz Sebasto
pol körül 16 ezerés a’ fekete tengeren 80 ezer főnyi serget oszthat szét.

S v é d o r s z á g -.
Stockholm, máj. 14keit: Christianiai hirek szerint a’ királyi elo- 

terjeszfvények, mellyek az alaptörvény módosításit ’s a’ teljes veto be
hozat;!,sat tárgyazták, a’ storthing máj. Ski ülésében megbuktak. Mivel 
bizonyos* hogy a’ király máj. 17eig Christianiában marad, az itteni la-» 
pok felszólításokat intéznek a’ norvégekhez, miszerint máj. 1 Tét csak ülU 
jék meg rendesen , a’ király jelenléte legkevesbbé se gátolja örömüket. U  
nap, mint tudva van , az első norvég alaptörvény évnapja, melly 1814 
május 1 Tikén Norvégiának Svédországtól elszakadását alapító meg, és 
Krisztián íőhget Norvégia királyának hirdető. Az utóbbi összeolvadáskor e* 
nap egészen feledve lön az első éveken; 11 —12 év óta azonban megállni 
kezdek e’ napot * noha a’ felsőségek először gátiam törekedtek , mi néha 
zajos jelenetekre nyújtót alkalmat; később a’ felsőségek megszűntek gát
lani ez ünnepélyt ’s a’ buzgalom is mindinkább csökkent; a' múlt évi 
ünnepélykor igen csekély néptömeg vön benne rész. Meglátjuk az idén, 
a’ király jelenléte nem költi é fel bennük az elszakadás iránti ünnep hőbb 
szerctetét! —
G a im i ia á r t  Pest , junius 2f>dikén : Tiszta búza 165, 148, 13ö;— Kétszer

res —, 12 0 ,10S. 95; Rozs 96 , 92 * S5 ; — Árpa 80 ,72 . 66;
— Zab 63 , 60, 55 ; — Köles — * — , —; — Kukoricza
— 100. 93, 85; Köles kása — pesti m. v. garas. 

D iiu a v iz á llá f t  : Pest, jun. 21ikcn 12/ 4" 6m — 25ikénl2/ 3" 6/y/
26dikán 12' 2" 0"'. —

Szerkeszti llelmeczy. —“Nyomtatja Tralliier-Károlyi, úri uleza 612.
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M a y y a r o r  i i t á g ' é s E r d é l y .
Ö cs.’sáp. kir. fölsége f. é. január 26iki határzatában rendes előlép

tetés utján az eperjesi görög egyesült káptalannál G a g a n e c z  József 
{»‘kanonokot és abauj- tornai főesperest, énekló kanonokká; J a k o 
vi cs Mih. iskolás kanonokot és zeniplényi főesperest pedig örkanonokká 
nevezni mélfóztatott. —

O cs. ’s ap. kir. fels. a’ zágrábi káptalan nagy prépostjává , egy
szersmind auránai perjellé S el író t t  József belgrádi püspököt ’s a’ ne
vezett káptalan {»‘kanonokát méltóztatott kinevezni.

P o z s o n y ,  jun. 23án: 0 cs. kir. felségük, tegnap 7r .2 órakor ta- 
raczkok dörgése ’s valamennyi harang zúgasa közt városunkba szeren
csésen visszaérkeztek. Ez alkalommal Pozsony lakosi különösen ki aka
rok tüntetni azon örömet, inellyet városuk e’ szerencséjén, és ama’ szív
ből fakadt hódolatot, inellyet az Uralkodó iránt éreznek; ’s mindazon 
utczákon, mellyeken a’ felségek jövének, de több más házon is, az ab
lakok kitűzött lobogókkal, kivált hazai három sziníiekkel, redősetekkel, 
virágokkal, öröinkendőkkel s t b. diszelgének; az egész sétatér pedig, 
mind körösköríí!, mind magok a’sorok, gazdagon ki valónak világítók. 
Kimondhatatlan a’ lelkesedés , mellyel a’ felséges párt a’ hin táji körül 
hullámzó néptenger fogadta és szakadatlan éljenzés közben palotája kü
szöbéig kisérte. És e kíséretben egy egyszerű öltözetetü ifjú gyalogot is 
lehete észrevenni, kiben a 15o urbon-család kitűnő vonalmin csak ke
vesen ismerék meg a’ városunkba nem sokkal ez előtt zaj nélkül érke
zett bo r deaux  i liget. A' néptömeg tarka vegyületben mármár elözönlő 
a sétatért, midőn heves villámlással’s dörgéssel párosult zápor az itteni 
reményeket vízzé változtatta; ’s időnk ma reggel is még olly borult, hogy 
kétkednünk kell, meg fogjuk é örömtüzeinket ma este gyújthatni?

() cs. sáp. kir. fölsége f. hó 24ikén legkivánatosb egészségben visz- 
szaérkezett Ausztriába magyarországi utjából és a’ scliönbruniii cs. kir. 
mulató kastélyba szállott. —

B u d a p e s t i  n a p 1 ó. Mivel a' f. hó végnapja épen vasárnapra esik, 
tehát jul. lsején menend véghez a’ vakok intézete növendékinek nyílva- 
nyos probatéte délelőtti 9.— 12 óra közt Budán, a’ krisztinavárosi Horváth 
házban. — Az itteni városi szegényi iskola növendékinek évenkinti nyil- 
ványos probatéte f. hó 13ikán csöndesen és pompa nélkül ment ugyan vég
hez; de jelentőségire nézve annál érdekesb volt az egyszerű ünnepély. 
Ez intézet fontossága azon körülményből is kiviláglik, miszerint a’próba
téten Nádorné öcs kir. fligsége , mint legf. védje a’ pesti jótékony nőegye
sületnek, Thurn grnő, főudvarmesternője, kíséretében megjelent 's az egész 
próbatétet gyöngéd figyelemre méltató, 's minden osztályt külön szemlélt 
meg, rendezettre nézve pedig legmagásb elégültét vala kegyes kifejezni. 
A’ pesti szegénységre ügyelő igazgató választmány tagjai közül jelenvol
tak e’próbatéten: Uzovics helytartósági tanácsos, mint választmányi el
nök ; Tölgyesy polgármester ; Shedius k. tan.; Eötvös kir. ügyvéd ; Staf
fenberger , városi gyám, és Gömöry; ezenkül számos választmányi hölgy 
a’ pesti jótékony nőegyesüleíbül 's több emberbarát, kik méltánylani tud . 
jók e’ hasznos intézet jótékony hatás it. Az idősb gyermekek egyike ál
tál mondott hosszasb bevezető beszéd után , imádságra nyiltnk* mec a’ 
növendékek ajkai’s ezt vallásbeli próbáiét követé, mellyel kitűnő elé
gültet volt kegyes jelenteni ő cs. kir. fensége. Ezt a’természettudományi 
kérdések váltak föl a’ növendékek fogalmihoz alkalmazva, és szabályok 
egészség-fontartásra, továbbá , mikép keli vízbe gőzbe fultakat 's t. eí. 
életre hozni. Olvasásban és írásban is szép előmenetel tanusitának a’ 
növendékek. A égte asszonyi kézimunkákból közöltettek mutatványok, 
mellyek szépen tüntetek ki a’ leánykák ügyességét varrásban, kötésben, 
fonásban, ’s a t-; ’s a’ gyermekek dolgozati asztalosság, szabómester
ig ?  s gyapotköíésben , mikre különös mesterektül nyernek oktatást Zá
radékul magyar beszédet tartott egy leánynövendék, mit jutalom kiosz
tás követett 20 legszorgalmasb növendék közt. Most, noha múlt árviz éta 
szűk az iskola, 96 gyermek (G —14 éves) volt ez intézetben , ’s név 
szerint: 79 fiú és 17 leány, kik közül 49 egészen szüléden árva, 7 
anyátlan, 3S atyátlan, és 2 egészen elszegényült szülék gyermeke. E’ 
gyermekeket böcsületes családokhoz adja lakásra havidíj mellett az inté
zet ; az iskolában pedig regg. 6 órától esti 7 éráig tartózkodnak azok , hol 
tanulási órák után közmüvekben nyernek oktatást ’s étellel és ruházattal 
láttatnak el , e’ szerint egész nap biztos föliigyelés alatt vannak. Ez inté
zetből, 5 6 évi tanulás után, évenkintmintegy 20 növendék lép ki, kik
mindenkor azonnal jó alkalmazást nyernek böcsületes házakban, mint 
kézműves inasok, vagy cselédek. Több száz illy növendékkel dicsekhe- 
tik már az intézet, kik mint ügyes és becsületes emberek illő alkalmazást 
leltek különnemű polgári viszonyokban. — A’ bordeauxi hg , rövid ideig 
mulatván fővárosunkban, nyilványos helyeken nem igen volt látható; az 
úszóiskolában mindazáltal megjelent ’s többek kíséretében a’ szigetcsúcs
tól lefelé nagy próbauszást tőn az úszóiskoláig, melly alkalomkor szép 
testi ügyességet fejte ki. — Dunánk rendkívüli magassága miatt Budán 
az úgynevezett Sárosfürdő, a’Gellérthegy tövében, darab ideig zárva volt ;

néhány nap előtt azonban ismét megkezdék a’ fürdést. — Nemzeti szín
padunkon f. hó 22ikén először adaték „Bőszül őrzött leány, tánezjáték 
Kaczértól, mit ,,Örökké44 yigj. előze meg; 23ikán ,.Garabonezás diák“; 
24ikén először bérletfolyamban „Bomilda44 eredeti szomorujáték 3 í’elv., 
Szigligetitől; a’ közönség tetszéssel fogadó e’ hatásteljes színmüvet ’s töbl- 
szöri előhívással tiszteié meg a’szerzőt. Szigligeti e’napokban végzett bo 
ismét eey uj drámát 3 felvonásban, czíine „Czilley Fridiik44; ez újabb 
müve házi s családi viszonyok körül forog, ’s nem sokára színpadra ke 
rülernl. 25ikén ,,Zampa44 dalmű adaték ; 26ikán „Nevelő ezer bajban44 
mit Cavalüni Erneszt hangversenye követe , klarinétén , igen kevés né
ző előtt, mit leginkább azon körülménynek tulajdoníthatni, miszerint azon 
este lépett föl utoljára a’ németszínpadon La Boche bécsi udv. színész 
Baupach „Cromwell iialála44 czimü szomorujátékában, mint Cromwell; 27- 
kén „Királyleány, mint koldusnő44jött színpadra; 2Sikán „Peleskei nótá
rius44 bohózat 4 felv. — A’ kedvelt Lendvaynét iNagyváradon „Sevilla 
csillaga44 előadása után igen becses arany, fejdiszszel tisztelék meg a’ va
lódi művészet baráti. —

Vá c z :  A’ szerencsétlenek sorsukban részt venni ’s ezt enyhitni, 
főkép, ha ebből, öntudaton kivid semmi haszon néni hárul a’ cselekvőre, 
valódi nemes tett. lllyennek valónk tanúj', midőn jun. 16kán D ó m j á n  
ur, a’ siketnémák k intézete javára felolvasást tartott, melly ozélban két 
ns kisasszony is szives vala részesülni, két versezetnek „Egy hontalan 
keserve*4 és „A’ csolnakon44 czimüknek felolvasóival, azt Hajnik Nina ezt 
Kandó Teréz szavaló, ezek utánD o mj á n ur tulajdon munkait „A’ hadvilág 
és szerelem44 és „Ábrándozás a’ szerelemről44 olvasó fel Előadásra a’ hely
beli ezéllövész-ház terme szolgált, hol,levonván a* mellesleg költségeket, 20 
ft 5 kr. p. p. jött be. A’ nagyobb jövedelmezést, részint a’ nagy hőség ’s a’ 
ezéllövőhóznak a'belvárostól távolléte, részint a’nyilványitásnak késő közre 
bocsátása gátló. Bizton állíthatni, miszerint különben nagyobb lett volna 
e' szent czélra áldozandók száma. Dicséret azonban "s hála ez érdemes
nek, ki csupán azért jelent meg városunkban, hogy itt épen azon érzékek 
által,miket a’ természeta’ síketnémátol megtagad!, némi segédeimet sze

gez zen ! Hála's köszönet e’ szent ezélhoz járult ns kisasszonyoknak! de 
, hakt-azon nemes gyülekezetnek is, melly, e’ jótékony szándékot gyámolit- 
ván a’ szerencsétleneknek adakozott. Néma embertársink száma hazánk
ban 9992re terjed, ezek közül évenként tanításra alkalmas korba lep 300, 
alkalmasnak találtatik 299S, e’ végre alapított intézet csak egy van, 
ebben neveltetik 46, minden év elején 7 — 9 uj növendék vétetik föl, és 
így minden 100 közül csak 9 tanittathatik , a’ többi mind elmarad e’ jó
tékony oktatástól; szerfölött kívánatos, hogy hazánk atyjai a’ siketnémák 
ügyét szivükre véve ’s ezeket hathatós pártolásokra méltányitva, boldo
gítanák ! —

Kolozsvá r ,  jun. 20kán : f hó lökén iktattaték főbírói diszes hivata
lába sárospataki P a t a k y  Mihály, ki arra most negyed ízben válosztalott 
’s nyert legkegy. megerősítést. Az ünnepélyes gyülekezetét, tanácsot 's es- 
kiitt közönséget a város virág füzérek kel ékesített nagy lánc/.lereme fogadá. 
hol az eddigi főbíró, királybíró ’s főjegyző áltai lartott beszédek mán, a’ 
választott (obiró ünnepélyes esküt tőn le's egyszerű de nyomós beszéddel lépe 
hivatalába; beszédében a’ főbírói bei tatáskor divatozó szokásokat érintvén, 
említ é azt is, mi kép öltének azok is lassanként csinosbult korbélyeget ma
gokra ; így korábban a7 főbírót karácsonéji harangozáskor választók s tüs- 
Tint föl is esketek ; lakása megtudására úgynevezett czirkálóházat épifének 
ablaka alá, a7 beiktatott főbírót lovon ülő vasember kiséré el s t . ; az utóbbi 
időkben csak a7 mézes bor szokása maradott fen, mellyel az eskiitr közön
séget az uj főbíró vendéglé meg, moste7 szokást is, mint az ország főváro
sához illetlent, elhagyatni kívánta...’s a7 t. Végre P a t a k y  József aljegyző 
igen velős és csinos beszéddel rekeszfé az ünnepélyt, mellyben a7 mindegyre 
keletkező harsány éljenkiáltásokbol indulván, ékesen fejtegeié: mikép fe
jeztetik ki az éjjenben az alkotmányos választási jog méltánylása "s a'de
rekasan teljesített vagy elmulasztott kötelesség helyeslése vagy roszalása 's tef. 
Ugyané7 napon délutáni 4 órakor tétetett le a' helybeli ezukorgyár alapköv« 
Pataky Mihály né ’s Judenhoffer Mihályné asszonyságok által, harsogó zené 
mellett, számos részvényes és polgár jelenlétiben. Áldás kisérje hazánkban 
ez első közvállalat a intézetet, bár több is keletkeznék nyomán! A’ helybeli 
ref. és unitar. főiskolák ifjúsága nyári közönséges probate'eil f. hó 19kén kez
dőéi.— Néhány nap előtt pálinká/ás közben egy góliát termetű czigány törpe 
korújával összekapván , a7 törpe a mugasbnak fejét kapával úgy megcsapó,, 
hogy az tust int eszméletét veszté ’s más nap estére kiadó lelkét. A’ gyilkos 
koma fogházban várja jutalmát. — Színpadunkon lökén „Buy Bias*4, Dago 
Victor legújabb drámája adaték. Kántoráé, színpadunkon vendégszereplőieg 
lép fel. — Z a 1 a t h n a i hírek szer int a’ bor deauxi hg jun. 3kán délelőtt oda 
étkezvén, kevés pihenet után kísérőivel együtt lóháton még azon nap este 
Abrudbányára ’s más nap onnan Aerespaíakon át a’ Detonatához ért; hol 
a7 lermészet ritka müveit, a* pompás bazalt oszlopokat, nagy gyönyörrel szem 
lelte. A’ Detonatához érvén szabad mezőn jó tűz mellett két nyársra vont 
malaczot ’s egy félborjut pillantottak meg a’ magas utazók, melly sültekből 
valamint egy erdélyi saját, úgy nevezett bál mos nevű , juh t éj fellel készült 
eledelből jó izüen ettek. Végezvén az ebédet az abrudbányái bányamester elől,- 
’s utána egy sereg vidéki bányász, kiki kulacscsal kezében, kétszeres éTjen 
kiáltással ittak a’ hg egészségéért, mire a' hg a’ bányamester kezéből kive
vőn a’ kulacsot, hasonlag kétszeres éljenkiáltás mefett ivott az őt tisztelők 
egészségükért. Miután a’ hg a’ bazalt, szikla tetejéről a’ gyönyörű vidéken' 
körül tekintett, este'visszatért Abrudbányára. A’Csetátyán leorcs/kedtekoiy aV/
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abrudbányai bányamester éjien egy bányát szemléli meg 's adott át egy sze
gény embernek művelés végeit, még pedig He n r ik  név alatt, miről a’ lig 
értesittetvén a’ szegény bányászt megajándékozá , hogy lenne mivel munká
ját kezdenie. —

KÜLÖNFÉLE : Kassán mar több hét előtt megkezdek az építendő do* 
logházlioz kívántaié előkészületeket. SO megyei fogoly naponkint e’ 
munkára alkalinaztatik. Barkóczy János gr., mint választmányi elnöke a’ 
vállolatnak , fáradhatlan munkássággal törekszik előmozdítani ez intézet 
minélelőbbi létesülését. — Azon számos lopás megszüntetésire , mellyet 
dologtalan mesterlegények s más ingyenélő henyék az alsómagyarorszá- 
gi bányavárasok vidékein eddigelé olly gyakran szoktak elkövetni, Sel- 
meczben tartott gyűlésen azt határozák a’ bánya-varasok küldöttei, hogy 
központi javító- és dologházat állitandnak fel börtönnel együtt, olly he
lyen, mellyet legkényelmesbnek határozandnak a’ kölcsönös könnyű köz
lekedésre nézve. — Máj. lökén, mint nepom.sz. János ünnepe előesté
jén a’ selmeezi bányász akadémia növendék! Lang János agg tanitéjokat 
bányászi szokás szerint esti díszjárdalattal tisztelek meg, aknalámpákat 
lobogtatva. — Füreden az idén is igen számos vendég tartózkodik , noha a’ 
főnemesség nagyobb része országgyűlésen van. A’ mulatóhelyek és sé
tányok igen élénkek. — L u p a k krassómegyei helységben, Reschnitz 
bánsági bányavároska közelében, Lúgos és Oravieza közt, f.hó 3ikán dél
utáni 4 — 5 óra tájban iszonyú pusztításokat vitt véghez borzasztó szél
vésszel párosult felhőszakadás. A* falu közelében folyó hegyi-patak olly 
magosra duzzadt 's annyira elárasztó a’ vidéket, hogy a’ lakosak legbe- 
csesb holmijokkal futásban voltak kénytelenek keresni menekvést. A’ ve
téseket részint porond fődé el, részint pedig gyökerestül kiforgató a’viz, 
az országutakat 1460 ölnyire tetemesül megrongálok a’ dulakodó hullá
mok, 210 ölnyire pedig tökéletesen megsemmiték’s öt, a’ patakon épült, 
hidat egészen Összezúztak, el annyira, hogy sem a’ hidakat, sem utat 
többé nem használhatni. Emelé a’ borzasztó szerencsétlenséget azon vé
letlen körülmény is, miszerint a’ falu közelében néhány czigánycsalád ta
nyázván , az árviz nemcsak élelmi szereit, málháit és szekereiket sodró 
el e’ sátorozóknak, hanem két asszonyt’s 17 gyermeket is magával ra
gadott , ’s igy az elpusztult termésen kívül még 19 ember is áldozatja lön 
a ’ pusztító elemnek. Jakabfly , alispánhelyettes, értesülvén a’ szomorú 
esetről azonnal kisgyülést tarta ’s fölszólító a’ KKat és RRet károsultak föl* 
segélésire. — Smith és Meynier pap.irgyártók a’ virágzatban levő gyárjok 
mellett még egy újat szándékoznak fölállítania’ Fiumarán hogy annál job
ban megfelelhessenek a' naponkint szaporábbuló megrendeléseknek. —

(A’ szerb zendület részletei.) Hiteles forrásokba! származó zimonyi 
hírek szerint Wucsics tanácsos határtalan fölhatalmazást kapott a’ fejde
lemtől ’s tanácsiul a’ zavarok elnyomására katonai erővel; ennek követ- 
keztiben az első zajra gyülöngni kezdett ’s néhány nap múlva Sezer fő
nyire szaporult sereggel a’ raíoviczai zárdától, hol az első zendülő csa
patot fogollyá tévé, Kragujevácz felé indult. Kragujevacz közelében 15 
ezer főnyire növekvők serge, mellyel a’ városba nyomulván, azonnal el
foglaló Obrenovics Jánosnak, a’ fejdelem testvérének sátorát, hol ez több 
rokonival tanácskozók. Wucsics beszédére ’s tanácsára a’ testőrség azon
nal lerakó fegyvereit ’s öltözetét. A* lakosság nagyobb része Milos hg által 
gondolja létre idézettnek a’ zendülést. Jun. 1 Okén Belgrádba érkezek di
adaljeleivel Wucsics. A’ foglyok vallomásiból kiviláglott, miszerint min
denek előtt a’ katonaságot volt szándékjok eltántorítni, mi nagy részben 
sükerült is és aztán az egész országot fölzenditeni. Ezután tanácsülés tar
tatvan, Milos hg barátilag fölszólittaték a’ fejdelemségrül lemondásra, azon 
megjegyzéssel hogy élté hátralevő éveit bármelly idegen országban töltheti. 
Legörvendetesb, hogy egyetlen csöp vér sem folyt ez egész zendület miatt, 
noha már törvényszék előtt állnak a’ főkolomposak. Ez eseményt fátyol 
látszik ugyan födni; de könnyen keresztül pillanthatni rajta. Midőn a’fej
delem testőrsége tűzi ki először a’ zendülési zászlót és a’ fejdelem meg- 
szabadittatását szegzi ki ezélul a’ tanács hatalmából, akkor könnyű átlátni, 
honnan származott az egész merény. Az uj alkotmányi tanács önkénye 
alá rendeltetéssel fenyegető a’ fejdelmet, ’s e’ tanács jobbadán olly fér
fiakból áll, kiket korábban, mint politikai ellenségit, elmellőze Milos hg. 
Ezért küzde Milos annyira az alkotmány ellen. Korábban igen szembe
ötlőt!, hogy az annyira szabadelmü angol íőconsul makacsul ellenző az 
alkotmányt, mig az orosz kormány mindenkép előmozditni törekvők azt, 
s utoljára csakugyan ki is küzdő azt Konstantinápolyban. Az utóbbi me

rőn) ek történtekor rendkívüli munkásságot fejte ki az angol consul Milos 
hgnéi 's katonai párthiveinél. Altalányos ármány- harczot viselt e’ tekin
tetben a’ nevezett két hatalom ügyviselője, még pedig annál fontosbat, 
mivel a’ dunavidéki tartományok sorsa is forga kérdésben , mellyre nézve 
Ausztria, Russzia és Anglia egyenlőn érdekesülnek. Russzianagy népsze- 
i őséggel bn az elobbkelo szerb csaladokban, mert Czerny Györgyre ’s 
azon korra még mindenki emlékezik, midőn Szerbia egyesülve küzdött 
Russziával a porta ellen ; az pedig feledve van, hogy a’ bukaresti béke 
után (1812ben) cserben hagyó Russzia Szerbiát, mivel a’ fegyverfogható 
lakosság nem akart csupa orosz vezérek alatt élni. Czerny György el
hagyni lön kénytelen hazáját, Obrenovics Milos pedig megszabadító a’ 
szerb nemzetet. Milos az utolsó orosz-török háború és navarinilángok al
kalmikor soha nem akart az oroszokkal egyesülni, mert ezek terjeszke
dési vágyától csak félnie kelle, mig a’ porta roskadó hatalmától engedélyt 
engedélyre nyert, minden áldozat és vérontás nélkül. A’ tanács majd va
lamennyi tagja Russziahoz szít, és innen magyarázandó a’ zendület és 
Milos hg kényszerűéit lemondása. —

i\ iái c* r  I !i a .
Eahiai april lOiki lapok szerint Riogrande do Sul tartományban a’ 

rcspublieai lázadás meg folyvást tart. Az elnököt még mart. végén is 
ostromlók a’ zendiilők!

(Standard.) Montevideo! mart. 25eig terjedő hirek szerint a’ bue- 
nosayresi ostromzár folyvást tart ’s kilátás sincs mentülelőbbi megszün
tetésire; a’ montevideoiak ünnepélyesen háborút üzenének Bnenosayres 
ellen ’s e’ vállolatban a’ francziák segítik őket. Rozas elnök makacs el
lenállást gyakorol. —

(Az indiánokkal! béke aligha valósul.) Ujyorki máj. 20ki lapok sze
rint a’ szeminolokkali béke aligha valósul, mert e’ lapok ismét indiánok ál
tal elkövetett berohanásokat és borzasztó gyilkosságokat említenek. — 
Cooper éjszakamerikai regényíró egy otsegoi hirlap ellen ragalmazási port 
nyert meg, melly 400 dollárnyi kárpotlásbul áll. — Ujfundlandban (an
gol gyarmat) febr. óta iszonyú éhség uralkodik. — Texas uj status igen 
gyorsan halad a’jóllétben ; a’brassosi torkolatnál franczia hajósereg mu
tatkozott; mit igen barátságos jelre magyarázgatnak. —

P o r t u g á l i a .
(Angol Courier.) Lissaboni hirek jun. 3aig terjednek; szerintük a’ 

kormány azon javaslata, melly a’ folyó adósságok tőkésitését tűzi ezé- 
lul, igen nagy ingerültséget okozott ’s a’ statusadósak nagyob részit ré- 
mőlésbe ejtő , mert meg vannak győződve, miszerint azon kötelezvények , 
mellyeket jelen követelésök fejében a’ kormány ad, igen kevés valódi 
értékkel bírnak. Ez ingerültség következtiben a’ cortes a’ javaslatot uj 
küldöttségre bizá érettebb megfontolás végett, e’ küldöttség hét tagbul 
áll, ’s három tervet nyujtabe a’ cortesnek , tagjai sehogy sem tudván meg
egyezni. E’ javaslatokat még nem vevő vitatkozás alá a’cortes. Lissabon- 
ban általányosan hiszik, miszerint a’ portugál kormány a5 kül adósságot a’ 
hazaival egy lábra szándékozik állitni. —

S p a n y o l o r s z á g .
(Harcztéri hírek. Espartero hgi czimet kap.) Madrid , jun. Bikán: 

„A’ carlosiak ismét lábadozni kezdnek a’ baszk tartományokban szenve
dett veszteségikbül. Maroto , kigyógyulván sebeiből, erősíti sergeit ’s azon 
pontokat, miket még néhány nap előtt elhagyni szándékozók. Mint lát
szik, védelmi harezra tökélte magát el az arrigoriagai hegységben, hol 
már 1837ben is biztos menedékre talált. Azonban azorduna-bilbaoi vo
nal kiegészítése már nem olly könnyű, mint 14 nap előtt lett volna. Es
partero nem igen mutat kedvet uj röpkénygyüjtésre Aragóniában, hol Cab
rera azon embertelen bánásmódot hozó gyakorlásba, miszerint minden 
helységből, hol erősséget birnak az alkotmányosak, azonnal kivándor- 
lani tartoznak a’ lakosak, ha vagyonuk elpusztitásával ’s életvesztéssel 
nem akarnak bűnhődni. Alcaniz, Albalate és Montalbanból sok ezer la
kos költözött ki vagyonostul hátán vagy targonczán. Ez utóbbi hely egé
szen elpusztult. Polo folyvást Guadalaxara tartományban kegyetlenkedik 
osztályostul. Cuenzában Caneteés Villora erősítése van munkálatban. Va
lenciában Aznar osztálynok újabb tanujelét adó tehetlenséginek, midőn a’ 
hatalmas osztállyal nem birá Forcadelt elűzni Talosbul Onda mellett, melly 
két helyet háboritás nélkül erősítik a’ zendülők , kik ezenkül nyugottan 
és zavaratlanul bírják a’ tortosai sóaknákat és tarragonai ónbányákat, 
mellyekbül Cataloniába is tetemes mennyiségeket szállítnak. Galíciában 
mindenféle gyülevész néppel kezd most szaporulni a’ carlosiak száma, né
hány nap előtt azonban tönkre verő e’ rablóhadat egy alkotmányos párt
vezér. Mancha és Toledo tartományokban Palillos csordái dulakodnak, 
főleg az apróbb helységekben, hol semmi ellenállásra nem számolhatnak. 
Espartero spanyolországi granddá lett, ducque de la Victoria czimmel, 
Leon pedig grófságra emelteték Belascoain névvel. — Maroto, d. Car
los , Villareal és Eguia hosszasan tanácskoztak egymással e’ napokban. 
— Espartero megindító sergeit Balmaseda felé. — Puente la Reina vi
dékin 13 ezer harezos van öszpontosulva Diego Leon parancsi alatt. A’ 
carlosiak minden pillanatban határzó megrohanást várnak az alkotmányo
sak résziről. —

A n g l i a .
(Lapnyilatkozat a’ nagyhatalmak álláspontjáról. Elegy.) Konstan

tinápolyi hadi hirek következtiben, megtörő hosszas hallgatását a’ Glo
be , ’s következőleg nyilatkozik : „Örömmel tapasztaltuk, mikép a’ na
gyobb tekintető ’s befolyású franczia lapokban mindeddig a’ legjobb ér
dekek túlnyomók a’ keleti kérdésre nézve. Valamint a’mostani kormány 
lapjai, úgy az előbbié ’s a’ Thiers színét viselők is egyhangúlag megegyez
nek abban, hogy Anglia bánásmódja bizalomra érdemes ’s eddigi határ- 
zati keletre nézve legméltányosbak , miből világosan következik, misze
rint Francziaország a’ keleti ügyben kezet fogand Anglia politikájával. 
Francziaország kétszer szándékozók már szövetségre lépni azon hatalom
mal , mellynek dicsvágya ’s terjeszkedése e’ pillanatban legveszélyesb 
Európára nézve. Azon agyrémi tervek India elfogíaltatásáról, mellyekPál 
kalandos kormánya alatt komolyan voltak vitatási szőnyegen Russzia és 
Francziaország között, ’s azok, mellyek a’ tilsití béke és Napoleon ba
ráti alkudozási után Sándor czárral, ismét szóba jövőnek, eléggé bizo
nyítják: mennyire képes elvtelen dicsvágy némelly franczia uralkodók ré
sziről bizonyos fordulatokban azon kielégithetetlen nagyitásvágygyal kap
csolatba lépni, mellyet Russzia részéről nem akarunk elvtelennek monda
ni, mivel annál egyéb elvvel valóban nem bir. Francziaország maradan
dó érdekeit egyszersmind egész Európa tulajdoninak vallja; az európai 
statuscsalád egyéb tagjainak függetlensége kényurí hatalommal vissza
élés ellenében lényegileg szükségessé lön Francziaország tulajdon függet
lenségére nézve, ’s Francziaország igen jól tudja, milly nagy veszélyt 
háríthatott volna reá legújabb időkben orosz tulnyomóság , vagy angol el
lenségeskedés. Ellenben orosz frigy vagy semlegáltal reményíhetné Fran
cziaország, hogy a’ szomszéditól elorzott ragadományban fogna osztozhatni. 
Hasonlók közt mindegyik félre nézve veszteséggel jár a’ háború. A’ nagy 
békebiztositék Európában iniveltségi egyenlőségből áll, minek következté
ben minden egyes ország keveset nyerhet másnak megrohanása ííltal, d«



( s © ? )

annál többet veszthet. Csak egy eitrópa-ázsiai hatalom létezik most, mell y 
sokat nyerhet anélkül, hogy sokat kellenekoczkáztatnia : Russziátazon
ban senki nem gáncsolhatja természeti törvényének hódolásaért, derend- 
kivül szükséges Európa művelődésire nézve, hogy Russzia roppant ha
talmára mindenkor éber őrszemmel figyeljen.“ — Londonderry 1. mi
napi nyilatkozata következtében O’ Connell és Grattan dublini beszé
deiről , ez utóbbi bővebb nyilatkozatra szólitá föl Írásban a’ neve
zett lordot; mivel pedig azt nem találta kielégítőnek , párviadalra idézé 
őt, melly jün. loikán csakugyan véghez is ment. Grattan lövése nem 
talála czélt, Londonderry pedig légbe lőtt,mire kibékülés következék. — 
A’ királyné hölgyei igen nevezetes fizetést húznak , a’ főkamrahölgyek 
ugyanis 500 font sterlinget kapnak fejenkint egy évre, a' tiszteleti kis
asszonyok pedig 300 fontot. — A’ tengerészet hadihajót kiilde Kisázsia 
délnyugoti határira igen becses régi faragványokért, miket Fellovves uta
zó fodöze föl. — Az éjszakamerikai egyesült tartományokba még foly
vást igen számos angol vándorol; de még több német, kik hazájokon kí
vül mindenütt hon érzik magukat. —

(Az óriás radical kérelem.) Alsóházi ülés jun. I4ken: „A ház kí
váncsiságát feszült ingerültségben tartja az iszonyú fahengerre tekert nem
zeti ó r i á s  kérelem. A’ hatalmas köteg különös faalkotványon nyug
szik A t t w o o d  birminghami követ mellett. Az e l n ö k  felszólítására 
néhány radical követ buzdító kiáltozási közt következőleg hallató magát 
Attwood : „Sir, én a’ ház elibe terjesztem e’ rendkívüli és fontos kérel
met. Tudom, mikép a’ ház rendszabályi tiltják az e’ kérelemben foglalt 
nagy elvek körülményes vitatásába bocsátkozást, ’s azért a’ kitűzött kor
látok közt fogok maradni. Csupán a’ kérelem alapgondolatját, föltevése 
körülményit ’s azon különös helyzetet engedjék Önök röviden érintenem, 
mellybe reá nézve jövék. A’ kérelem Birminghamban vévé eredetét, hol 
múlt évi aug. Okán nagyszámú népgyiilés fogadó azt el. Glasgowba kül
detvén, ott igen rövid idő alatt 9öezer aláírást nyert, miután már szint
annyival dicsekheték Birminghamből ’s vidékérül. Összesen 214 város, 
kerület és megye fogadó el e’ kérelmet, ’s az aláírások száma 1,2S0,000. 
Alapelvét 500 nyilványos népgyiilés ismeré helyesnek, ’s mind e’ gyű
lésben nyilván kimondó a’ nép, hogy szenved, ’s a‘ kormány tekintet 
nélkül hagyja súlyos baját. A’ nép bámulatos türelemmel viselé minden 
szenvedésit, ’s véleményem szerint, már rég kötelessége lett volna a par
lamentnek több figyelemmel viseltetni e’ közönség iránt. E’ kérelmet 
szorgalmas és szegény munkások irák alá ’s azért nem kevésbbé érdemes 
az a’ ház figyelmére. (Halljuk!) Gondolják meg Önök, milly uj fájda
lom lenne a’ tisztes kérelmezőkre nézve, ha küldötteik, kiknek különös 
kedvezésből engedély adaték, kérelem - nyújtáskor e’ ház sorompi előtt 
megjelenhetésre, azon szomorú hírrel térnének vissza megbízóikhoz, hogy 
az alsóház minden panaszuk és kivánatjokra nézve siket volt. Az aláí
rók nagyobb része legmélyebb ínségbe sülyedt, ’s ezek szüksége ollyan, 
hogy azok , kik bőség öléből származtak ’s velők született kincsekben ta
lálnak eszközt minden vágy-kielégitésre, alig képesek elméjökkel fölfog
ni az olly munkásnak kegyetlen helyzetét, ki szívvel és kézzel dolog után 
es'eng és nem találhat azt. Minden osztályú dolgozók, sőt földművesek 
is gyakran legcsikorgóbb állapotban látják magukat, mellyből teljesség
gel nem szabadulhatnak ki. A’ parliament rokonszenvét nem bírván, föl
tevék, hogy minden, törvényszerüleg nem tilos, rendszabályt használnak 
e’ ház képviseleti rendszere megváltoztatására , és befolyás-nyerésre a’ 
választásoknál, mi által kivánatik czéljához vélnek juthatni. De én bízom 
istenben, hogy ügyök végsőkére már sokkal közelebb áll. Első kérel- 
mök e’ becsületes férfiaknak, kik közül mindegyik négyszer annyit ter
meszt, mint mennyit elfogyaszt, ’s kiktől mégis megtagadja munkájok 
értékét a’ hon , általányos szavazásjogot tárgyaz , vagy is képviselést 
minden adózó számára , mikép a' régi angol törvény rendeli. A' gazda 
tőkéje, igy szólnak a’ kérelmezők, nem fog megfosztatni gyümölcsözé- 
sétül ; de a’ dolgozók is kívánják, hogy munkabérüket senki ne csonkít
hassa. Hogy pedig szabadon ’s tisztán menjen véghez minden választás, 
titkos szavazással óhajtják azt teljesítetni. (Tetszés.) De ők még tovább 
mennek, s az „Acts of Settlement“ értelmében minden 3 évben parlia- 
ment-megujitást kívánnak. Kimutatják továbbá, hogy a’ képviselők mun- 
kálkodásit fizetni kell, a’ választathatási adót parliament követekre néz
ve ellenben eltörleni. A’ kérelem ez öt pontjával szivemből megegyezem, 
’s őszintén reményiem, hogy a' közvélemény haladása mellett nem le
het távul azon nap, mellyen mind az ötöt megadandják a’népnek, melly 
azt jól mért, valódi és hamisittatlan árukban fogja megkapni.“ (Halljuk! 
és kaczaj.) Smith rendre szólitá a’ beszélőt, mivel hosszas előadásával 
sérté a’ ház törvényit, mi pedig kétszeresen tilos olly nevetséges kére
lemnél. Elnök: ,,A’ ház szigorú rendszabályi szerint csakugyan egy tag
nak sem szabad hosszas beszéddel nyújtani be kérelmét; de ha e’kére
lem behozatása különös körülményit s a’ tisztes szónok személyes vi
szonyít méltányos tekintetbe veszik Önök, bizonyosan némi elnézésre ér- 
zendik magukat hajlandóknak.“  (Tetszés.) Attwood ; „Elnök ur! Kö
szönöm az Ön jó indulatját; nem fogok sokáig visszaélni a’ ház türelmé
vel; de meg fogja ez engedni kiemelnem, miszerint én , noha e’ kérel
met tökéletesen helyeslem , még is leghatárzottabban tagadom azon hí
reket , miket ármány ’s rágalom ez ügyben ellenem koholtak. Egész él
temben mindenkor csupán béke-, rend- ’s törvényszerű elveket ajánlók. 
Nem vagyok két arczu férfi, hanem e’ házon kívül is csakúgy mutatko
zom, mikép itt; kivánatimat ’s nézetimet mindenütt szabadon nyilványi- 
tom. Mint férfi és keresztyén semmit nem fogok elmulasztani, mi a’ ké
relmezőknek szerecsés síikért eszközöl het.(Harsogó tetszés.) Mi az anyagi 
erő ’s fegyverek használatát illeti, nyíltan ismétlem, illy szándék részese 
nem vagyok. (Tetszés.) Azon egyetlen hatalom, azon egyetlen fegyver,

mellyot en megismerek, a ne’p akaratjának törvényszerű, szilárd és al
kotmányos kifejezéséből áll. (Növekedő tetszés.) Ha Anglia minden köz
sége hasonló kérelemmel járúland e’ ház elibe, ha e’ kérelem maga józan 
ész, igazság és böleseség sngalta elveken alapszik, akkor e' lanok ollv 
befolyással leendnek az emberi elmére, méllyé’ házban is szükségkép 
érezhetővé teendi magát. Midőn az egész nép gyógyszert kíván sebei 
enyhitésire, midőn alkotmányszerüleg követeli azon jogokat, miket az 
alkotmány maga biztosba számára, ’s midőn kivánatát fejezvén ki, min
den ollyastól szorgalmasan tartózkodik, mi vakmerőség vagy erőszak bé
lyegét viselné, akkor azon tisztes tagok, kik most nein osztoznak néze- 
timben, megtérítve a' nép tiszta alkotmányos föllépte által, bizonyára 
nem vonandják meg tőle többé kivánati teljesítését. Csak azon kérelmet 
kell még Önök elibe terjesztenem, melly az egészet befejezi: „Nyaljon 
a’ ház rendszabályokhoz, ’s hozza munkálatba egész alkotmányszerü 
erejét, olly törvény-alkotásra, miszerint minden törvényes korú , épel
méjű, és böcsületes férfi szavazásjogot nyerjen parliament*! követválasz
tásnál. Legyen szives a’ ház törvényeket elfogadni titkos szavazásra, 3 
éves parliamentre, a' birtokon alapuló választási adóra, és napdij biz
tosításra a’ népképviselőknek.“ E’ szavai után a’ kérelem egyik végét a’ 
ház asztalára tévé Attwood , ’s jelenté , hogy néhány nap múlva indít
ványt teend a’ kérelemnek biztosság előtti vitatása iránt. Az ülés többi 
része érdektelen volt, ’s rövid idő múlva eloszlott a’ ház. — 

F í í j n c í l a o r s z á f f .
(Titkos társulatok szerkezete.) A’ jun. 15ki Moniteur közli Meril- 

hou azon jelentését, mellyet jun. 1 Ikén a’ májusi zendületi merény- tár- 
gyazó vizsgálatokra nézve benyujta. Ez iratban egyszersmind a’ titkos tár
sulatok szerkezete van érintve, mellyből kiviláglik, miszerint annak tag
jai 1834 óta folyvást nemcsak politikai rendbomlást tüzének őzéiül res- 
publica-felállitás által, hanem minden társas viszonyt földulni és a’ tu
lajdonjogot megsemmitni szándékozónak. Eszközekül jobbadán egyszerű 
kézműveseket, cselédeket, fiatal embereket és szülei fenyítéket megúnt 
tanulókat szoktak használni. NSzenvedélyiket izgaták, hiszékenységükkel 
visszaéltek, ’s kincs - kecsegtetés által ámitgaták. E’ társulatok első tör
vénye volt semmit nem közleni írásban , ’s ez okbul nem is igen lehetett 
ellenük tanulevelekkel föllépni. Négy helyen talált fölvételi rendszabály
jegyzék a’ családi társulatba, következőket foglal magában: „A’ társu
latba lépni akarót bekötött szemekkel vezetik a’ terembe , hol követke
ző esküt kell elmondania: „Mély hallgatást esküszöm mind arról, mi itt 
történni fog.“ Most következő kérdéseket olvas neki föl az elnök, mik
re igy tartozik felelni: 1) Alit tartasz a’ mostani kormányról ? ,Hogy ha
za- ’s népáruló4 2 Milly érdek vezérli tetteit? Csekély szánni kivált
ságoké.4 3) Kik jelenleg aristokraták ? ,A’ pénzes emberek , tőzsérek, 
szállítók , egyedárusok, nagy földesurak, szóval, kik a’ nép költségin 
híznak.4 4) Milly joggal uralkodnak ezek ? ,Erőszakkal.4 5) Mi a légin- x 
kább uralkodó vétek a’ társaságban? ,Önzés.4 6) Mi foglalóéi a’ becsü
let és erény helyét ? ,Penz.4 7) Ki tiszteltetik most ? , A’gazdag és hatal
mas.4 8) Kit vetnek meg, üldöznek és helyeznek törvényen kívül ? ,A’ 
szegényt és erőtlent.4 9) Mit tartasz az élelmi vámról, só- és ilaladórul ? 
,Hogy utálatosak, ’s a’gazdagot kímélik, míg a’ szegényt nyovnorgatják.4 
10) Mi a’ nép? ,Összesége a’ dolgozó polgároknak.4 11) Mikep bánik 
vele a’ törvény? , Mint rabszolgával.4 12) Mi sorsa van a’szegénynek gaz
dagok uralkodása alatt? , Hasonló az rabszolgáéhoz és négeréhez; 
élete csak inségi hosszú lánczolat és szenvedések ’s erőködések töm
kelegé.4 1 3) Jó rendezető társaságnak mi legyen alapja ? ,Egyenlőség.4 
14) Mik legyenek jó rendezető országban jogai a’ polgárnak ? ,Létezés, 
fizetés nélküli oktatás , és részesülés a’ kormányzatban; kötelességei pe
dig : föláldozás a’ köztársaságért ’s rokoni érzelmek minden polgártárs 
iránt.4 15) Politikai vagy pedig társasági zendülésre van-e szükségünk?
,Társaságira.4 — Kevés szókkal tudtodul adandjuk most czélunkat. Mi 
sükeresebben küzdhetés végett egyesültünk hazánk elnyomóinak zsarnok
sága ellen , kiknek politikája elkülönzésben ’s tudatlanságban törekszik 
tartani a’ népet; a’ mi elveink tudományokat terjesztvén, egyszersmind 
egy tömegbe gyűjtik a’néperőt. Zsarnokink a 'sajtót's társulatokat szám
űzök ; azért kötelességünk szilárdabbal egyesülni mint valaha és szóbeli 
propagandával pótlani a’ sajtóhiányt. Minden tagnak kötelessége minden
nemű eszközzel respublicai elveket terjeszteni, szóval: faradbatlan mun
kássága propagandát gyakorlatú. ígéred é e’ tekintetbeni hozzánk csatlako
zásodat ? Utóbb , midőn az óra ütni fog, fegyvert emelendőnk azon kor
mány megbuktatására, melly a’ hazát elárulja. Velünk leszesz é azon nap? 
Gondold meg jól, vállolatunk igen veszélyes; elleniük hatalmasak , had- 
sergekkel, kincsekkel ’s idegen királyok segélyivei bírnak , és rettegte- 
tés által uralkodnak. Nekünk csak bátorszivünk és igazságunk van. Er- 
zesz é magadban elég erőt minden veszéllyel daezolásra? El vagy-é 
határozva fegyveresen küzdeni az emberiség ügyében, midőn ütni fogaz 
óra véres harezra ? Polgár, állj föl; következő esküt kell elmondanod: 
j,Esküszöm , hogy senkinek, még rokonimnak sein fogom kimondani azt, 
mit mi szólunk vagy cselekszünk; esküszöm hogy a’társulat törvényinek en
gedelmeskedem, ’s hogy gyülölséggel ’s boszuval üldözendein azon áru
lókat, kik netalán körünkbe* fognának jutni, társaimat pedig szeretni és 
gyámolítni fogom, és szabadságomat ’s életemet szent ügyünkért minden
kor kész leendek föláldozni. “ Polgár, mi társulatunk tagjává nyilvá- 
nyitunk : ülj le. Van-e fegyvered ’s lőszered ? Beléptekor minden tag bi
zonyos mennyiségű lőport tartozik átadni, vágyonosságához képest, ’s 
azonkül magának is két fonttal kell ellátva lennie. Társulatunkra nézve 
semmi írott kötelezés vagy jegyzék nem létezik. Csak azon hadi néven 
fogsz ismertetni, mellyet t e n m a g a d  válosztandasz. Elfogatás eseten 
a’ nyomozó bírónak felelned soha nem szabad. A’ választmány isméreU
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Von; de a' hares pillanatában nyilványosan fel fog lépni. Nyílt téren min
den munkálkodás szigorúan tilnlmaztalik , kivevőn, ha a’választmány szó- 
litand föl arra. Harcz alatt legszigorúbb katonai fenyíték szerint tartozik 
minden tag teljesitni a’ vezérek parancsit. Ha ismersz eléggé hallgatni 
tudó polgárokat, elünkbe vezetended őket, mert minden polgár, ki hall
gatást jó szándékkal párosít , sorainkba fölvételre érdemes , bármiliy 
lábon álljon is egyébiránt műveltségem'társulat majd bevégzendi politikai ki- 
képeztetését. —

(Kormányinditvány Daguerre találmánya megvételére. Elegy.) Ducha- 
fel belminister a’ jun. 15ki követkamrai ülésben a’ kormány nevében in
dítványt tőn Daguerre fontos találmánya megvételére közbirtokul a' nem
zet és egész világ számára. Az e’ tekintetben előterjesztett törvényjavas
lat szerint Daguerre Gezer franknyi évdíjt liuzand holtáig, Niepce pedig, 
kinek elhunyt atyja társ volt Daguerre dolgozatinél, 4 ezret. Haláluk után 
*>’ mennyiségek fele özvegyeikre szálland. „Eleinte , igy szólott a’ mi
ldster, 200 ezer frankot kívántak e’ titokért, ’s azon ajánlatok, miket 
idegen fejdelmektül kapott Daguerre, csakugyan méltán jogosithaták ót 
illy követelésre. Mégis szerencsések valánk e’ fontos találmányt a’ kí
vánt tőke kamatjáért megnyerhetni. Mi reményijük, hogy e’ tettünkkel 
a’ kamra kívánatét teljesítettük. Önök mindnyájan hallak emlittetni a' 
kérdéses fontos találmányt, és sokan közülök tulajdon szemeikkel is meg
győződtek annak jelességérül, annyira, hogy épen nem szükség azt to
vább fejtegetnem. Mindenek előtt utazók, régiségbuvárok és természet
vizsgálókra nézve mindenkor nélkiilözhetlen leend Daguerre találmánya. 
Ezentúl minden szerző maga fogja elláthatni képekkel munkáját, mert 
habár esak kevés pillanatig mulathat is a’ legszövényesb emlék vagy vi
dék előtt, azonnal valóságos hasonmását birandja. E’ szép találmány tu
lajdonosi szerencsétlenségre semmi iparágra nem használhatják azt, s 
találmányukat semmi szabaditék nem biztosíthatja számukra, mert mi
helyt közszemlére jutand , azonnal mindenki utánozhatja azt, ’s a’ légii» 
gyetlenebb ember olly rajzokat készíthet vele, mint a legügyesb rajz tani tó. 
Szükséges tehát, hogy vagy az egész világ tulajdona legyen e’ találmány, 
vagy pedig titokban maradjon.“ A’ kamra minden padjáról egyhangú tet
szésben nyilatkozék a’ kedvező közvélemény. — Parisban az elmék foly
vást kitűnői eg titkos társulatok és respublicai egyesületek létezésivel fog- 
lalatosak. A’ kormány munkás azok kifűrkészésiben ’s folyvást újaknak 
jut nyomába, ’s nem tagadhatni, hogy csakugyan vész fenyegető Parist, 
mi még most sem tűnt egészen el; mert mi ina nem sükeriilt, az sze
rencsés véget érendheí holnap, főleg miután a respublicai elveket úgy
szólván anyatejjel szíják magukba a’ csecsemők. Nem csudálatos ellen
mondás é készületeket tenni a’ júliusi zendület ünneplésire azon pillanat
ban , midőn újabb zendület - kiütéstől retteg a’ kormány? A’ fegyveres 
polgárok számát szaporitni szándékozik a’ininisterség; de ugyan ini czelt 
gondol azzal érhetni? Ez nem lesz elég, főleg most nem, midőn annyi 
gyár hever, ’s azok is, mellyek dolgoznak, 300 ember helyett csak ötven- 
nek adnak most kenyeret. A’ sajtónak szinte nincs dolga, pedig közta
pasztalás, hogy a’ könyvműhelyek munkási szoktak leginkább zavargás
ra hajiadók lenni, és most is minden respublicai társulattal szoros kap
csolatban állnak. Ha a’ május 12iki zendület valamivel tovább tarthatta 
volna magát fen , bizonyosan valamennyi dolgozó mellette nyilatkozandott. 
Parisban 150 ezer munkás él most, nem is számítván a' külvárosokban 
tanyázó sok dologtalan embert, kik csalással keresik mindennapi kenye
rüket. E’ nagy tömeget igen könnyű fölizgatni, főleg a’ mostani gyönge 
népszerűtlen kormány alatt, meily iránt maga az udvar sem viseltetik bi
zalommal. Paris minden esetre komoly vész-kitöréstül tarthat, ha rögtön 
gyökeres fordulat nem orvosol e’ bajon. — Rumigny marq. visszautazott 
Parisból turini követsége helyére. — Nemours hg jun. 3ikán Pálmában 
mulatott, Majorca sziget fővárosában. — Toulonbul jun. 14ikén ismét 
két sorhajó indult Levanteba. — A’ tengerészeti osztályban számos elő
léptetés történt. — Daguerre becsületrendi tisztté lett. —

T  ö r  ö  k  o v » a á  g>
Alexandria, máj. 27kcn: Solhnan basa (Selves), az egyiptusi se

reg tábornokőrnagya, Aleppoban az európai consulokhoz körlevelet in- 
téze, mellyben tudatja velők, hogy darab idő óta Törökországbul karaván 
nem érkezett ’s igy azon tájékkal a’ kereskedés és közlekedés egészen 
félbenszakadt. Mióta a’ török sereg egy része Eufráton átkelt, e’ szigort ket- 
tőztetik; fájdalommaljelenteiii kénytelen tehát, miszerint e' birodalombul is 
tiltva van karavánoknak ’s egyes kereskedőknek a’ határokhoz közelités. 
Mindazon áru, meily e' körlevél közhírré tétele negyedik napja után, a’ 
határoknál taláítatik, elkobzatik; a’ szabad közlekedés egyébiránt azon
nal helyre fog állíttatni, mihelyt a’ török sereg résziről a’ tilalom visz- 
szavonatik. —

Pécs, jun. 17én : Konstantinápolyi jun. 5ki hírek szerint a’ szul
tán sergei folyvást előre nyomulnak, annyira, hogy az ellenséges ser- 
gek már szemközt állnak ; természetesen e’ hir nem a’ legnyugtatóbb , 
sőt naprulnapra csökken a’ béke-föntartás iránti remény. A’ porta liajó- 
serginek felkészitettését illető hírek a’ legbékésebb hangnak, néhány nap 
múlva e’ hajók a’ Dardanellák felé vitorlázandnak. — Máj. 30án hatvan 
ház lett tüzáldozat a’ fővárosban. —

Konstantinápoly, jun. 5kén : Azon hir, meily szerint Nuri efíendi 
a’ francziá követnek nyilványitá, hogy Hafiz basa parancsot kapa visz- 
szavonulásra , nem valósul. A’ török minister csak e’ parancs elmenendé- 
séröl szóla ; mi azonban mai napig sem történt meg ’s ebből az világlikki, 
hogy a’ porta Erancziaország ellenében , mint meily Mehemed Alit leg
hőbben pártolja, tervei foganatosítására időt kíván nyerni; Ponsonby lord 
iránt, kinek JM. Ali bukása igen kívánatos, a’ porta sokkal nyíltabb.

V é g e az 1839iki

— Eddig a’ nagyhatalmak között következő pontodban látszik egyesség 
Uralkodni, legalább külsőleg, 1) a s'atusquo feutartatása Törökországot 
illetőleg mostani határival ; 2) egyiptusi-aráb független birodalom alaku
lásának meggátlása; 3) a’ törökök ’s egyiptusiak közötti bábom elmellőzé- 
se.X’ diplomatia e’dolgot most egészen más szempontbul tekinti, mint 1832- 
ben. Akkor Mehemed Ali Konstantinápolyi ’s igy a’ szultán trónját fe
nyegeté, most azonban győzelem esetén, hódításaiban csak Kisázsiára 
szorítkoznék, meily függetlenségét biztositná, a’ nélkül, hogy a’ fővárost 
meg kellene támadnia. —

Konstantinápoly, jun. 5kén : Anglia, Erancziaország, Ausztria és 
Oroszország képviselőji titkos tanácsot tártának a’portával,mellyben a’szul- 
tán ’s Mehemed Ali közötti ellenséges állapot került szőnyegre ; a’ kép
viselők mégis nyiták békefentartás iránti javaslatjokat, minek egyedüli 
következménye az volt, hogy a’ porta isrnétlé előbbinyilatkozványit, mi
szerint azonnal visszavonandja sergeit, ha M. Ali Syria beljébe vonjama- 
gáéit. A’ szultán , úgy látszik, nem nagy kedvet mutat az engedéshez, 
sőt olly rendszabályokhoz nyúl, mellyek a’ legvégsőbbet sejdíttetik. Töb
bi között, Ponsonby lord ’s Rous.sin hajóvezér ellenszólalkozásidaczára 
ismét 10 ezer főnyi serget kühle a’ szultán Syriába. (Ez által valósult a’ 
Máltán keresztül érkezett hir.) E’ seregszállitvány a’ napokban vitorlá
zott el ’s általányosan hiszik, miszerint Hafiz basa csak ez erősitvényre 
várakozik, ’s megérkezésekor azonnal tettleges harezot kezdend. Pon
sonby lord ’s Roussin hajóvezér mindent elkövetnek a’szultán tervei gát
lásában , miután ugyanis, láták, hogy előterjesztésük foganat nélküli ’s 
méguj csapatok el vitorla 'ását sem gátolhatok , tudattáka’ portával, mi
szerint az ellenséges hajósergeknek legkisebb összeütközése Anglia’s Fran 
cziaország szigorú feddését vonandja maga után ’s hogy a’ francziaés an
gol hajók parancsot kapának, minden öszszeütközést lehetségig gátlani. 
E’ fenyegetés tán elhárítja a’ tengeri összeütközést, de Syriában a’ dol
gok menetére legkevésb változást sem gyakorolhatnod.—A’ szultán egész
ségi állapotja igen nyugtalanító; általányos hiedelem, miszerint betegsé
ge olly nemű, meily erejét naprulnapra fogyasztja ; ezelőtt halálát legna
gyobb szerencsétlenségnek tartották a’ birodalomra nézve, most azon
ban , miután boszuérzetének annyira áldozik, halálát inkább eszközül, 
mint akadályul tekintik a’ békeföntartásra. —

N é m e t o r s z á g - .
Hannovera, jun. 4kén: Már máj. 28ka óta van megnyitva a’ jelen 

országgyűlés ; már hét ülést tártának a’ 2dik kamrai tagok ’s még sem 
volt eddig határzatra megkívántaié elégséges szám. A’ tegnapra felsőbb 
parancs által összegyűlt fővárosi választótestület ismét választás nélkül 
oszlott el; a’ választók közül csak egyetlen egy akart választani! — Ké
sőbbi hírek szerint a’ 2dik kamra jun. 6kán csakugyan teljes számú lön 
’s azonnal elkezdé munkálkodásit. — Jun. 3kán hajózott el Hamburgból 
Brazíliába 300 kivándorlóit, kiket öt évre fogada fel a’ brazíliai con- 
sulság. —

Hannovera, jun. Skán: Az itteni zsinagógában ma öllé meg a’ zsidókö
zönség a’ király születése napját, isteni tisztelet ’s imádsággal, meily 
bölcs Salamon következő mondását vévé jelszavul: „Féld az istent, gyer
mekem’s a’ királyt, ’s ne társalkodjál a’ csélcsapokkal. (Luther e’mon
datot ekkép íorditá; „Gyermekein, féld az urat ’s királyt ’s ne kevered
jél a’ lázangók közé,“ a’ Vulgata szerint pedig igy hangzik: „Time Do
minum, fűi mi, et regem; et cum detractoribus non commiscearis “) —

Berlini jun. 5iki levél szerint a’ király csakugyan nem erősité meg 
a’ trieri püspök-választást, meily, mint tudva van, olly férfira esett, ki 
a’ konnánynyal a’vegyes házasságok ügyében nincs egy véleményen. — 
A’ poroszországi vasutak tervezése évről évre élénkebbül ; legközelebb 
a’ berlini-szász, azután a’ berlin-stettini fog tervezés alájőni. A.’ köln-aacheni 
vasúton már egyenkint utazhatni. A’ berlin-potsdami vasutat igen élén
kül használják. —

A’ kasseli Alig. Zeitungjuk Skárul következő felszólítást közöl : 
„Megemlékezve azon leirhailan jótéteményekre, mellyeket a’ görög lite- 
ratura terjeszte szét a’ világon, ’s tudva, milly erőködések alatt víhatták 
ki a’-görög föld szabadságát; Athénében egyetemi épületet szándékoznak 
fólállitni, mellyre szüksége van, de nincs eszköze a’ kimentett ország
nak. Szép nemeslelküség volna, ha Európa gyors segély által e’ vállo- 
latot létesítené. Az athenei küldöttség által fel vagyok szólítva, kerüle
temben önkénytes ajánlatok gyűjtésire, mit a’ lipcseiconsulnak adandók 
át. Annak kérelme tehát, ki saját tapasztalásába tudja, milly jól esik a’ 
részvét, nem leend , reményiem, foganatlan. Kassel, június 6kán 183.9. 
Grimm Jakab.“

A’ müncheni polit. lap bő tudósítást közöl a’ münchen-augsburgi vas
i r ó l ,  mellyből értjük , miszerint Miinchentiil Maisaclng , mintegy 6 óra 
járásnyira, két hónap alatt megnyittatik a’ vasútvonal. Az egész vasúton 
mintegy 3 ezer munkás vesz részt. — Winter volt badeni statusminister 
emlékoszlopára összesen 11,856 fr. 34 kr. gyűlt Össze. A’ központi vá
lasztmány ezen adakozásokba! közhasznú alapítványt szándékozik fölál
lít,^ meilybül évenkint a’ politechnikai iskola szegény tanulóji kapnának 
segedelmet. —A’ hannoverai lap jun. 12kén közhírré teszi, miszerint Han- 
noverában a’ brémai hírlapéi van tiltva, a’ parancs áthágóji a’ lapok el- 
kobzatása mellett 5 tallér büntetést lizetendnek 's meghagyatik a’ rend
őrségnek, hogy c’ lapoknak nyilványos helyen olvasliatását legszigo
rúbban gátolja. —
^ a b o n , j uniUS ‘iSdiknn : Tiszta huzat60, 145,135 ; — Két

szeres, 118, 108, 100; Rozs 96 , 94, 86 ; — Árpa 76,70, 65;
— Zab 63 , 60, 55 ; — Köles —, — , —; — Kukoricza 

— 95, 90, 82; Köles kása — pesti m. v. garas.

el ső  f é l é v n e k .



s z e r d a , ,  ju j .  3. 5 3  s z á m .

FOGLALAT : Magyarország* és Erdély f kinevezés ele és előléptetések ; Szerbi kormányzatát ideiglen üt tanácsos intézi; nyitrai li írek ; különféle : Szeheriny i 
János meg’tiszl.; balatoni Ilid, Tertiesvároft-idegdáz pusztít; \s a’ t. ; som gyi lóverseny; nagy-becs kerek városi tisztujitás; ’s a ’ t.) Amerika. Portugá
lia fáz ujonezozási nehézségek.) Spanyolország fEspartero elfoglalja ialimiseüát és Amurriót; a' gyermekráblast nagyban kezdik űzni az alkotmá
nyosak; ’s a ’ t.) Anglia f  alsóházi határzat vitatásai kinyomatása ligyéjen; ’s a’ t.) Francziaország Törökország. Belgium. Németország. Olasz
ország. Gabonaár. PenzkeJÄ. -—

W a g- y  a p o  r s 2: m g- é s K r é  B y.
() cs.’sap. kir. felsége Mailáth Antal gr. m.k. udv. fokanczellárhoz 

köv. kegy. kéziratot méltóztatott bocsátani: „Kedves Mailáth gróf!’ Po
zsony, Mosony, Győr, Komárom és N y i t r a  megyéken keresztül utaz- 
tómban a’ személyemhez! hűség és ragaszkodásnak ollyjelei nyilványit- 
tattak, hogy indíttatva érzem magamat, ez iránt különös tetszésemet fe
jezni ki. Ön ezt az illető hatóságoknak s a’ tartózkodásom intézvényi s 
ünnepélyeinél foglalkodott tisztviselőknek a’ kir. helytartó tanács utján tud- 
tokul adandja. Pozsony, jun. 23dikán 1839. Ferdinand s. k.44

A’ m. kir. udv. kamra B a r á t h y  Pál Antal makói sóárnokot, saját 
folyamodta következtében, hason minőségben Földvárra helyezte át; 
helyébe pedig makói sóárnokká Liebl  János makói k. ellenőrködő-só- 
mázsamestert, ennek helyébe makói ellenőrködő sómázsamesterré F i u k  
Adolf királyvölgyi sóakna-műintézőt alkalinazá; továbbá G i r s  ellik 
Imre vissói kain. erdő- és számtartóhivatal-ellenőrt, tulajdon kérelmére, 
hason minőségben a’ kőrösmezői erdő- és számtartóhivatalhoz tévé át; végre 
Leü t  t é r  Aloizt, selmeczi erdőhivatali Írnokot, a’ tengermelléken ver- 
bovszkói kain. erdőszszé léptette elő. M a g y a r  Antal károly városi m. 
kir. liarminczad-felügyelő, f. e. május 24kén, és Mál iy Ferencz farkas
völgyi harminczados, f. e. május 27kén, meghaláloztak. A’ budai kir. 
harininczadnál az ellenőri tisztség megürült. t —

(Szerbia kormányzatát ideiglen öt tanácsos intézi.) Milos hg lemon
dása csakugyan valósult. A’ lemondási oklevelet atyja nevében az ifjabb 
Mihály hg irá alá. Mihelyt kézhez vévé a’ tanács ez irományt, azonnal 
követséget külde a1 veszélyesen ’s majd minden fölgyógyulhatási remény 
nélkül beteg Milan hghez, melly mint uj fejdehnet üdvözlendi őt. Ez egész 
történet olly váratlanul esett, ’s következményi oily meglepők, hogy kö- 
riilményesb részletekbe nem igen bocsátkozhatni a’ történtek valódi okaira 
nézve; annyi mindazáltal még is bizonyos mór, hogy Milos hg független 
fejdelem óhajtván lenni, maga hinté el a.’ zendület magvait, minek kö- 
vetkeztiben némellyek a tanács tagjai közül alkotmányon elkövetett árulás 
miatt kivánák őt vádolni, mi nem nyerhete ugyan többséget; de a’ liget 
mégis őrszemmel tartják. Ideiglen öt tanácsos intézi a’ kormányügyeket. 
Konstantinápolyim már követséget külde a’ tanács. Maga Milos testvére is a’ 
tanács mellett nyilatkozók, ’s bűnösnek vallá a’fejdehnet. Milan hg azonnal 
átvevé a’ fejdelemséget, mihelyt a’ hozzájárult követség által atyja lemon- 
datáról értesült. Ez esemény annál inkább indít bámulatra mindenkit, mivel 
köztudomás szerint az egész szerb nemzet lelkesült buzgalommal ragaszko
dók Milos hghez, kinek annyi jótét miatt tartozik hálával, ’s most még is 
minden elhagyá őt ’s egészen az orosz pártnak engedé martalékul! —

(Újabb részletek a’ szerb zendületről.) Miután Milos hg folyvást ma
kacsul azon állítása mellett maradt, hogy az utóbbi összeesküvésről sem
mit nem tud, kénytelen volt őt testvérével ’s az egész merény főbb in
tézőivel szembe állítani a’ tanács, miben nem akart megegyezni a’ fej
delem , ’s ez világosan tanusitá, hogy csakugyan részese volta’ zendii- 
letnek. A’ vezérekkel folytatott ’s elfogott levelezés iránt következő egy
szerű választ adott a’ vallató tanácsnak: „Nem tudok Írni.44 Jun. 13kán 
végre átadó lemondását Milos hg a' tanácsnak , vezérnek és orosz con- 
sulnak, mire a’ tanács azonnal a' beteg Milan hghez járult, ’s hódola
tát jelenté ki neki, mint uj fejdelemnek. I likén a’ zimonyi veszteghózba 
szándékozók menni a’ hg , ’s dél tájban podgyásza nagyobb részét oda is 
külde; azonban egész nap Inában vártak reá,’s 14ikén'reggel ismét visz- 
szaviteté málháit Belgrádba , honnan még ugyanazon nap délelőtti 10 óra 
tájban eltávozott, még pedig hihetőleg örökre. Belgrádot vizen hagyáel 
egyszerű sajkában Mihály fiatalabb fiával, kit semmi áron nem akart magától 
elhagyni ’s egyetlen szolgával; több naszádon málhája, katona-tisztek , 
helységi elöljárók és tiszteleti őrség követék őt. Jul. 24ikén nagy nép- 
gyülés leend Belgrádban ] 25ikén a’ mostani vezér egyik kapun elhagyandja 
Belgrádot, mig ugyanazon pillanatban a’ másik kapun egy, két lófarka, 
basa tartamija ünnepélyes bemenetét, ki már Alexinczében vesztegel. Jun. 
ifiikán Szerbia hgévé kiálták ki Milan hget a’ sz. egyházban, melly ün
nepély után a’ tanács azonnal hozzá* siete a’ metropolita vezérlete alatt, 
és fölesketé őt. A’ súlyosan beteg fejdelem helyett ideiglen 3 személyü 
főtanács folytatandja a’ tartomány kormányzatát. Az egyik kormányzó 
Jefrem Obrenovich leend, a’ másik pedig Petronievich , a’ 3ikhihetőleg 
Vucsics. Beszélik, mikép Jusuf basa , belgrádi vezér, Milos hget kö
tözve akará Konstantinápolyba küldeni, ’s mint bűnöst, a’ nagyur Ítélete 
alá bocsátani, kinek rendeletit lábbal tiprá. Jusuf basa és Milos hg soha 
nem tudtak egymással megegyezni. Nagy szerencsétlenség Milosranéz
ve , hogy írni nem tud; elárultatását leginkább e’körülménynek tulajdo
níthatni. —

Bárdányi gr. Buttler János ur, ki a’ szenvedő emberiség könnyei 
enyhitésire ’s a’ két magyar haza nevelő közintézetinek emelésire már szá
mos áldozatot tön , a’ s.-pataki ref. anyaiskola uj épületére, mellyet ed
dig is már 1000 p. forinttal ’s 300 hordó rnésszel segite, jun. 13án S.Pa
takon keresztül utazván , újra 1500 peng. ftot ajándékozni kegyeskedék*

Ű cs. kir. fölségök Pozsonyból jun. ló) kán elindulván az nap Malaezkan, Polity 
hg kastélyában, ebédeltek’s az éjszakát ott tülívén, inas nap a' föls. uralkodó csa
lád örökség'i urodalinába, líelicsra varattak. 17ke reggelén nemcsak az eg'esz vi
dékről, liánéin Morvából is tömérdek sokasága nép sereglelt össze, 's a’ es. k. vartol 
magas füzekkel jelölt ut mentiben egész ivopcsányig nyúló fáezányos kert lige
tei közt elszórva, ő felségüket látni oliajtúlag várakozott. Xyitramegye résziről 
a’ fejdelem iránti hódolat teljesítésire Mednyánszky Aloiz b. szeretve tisztelt fő
ispán vezérlete ’s Pal úgy ay Imre nyitrai püspök szónoklata mellett nagyszámú kül-<- 
döttség neveztetett ki, melly a’ Iioliesi kir. várba délelőtti lí) órakor érkezett megv 
A’ tisztelkedő KJv és RR köréből Zerdahelyi Viktor kamrás vezérlete alatt néhány 
magyar lovag (Vagyon Antal, Iloreczky Antal b., Mikovónyi János, Ooskay 
Eduárd, Piaesek Flóri, Ilávor, Günther József’s Kazaba Lajos) nemzeti (liszköm- 
tösben, ő FFels. elibe mentek, kiknek előlovagollával, a' szép idő kedvezése mel
lett, a’ K o p c s á n y n á l  fölállított diadalkapun át, a’ tömérdek nép zászlós so
rai, és szünetlen örömkiáltozási közt érkézék meg a1 nemzet atyja ’s föls. hitvese 
délutáni i  J/ 2 órakor’s annál lelkesültebb örömmel fogadtatok, mivel több év óla 
nem vala szerencséje Holies invárosnak keblében föls. fejdeleiét ’s földesurat üd
vözölhetni. Miután a’ fels. pár harsogó éljen-kiáltozásokkal a’ várba kísérleteit, 
mintegy félóra múlva mind ó felsége, Ferdinand lovasezred könnyű egyenruhá
jában, mind a’ föls. királyné a' nagy teremben megjelenni kegyeskedtek a' me
gyei küldöttség üdvözletének elfogadására, mellynekneviben a’ nyitrai püspök ékes 
beszéddel tolmácsolván a’ RR, jobbágyi hódolatát ’s tántorílliatlan hűségét, ó fel
sége kegyteljesen méltóztatott nyilványitani szives örömét kedves magyar nem
zetének hű ragaszkodásán ’s azt is , hogy honatya! gondoskodásának fóozélja 
mindenkora' nemzet boldogságának előmozdítása volt 's leend. Ebéd ideje követ
kezvén , a’ főispán , nyitrai püspök, nagyszombati egyházi helytartó, Herényi 
Ferencz ’s Dszasse Antal grófok, Uzovics Sándor, Motesiczky IstVm’.s /ier- 
'^alielvi Viktor kamrások, Mujláth Imret.biró, Jánoky Mik. főjegyző ’s Turcsá- 
nyi Antal főügyész uraknak szerencséjük lön a’kir. asztalhoz hivatni, melly elölt 
a’ föls. uralkodó pár szives nyájassággal méltóztatott beszélni mind e’ kiildöttségi 
tagokkal, mind a’ katonai rendből meghitt két ezredes, őrnagy és kapitánnyal. A' 
kiildöttségi többi tag az uradalmi igazgató lakában vendégeltetek meg, Imi mind 
a’ föls. fejdelein’s hitvese, mind az egész uralkodó ház állandó jólétéért áldo
mások ürittettek. Este az ezredi haugászkar zenével tisztelkedék, ’s többek közt 
„Tartsd meg isten királyunkat“ is játszván, a’ közönség a' föls. pár életéért forró 
szívbuzgalommal vágott a’ zenébe. Másnap reggeli 9 órakor ó felségük az egy
házba sz. mise-hallgatásra inenvén, az örömiías népsokaságtól mind ájtatosság előtt, 
min I után örömkiáltásokkal üdvözöltetek; ugyané’ nap ö felsége az uradalomhoz 
tartozó helységeket is megszemlélni méltóztatott, kir. kegyelmének mindenütt ki
tűnő jeleit hagy váll. Jun. löké délután Sclilossliolfba utazónak ő felségük.

Nyitra jun. 23án: Nem csalatkoztak idój ősink, kik a’ tavasz későriyil- 
tából rögtöni hőséget ’s gyakor égiháborut jövendölgettek. Vidékünket 
sűrűn látogatják a’ viharok , mégpedig jégeső-pusztítások'szomorú nyom- 
dokit hagyva magok után. Legközelebb tegnap dühönge nálunk a’ szél
vész annyira , hogy gyüinölcsösinkbeu fa- és ág-tördelésivel szintolly kárt 
okozott, mint mezőinkben , részint jégesőjével, részint kövérebb gab- 
náink földre döntésivel. Megdült vetésink silány aratást ígérnek. Hason
ló pusztítások híreit vesszük szomszéd megyéinkből, hol némelly határ
ban , például Bagonyán , a’ jégverte mezőt hellyel közzel kaszálni kény
telenek. Erdeink, mellyeket a’hernyó majd egészen megkopaszta , most 
kezdenek ismét zöld szint ölteni magokra. Városunkban csökkent az élénk
ség. Országgyűlés , mezei jószágok és fürdők sok családot elvontak kö
réből; casinónkat, iAe.lly május elejétől fogva Bipeli gyógyszerész uj há
zában, csinosan festett ’s butorzott öt osztály bal áll, gyéren látogatják, 
’s a’ sziget, meliyet boldogult püspökünk nagylelkűsége tetemes költség
gel sétaviránnyá iparkodott varázsolni, többny ire csak szombat-estéken 
fogadhat árnyiba járdaló népcsoportot. Annyival szembetűnőbbek tehát az 
utazó vidéki látogatók, kiké’ nagy kellemmelföiruházhatandó ligetet meg
szemlélni csak fekvésénél fogva is érdekesnek találják. A’ városunkon 
keresztül utazók száma naponkint gyarapszik, mit jövendőre még inkább 
előmozdítaná Kreishammer vendégfogadós vállolata a’ magyar koronánál, 
kinek újonnan átvett társasági kocsija szakadatlan közlekedésbe ho/za vá
rosunkkal Pozsonyt, hova minden szerdán ’s vasárnap reggeli négy óra
kor indítja meg, ’s honnan kedden és pénteken szállítja vissza utas ven- 
dégit. Bár több más irányban is nyitna városunknak közlekedést; mert 
ez valódi sarkalata nemzeti mozgalmas életünknek.

KÜLÖNFÉLE: Szeberinyi János bányakerületi evang. superintendenst 
hittanári oklevéllel tiszteié meg a’jénai tud. egyetem. — A’ Keszthely 
melletti hid a’ Balaton fölött Zala és Somogymegye közt csakugyan egé
szen elkészült. A’ Balaton azon helyen , hol a’ hidat fölálliták 588 lépés
nyi széles; a’ somogyi oldalról. 350 a ’ zalairól pedig 160 lépésnyi hosz- 
szu gátot épitének a’ tóba, s e’ két gátot 187 lépésnyi hosszú és 10 lé
pésnyi széles 8 oszlopsoron nyugvó erős fahid tartja összekapcsolva. — 
Temesvári hírek szerint ott eddig alig tapasztalt fokra hágott jun. Óikén 
n’ hőség, minek következtiben epés idegláz kezde uralkodnia’ lakosság 
közt, melly leginkább a’ nőnem közül ragadott el számos áldozatot, 
iőleg a’ belvárosban. A’ hőség naponkint növekszik , ’s vele a’ rósz 
kipárolgás a’ ronda bástya-árkokbul, mellyek büzhödt iszappal ’s min
dennemű tisztátlansággal telvék, a’ lakosság élete tehát naponkint na
gyobb mértékben van veszélyeztetve. Éhez még más szerencsétlenség 
is járult. Sokan t. i. este, legalább valamennyire akarvan enyhíteni ä nap
pali hőség miatti szenvedést, a’ csatornában fürödni szoktak ’s közű-’



Wk mar számosán hullámhalált leiének az óhajtóit enyhülés helyett. 
Junius 9dike óta egyetlen fecskét sem láthatni Temesvárott. — A’ ku- 
koricza igen tetemesül szenvedett a’ nagy hőség miatt. — Osredekbén, 
hol néhány év előtt még csupán farkasok ’s medvék tanyáztak, ’s hová 
emberi lépés alig jutott eddig, most nagyszerű és pompás üveghuta, az 
első egész Horvátországban, diszkedik Kulmer brnő szorgalma áltál, ki 
számos áldozattal létesité e’ nagyszerű vállolatot, olly szilárd elhatárzott- 
s ág közt, minő különben csak erős lelkületű férfinak szokott tulajdona len
ni. A’ tulajdonképi gyárépület 25 ölnyi hosszír és 12 ölnyi széles, mel
lette hasonló diszü épület emelkedik , minden szükséges kényelemmel S 
család számára. Ezenkül még 9 jó rendezető gyárépület van e’ helyen, 
mikhez nagy ’s mindennel czélszeriileg ellátott vendégfogadó járul. Az 
üvegkészitesre szükséges anyagokat a’természet maga bőven szolgáltat
ja ki azon vidéken. Az erdő 4 ezer holdnyira megy, ’s a’ rajta keresz
tül kígyózó folyamon mindent könnyen szállíthatnia’ gyárhoz. Zágrábme- 
gye lUíei lehetőségig előmozdítói kívánván e’ szép vállolatot, útépítést ha- 
tárzának azon vidékre. Kívánatos, hogy a’ lelkes brnő osüggedetlemil 
iparkodjék emelni e’ gyár jelességit, ’s egyszersmind honfiakat alkal
mazzon dolgozókul, minek kettős leend haszna, mert olcsóbban fogja 
ezentúl eszközölhetni az iivegkészitést, a’ hazanak pedig hasznot teend, 
újabb kört nyitván a’ köznép tökélyesbitésire.

N. Be c s  k e r e k ,  június 26kán : F. liu 24kén tartatott X.Becskerek mváros 
tanácsának ’s választott polgárságának tisztújító széke Csörgeó Antal kir. kam. 
biztos ’s kincstári ügyész elnöklete alatt, igazán nemzeti szellemben. Az elnök 
a’ sz. lélek meghítta után, a’ tanácsteremben megjelenvén igen csinos magyar 
beszédet tarta, mellyre a’ volt biró MichajJovics Éusztáoh szinte nyornos magyar 
beszéddel válaszolt. Kiegészíttetett ezek után a’ kültanáes fa’ választók). Mos
tani névsoráé/.: Demetrovics Nesztor, ki egyszersmind szószólóvá is megválasz
tatott, Plank Ferenc/, és Simics Pál, kik egyszersmind a’ gazdasági székekhez 
ülnökökül jelöltettek—ki; továbbá Grób János, Ad á movies Gábor, Grober János, 
Georgitívies Koszta, Sehmidhauer György, Georgievies Anasztáz, .Steuer István, 
Szávics Timót, Kovács Antal, Peics Ábrám, Gesztessy Mihály, Stagelsmidt Pál, 
Markovics Simon, Mayer András , Muszics András, Petráskó Mihály, Zsigics 
Döme, Lebánovics Ferencz, Nikolies Xána, Kögl József, Schein György, Quirin 
Janos, Risztios Cyrill, Plechl Karoly, Szlavnies Sz tóján, Szilvásy Ferenez . 
Kupuszárorics Chranymir, Sandtner József, Czernyánszky Döme, Bornhauser 
József, Popovics György, Lieh tag Ferenez, Had^sics Péter, Perjatel Antal, 
Markovics Tódor, Reiner Mihály’s Bubálovics Pál. Ezután a’belső tanácsban volt 
üres helyek töltettek be. Jelenleg a’ tanács czímsora ez : Steingaszner Ágoston 
biró, Michájlovics Eusztách. kapitány, Verner Szigfrid, Szávics Pál, Gesztely 
Antal, Stefulics Mihály, ITadzsics Lázár ’s Joannovics Tódor tanácsnokok. To
vábbá főjegyző: Vukov István, a l: Plechel József, tiszt. Drahos Emészt; ügyé
szek : Rannik Ignác.z és Uhlarik János. Kamrás: Xack Károly; ellenőr: Geor- 
gevies Gábor; hadiadószedő: Lebánovics Ferenez; árvák atyja: Kögl József; 
ellenőr: Albrech Károly; szekerezési biztos: Végiing Márton; gazda: Sztoj- 
kovics Áron; r. orvos: Hegyi János; seborvos: Tliurn János ; tiszteletbeli seb
orvos : Guttmann Adolf; leiró: Sztojsics Antal. Az egész tisztujitás szép rend
del ’s illedelemmel ment véghez. Elhatároztatott: hogy nemcsak a’ törvényes 
— melly már néhány év óta honi nyelven vitetik , — hanem az árvái gazdasági 
■’s minden jegyzőkönyv, ezentúl magyar nyelven vitessék. Úgy látszik: a’ pol
gárság a’ tisztujitás sükerével megelégült. Ezután következének a’ lakomák a’ 
kir. biztosnál, bírónál ’s a’ (.

Los on e z , junius Síikén : A’ Iosonczi reform, lyceum elóljáróji közhírré 
teszik, hogy ezen lyoeumban a’ másod félévi közönséges iskolai vizsgálatok f. 
hó 23kán kezdve tartattak, és mind a’ gymnasiumj mind az akadémiai osztályok
ban az iskolai ifjúság jeles előmenetét tanúsították; a’következő iskolai esztendő 
pedig kezdetét September elein veendi. Jelentik ezen lyceum elóljáróji azt is , 
megigazítva a’IIirnökben minap hirök's tudtok nélkül megjelent azon tudósítást: liogv 
miután itt a’jogtanitószék t. Sárváry Ferenez ur lémondtával megürült ’s a’ most 
lefolyt iskolai esztendő alatt ideiglen helyettes professor által töltetett volna be-
4. Zsarnay Imre u r , a’ kézsmárki ágostai ev. lyoeumban eddigi jogprofessor ' 
üde a’ hazai jogtudomány tanítására közönséges rendszerinti professornak me°‘- 
hivatván, azon hivataJt elfogadta legyen, azt a'következő iskolai esztendő kez
detén általveendő.

A m e r i k a
(Globe.) Riojaneiroi april 5eig terjedő hírek szerint Braziliában a’ 

-statusjövedelem 1839ki martziusban 476,578 milreivolt, holott 1838 e’ 
hónapjában csak 367,780 , 1837ben pedig 433,103 milreira terjedt. — 
Buenosayresi hirek szerint az ostromzár folyvást tart; Fructuoso Rivera 
a’ raontevideoi uj elnök, sergestül meg folyvást Duranzonál táboroz, nem 
mervén fenyegetésit az argentinibirtokba rohanással valósitni. Egyfran- 
czia hadihajó két éjszakamerikai kereskedő brigget, mellyek a’ patagóniai 
kikötőkben kereskedést űztek , lefoglalt, azon ürügy alatt, hogy az os
tromzárt megsértették 's lobogó nélkül Montevideoba indulónak vele. Az 
amerikai consul ellenszólalkozás mellett a’ két kereskedő brigg kiadatá
sát követeié , de a’ válaszrul’s a’ franczia hajóvezér szándékárul e’ hajók 
iránt, még mit sem tudhatni. —

P o r t u g á l i a .
(Azujonezozási nehézségek.) Lissabon, máj. 30kán : Épen most 

jelent meg azon törvény, melly a’ sereg számát 1839— 1840ig 21,080
főre határozza, mellyből 15,080 állandó szolgálatban leend, a’ többi pe
jig engedély mellett haza mehet, de sürgetős körülmények miatt azon
nal visszahivathatnak. E törvény, melly a’ multi ministerjség megbuktát 
okozó, melly a sereg számát még ennél is nagyobra akaró határozni, 
hihetőleg, hogy ez ürügy alatt hadiköltségül többet kívánhasson, soha 
életbe nem léphet, mert lehetlen 8 ezer/őnyi serget a’ mostani ujonezo- 
zási rendszer által egész 21 ezer főnyire növeszteni. Már három év előtt 
kért a’ hadminister 8 ezer uj on czs zápor itást, melly hat hónap alatt lett vol
na kiállítandó; de alig tudónak két ezer ujonezot előteremteni. A’ por
tugál ifjúság ugyanis szent iszonnyal viseltetik a’ katonaélet iránt’s min
den módon iparkodik azt kikerülni, mert jól tudják,hogy ha egyszer egyen
ruhát öltenek fel, soha többé le nem vethetik , noha csak 8 évre fogad
ják f«l őket; de a’ kormány szótartásban e’ tárgyra nézve nem a’ leglé-
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lekisméretesb. Önként tehát senki nem áll be katonának , erőszakkal 
kell .őket atyai házaktul elragadni. Ej és sötétség alkalmakor meg hí mod- 
jók t.i. lakjaikat, az ifjakat megcsípik , összekötözik őket, mint gonoszte
vőket, ’s igy viszik az ezredekh' z. E’gyalázatos ujonezozási mód , melly 
tág utat nyit a’ hatalmasnak boszuja tölthetésire kisebb rangunk ellené
ben , az igaz , már el van törlesztve; most az ifjaknak önként kell megje
lenni az ujonczozásnál és sors határoz; de mivel e’ törvényben annyi a’ ki
vétel, mindenki kivételbe teszi magát, ’s elvonul e’ legkellemetlenebb 
sorsjátéktól, mi azonban nem is olly nehéz; elhagyja ugyanis lakhelyét 
kevés időre, ’s akkor tér vissza, midőn az ujonezszedésnek vége ’s ek
kor is , az ördög sem kérdi hol kóborolt. Szüléket ’s rokonokat azért fe
lelősségre vonni minden következmény nélküli tett, az igaz a’ tisztvise
lők fel vannak erre ruházva, de nincs hatalmok ezt végre is hajtani. Egyéb
iránt itt a’ gyermeki és atyafi szeretet nem épen olly hatalmas , melly ké
pes volna az ifjakat kötelesség ösvényére visszatéríteni; habár szüleiket, 
rokonikat veszély fenyegetné is. Az alsó osztályú ifjúság nagyobb része, 
mihelyt elég erősnek érzi magát önállóságra, azonnal oda hagyja atyját 
és anyját.Ez oknál fogvást igen nehéz itt olly ujonezozási rendszert behozni, 
melly minden osztályt egyiránt érdekeljen;ehez járul még az is, hogy az olly 
tisztviselők, kik az ujonezozást szigorun űzik, nem biztosak életükre néz
ve. — Algárbiai hirek szerint a’ guerilhák szétszórva és csapatonkint űzik 
kicsapongásikat Serrabul; igy, például, Monte da Caiadánál 26tot láttak 
lován, midőn pedig a’ katonai állomás parancsnoka ellenük szállt, üldö
zés végett, gyorsan eliramlának. —

§ p a n y o I o r < i z é g .
(Uj gyermekrablás. Primo de Ribera tengerészminister.) Gaviria 

gyermekeinek elraboltatása nagyobb illynemii vállolatokra szolgált pél
dául Hataloméban. Egy barcelonai segéd oktató t. i. sétálási ürügy alatt, 12 
legelőbbkelő családból származó fiút, kivezetvén a’ városbul, Bergában 
Espana gr. carlosi tábornok hatalmába szolgáltatott. Meer b. szabadon 
bocsa Hatásukat sürgeté a’ gyermekeknek a’ nevezett tábornokiul 7s illő 
színekkel füsté neki azon tanitó gyalázatosságát; de csupán azon száraz 
választ nyerheté , hogy kielégítő váltságdíj nélkül nein is gondolkozhatni 
a’ gyermekekvisszakiildetésériil. Azonezudar fi, ki a’ gyermekeket el
rabló , még fényes ajándékot kapott azonkiil Espana tábornokiul. Illy kö
rülmények közt Perez de Castro, ministerelnökjelentést intézea’ madri
di idegen képviselú'khez, mellyben a’ dolog mibenléte lüí előadása után 
mindegyik megkéretik ez eseménynek illető udvarával közlésire , hogy 
egész Európa láthassa , milly fegyvereket használnak Spanyolország al
kotmányos királynéja ellenségei, állításuk szerint a’királysági elv és val
lás dicsőségire. E’ letartóztatott gyermekeken kívül még a’ ripolli romok, 
az összedarabolt ne'mberek holttestei és lángokba szórt gyermekek is 
élénkül tanúsítják Espanagr.és pártja valódi érzelmeit. O Cataloniát szán
dékozik most meghódítani ura számára, mig Cabrera Aragóniában nyo- 
morgatja a’ népet, Paldlos sergei pedig Mancha tartományt rettegtetik. 
A’ Maroto által ajánlott mérséki elvek sehol nem találnak óhajtott 
viszhangraj mit azonban azon körülménynek is tulajdoníthatni , misze
rint az Ígért fényes győzelmek helyett folyvást bal szerencse inalja 
sergeit; mig Espana és Cabrera mindenütt győzve haladnak előre ret- 
tegtető rendszerükkel. Diego Leon napról napra komolyabban fenye
geti Estellát. Ha e’ vállolat olly kitűnő szerencsével sükeriilend, mint 
Espartero eddigi legújabb mozgalmai, úgy e’ nyár vége felé ez utóbbi mintegy 
12 ezer harczossal Cabrera üldözésire fog indulhatni Aragóniába, hol a’ 
hegyek közt kevés fáradsággal tönkre verendheti őt. Ayerbe és Parra tá
bornokok jun. 9ikén Muniesában és Cortesben állomásoztak illető osztá
lyaikkal. Narvaez főkapitány jun. löikén 120 főnyi gyalogsággal ’s 30 
lovassal Madridból Mancha és Toledo tartományok beutazására indult; 
hely színén akarván kipuhatolni a’ legczélszerübb rendszabályokat a zen- 
dülők elnyomatására. — Mivel Rigódét hajóvezér nem akaró elfogadni a’ 
tengerész osztályi tározót, tehát végre d. Jose Primo de Ribera nevezte- 
ték ki tengerészministerül. — Philippini szigetekből érkezett hírek szerint 
Nueva Victoria spanyol fregát , azon gyarmat uj főkapitányával, d.Luis 
Lardizaballal, Manilába érkezvén, tökéletes csöndben találó e’ gyarmatot. 
Hoddo 1., Aberdeen gr. fia, egyiptusi és görögországi utjából Gibraltar 
felé Madridba érkezék, honnan Franczíaországba és a’ trónkövetelő fő
hadiszállására szándékozik utazni.

(Espartero elfoglalja Balmasedát és Amurriot.) Jun. 13iki durangoi 
levelek szerint Espartero, Ordunában és La Pena mellett jeles haderőt 
hagyván, serge nagyobb részivel az amurrioi és balmasedai carlosi vonal 
ellen indult. Maroto nem reménylhetvén a’ roppant erőnek sükerrel ellen
állhatni, fegyverfogás nélkül hagyó el e’ nevezetes két állomást, ésLlodio 
mellett kezdő öszpontositni sergeit. Ha Espartero így folytatja előre haladá
sát, úgy rövid idő múlva alkalmasint elhatarzó nagy csatát küzdend a* 
két ellenséges hadsereg. Szükség azonban nagy vigyázattal lenni Espar- 
teronak, mert a’ hegy-völgyes vidékben lovasságát és álgyuit nem igen 
fogja használhatni], noha épen ezek képezik túlnyomó erejének legkitű
nőbb részét. —

(A’ franczia tengerészet hathatósb munkálkodása valósul.) A’ párisi 
spanyol követ a’ bayonnei consulhoz, ez pedig a’ st. sebastiani parancs* 
nokhoz következő hivatalos jelentést intéze: „Tudatom Önnel , misze
rint a’ franczia kormány , épen most közié velem azon határzatát, mikép 
a’ spanyol partvidéken őrködő hadihajóinak számát szaporítani szándéko- 
zik, ’s egyesülve hajóinkkal szigorúan őriztetni partjainkat. Továbbá, 
a’ franczia kormány tengerész hatóságink rendelkezési ala lielyzi e’ ha
jóit , a’ kikötők folytonos és biztos kapcsolatban tartatásokul, ’s a’ kato-
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nai mozgalmak könnyítésé es gyorsítása végett; egyszersmind ugyané/ 
hajók katonaságot es lőszert is szállítanának szamunkra, a” trónkövete
lő javára történendő hasonló mozgalmakat pedig gátlani fogják.44 A" .st. 
sebastiani őrségre rendkívül kedvező hatású volt e" határzat; valameny- 
nyi ottani polgári es katonai hatóság látogatással tisztele meg Rogen-Lal- 
íitte helybeli franczia consult, a’ nemzetőrség! zenészkar pedig estizené
vel üdvözlő őt. A’ főhatóság és bilbaói kereskedéskamra ’s helyhatóság 
külön feliratban f.ijezék ki bálájukat e’ határzatérta’ írancziák királyának.

& a g I 3 a.
(Alsóházi határzat vitatásai kiuyomatása ügyében.) A’ jun. lTdiki 

alsóházi ülésben Stockdale és Hansard ügye került napirendre. Egy bör- 
tönügyeíő jelentése az alsóházhoz Stockdale könyvárust sikamlós könyvek 
kiadatásiról vádolván, az alsóház kinyomatní renddé e’ jelentést, mit Stock- 
dale sérelemnek tekinte és a’pasquilltörvények értelmiben panaszt emelt 
Hansard, mint a’ parliament! nyomtatványok kiadója, ellen, kárpótlást 
követelvén azon jövedelemcsökkenésért, melly az érintett jelentésből 
könyvárusi vállolatira háramlott, ’s még jövendőre is szármozhatnék. 
A’ kir. törvényszék előtt helybenhagyaték vád ’s Denman 1. megengedő 
a’ panaszlónak , hogy sajtóvétség miatt torvényszeriileg üldözhesse a’ vád- 
lottat, mivel alsóházi határzat nem jogosíthat sajtótörvény-megszegésre , 
különös törvény pedig nem létezik, inelly illyesmire hatalmazná föl az 
alsóházat. E’ nyilatkozat következében jun. Iákén 100 font sterlingnyi 
kárpótlásra Ítélte Mansardot a’ slieriftörvényszék. Az alsóház nem igen 
nézheti el szó nélkül, hogy nyomtatója kárt szenvedjen, mivel parancsit 
teljesítő , ’s azért a" kárpótlást tulajdonkép az alsóház, vagyis ország 
rés^riil kellene fizetni; de ez ugyancsak nagy’s kellemetlen zavarba hoz
ná azt, mert számtalan olly jelentés fordul elő az alsóházban, meily ha
son követelésekre jogositná a’ közönséget; lia pedig eltiltaná az alsóház 
az illy jelentések kinyomatásit, úgy egyenesen a’közvéleménybe ütköznék, 
mivel a'nép igen megszokta ezek olvasását, ’s annyival is inkább ellen
zené az elhallgatást, mert igen sok hasznos tanúságot menthet minden illy 
nyomtatványból. Azonban még az illy tilalom sem igeii használna, mert 
a’ parliament! tagok számára o k v e t l e n ü l  szükséges minden jelentést 
kinyomatni, ’s e’ példányok másokkali nem közlését tökéletesen sem
miféle törvény nem fogná kieszközölhetni, főleg par l i ament ' !  követek 
halála, vagy iilésfölfiiggesztés ’s .elhalasztás után. Ezenkül aljasitná is 
az alsóház tekintetét, ha D e n m a n  lord határzata sikerben maradna, 
’s igy a’ p a r l i a m e n t  törvényszékek alá rendeltetnék, valamint az 
is , ha íölebbvitelt engedne a’ felsőház ebbe, mi ezt u r á v á  emel
né az alsóháznak. Ha valaki azt jegyzené meg, miszerint az álsóház nem 
tarthatja magát egyedül jogosítottnak, sérelem-elkövetésre, annak az szol
gálhat válaszul, hogy minden ember, ki sértve érzi magát, bízvást folya- 
modhatik kérelemmel az alsóházhoz*, ’s minden esetre elégtételt kaparni; 
de azt soha nem engedheti meg az alsóház tekintet-koczkáztatás nélkül, 
hogy elfogadott határzatát valaki kétségbe vonhassa. Így leginkább a’ 
határzat és t ö r v é n y j a v a s l a t  közti különbség forog kérdésben, lía- 
tárzatnak neveztetik minden egyszerű vélemény-nyilatkozata valamely
ikük háznak, melly fölött csak egyszerű szavazás hoz végzést, a’ má
sik házzali közlés nélkül; az illy határzatokat vagy alapul szokás hasz
nálni utóbb behozandó törvényjavaslatra nézve , mint például ez ülésben 
a’ canadai ügyben akarák azt tenni a’ ministerek, vagy pedig végrehaj
tó parancs gyanánt, melly jelentések ’s egyéb oklevelek kinyomatásira 
illesztik. A’ törvényjavaslat ellenben indítvány maradandó törvényre, melly- 
nek mindegyik házban négyszer kell keresztül menni, hogy végrehajtási 
hatalmat nyerhessen. A’ Stockdale-Kansard-féle ügyben a’ hozott határ- 
zatlioz szilárdul ragaszkodásra szólítja föl a’ szabadelmü sajtó a’ minis
ter séget. Némelly lapok egyenesen megsemmisittetni óhajtják Denman 
határzatát, mig mások a’ sajtótörvények javitó módosittatását indítvá
nyozzák. Az e’ tárgy vizsgálatára megbízott választmány 5 utat vélt kö- 
vethetőnek e’ kérdés-eldöntésre: l ) a ’ kir. törvényszék Ítélete megvizs- 
gáltatását lehetne eszközleni a’ kincskamrai törvényszék előtt; 2) hatá
rozhatná a ház, hogy ezúttal megkaphatja ugyan Stockdale a’ 100 font 
sterlinget; de ezután tüstint törvényt hozzon , melly jövendőre minden 
illy panaszt lehetetlenítsen; 3) törvényjavaslatot lehetne indítványozni, 
minden az alsóház előtt történő tanuvallás vagy bármi más iromány ki
ll yomathatására ; 4) a háznak joga van a’ sherifet elliltaniaz itélet-vég- 
rehajtástól; ha pedig ez nem találna engedelmeskedni, parliamentmegvetés 
miatt idézhetné törvényszék elibe őt; végre 3) ezúttal megengedhetné ugyan 
a’ parliament a fizetést; de jövendőre eltiltandná a’ megpörölhetési jo
got illyesmi miatt; ki pedig mégis merne illyesmit, azt parliament-megve
tésről vádolhatná. Copeland, alderman, határzottan ellenző a’ 4dik pon
tot, mivel meggyőződése szerint a’ sherifnek semmi köze a’ parliament! 
jogokhoz, s ő csupán a’ törvényszék parancsit tartozik betüértelemben 
végrehajtani, akár van az tetszésire a’ parliamentnek , akár nincsen. — 
Ju.n. lükén következő indítványokat tőn Russell ez ügyben : 1) a’ház né
zeti .szerint nem tanácsos a’ sherifhatárzat gátlására további rendszabá
lyokhoz’ nyúlni; 2) mivel azonban a’ közönségre nézve rendkívül szük
séges és hasznos az alsóházi viták kiuyomatása, ’s nyilványosság legfőbb 
kötelessége a’ háznak, tehát gondoskodni kell olly törvényről, melly ha
son esetek megújulását lehetlenitse. 44 Warburton következőleg ohajtá 
módosíttatni az első inditványt: ,,IJa a’ ház csöndesen tűri ele’ tárgyban 
hozott Ítéletet, úgy jövendőre nagy gátot emelend magának szabaditéki 
gyakorolhatása ellen; szükség tehát a’ házra nézve azonnal kinyilatkoz
tatni: miszerint a’ kérdéses pör további vitatása ’s a’ vádlottul fölvétele 
a’ marasztalványnak olly jelentésért, mellyet az egyenesen az alsóház pa
rancsából bocsáta közre, a’ ház parliament! munkálkodásit határzottan 
gátlaná, és szabaditéki sértő megvetését vonná maga után; minek követ

kezeiben a’ ház minden törvény tisztet és szolgát, ki a vádlódat mnraszr 
kalvány miatt háborgatni bátorkodnék , roszalása egész súlyával fog illet
ni. E’ határzat másolatban közöltessék az illető sheritfel.44 E módcsit- 
jványt (amendement) a ház szabadelmü része támogatá , mig a szigorúbb 
értelmű wliigek és toryk. Russell indítványa mellett nyilatkoztak, minek 
következtében, szavazásra kerülvén a’ dolog, 189 szóval 166 ellen Rus
sell indítványa nyerő meg a’ többséget; a’ második inditványt pedig 1 ->-> 
szóval 36 ellen fogadá el a’ ház. A’ szabadelmü lapok igen neheztelnek 
e’ határzatért a’ minis-térségre, ’s egyhangúlag oda nyilatkoznak , hogy 
</ példátlan gyávaság után majd minden ügyvéd büntetlenül fog gúnyt űz
hetni a’ parliamenti sznbaditékokbul. —

B»’ r » ii e * I a o r « y. «
Merflhoii a’ májusi zendiiletről beadott hivatalos jelcnlctesébon követ

kezőlegnyilatkozik az egész merény íőintozőjériil: „A főszerepet Barbes 
játszó. () 29 éves, Guadeloupe szigeten születők és közelebb Carcassone- 
ban lakott.Szüléji halálakor meglehetős vagyont örökle, földbirtokkal együtt 
Carcassonne vidékin, ’s külön mesterséget nem űz. Politikai vétség mialt 
ötödször áll most törvényszék előtt. A’ lőporpörben egy évi fogságra ítél- 
tetők, de a’ közbocsánat által szabadságba jutott. Mult aprilbau Proven- 
ceba rándulás ürügye alatt egyenesen Parisba utazott, hol a’ rendőrség 
azonnal minden léptít figyelemmel követé, mit gyakori lakváltoztatással 
törekvők meghiusítni; korcsmákban mindazáltal mégis gyakran olly fér
fiakkal látá őt társalkodói a’ rendőrség, kik respublicai társulatokban 
részesülés miatt gyanúsok valáuak. A’ zendiílet kiütése napján lőpor-osz
togatással láták őt foglalkozni szomszédi közt. A’ jogministersegi palota, 
előtt parancsnokló őrtisztet Rarbés lövő agyon s midőn ez iránt kérdőre 
vonatnék, következőleg válaszolt: ,,Köztünk, republicanusok köztes közietek 
jogrul nem lehet szó; itt csak az határoz: kinek van birtokában a ha
talom. Azon szerep, mellyet Önök velem e’ perben játszatni akarnak, 
nincs kedvemre. Akaratom ellen is el fogom ugyan a’ szerepet játszani; 
de- koránsem úgy , mikép äzt Önök kiszabdalták.44 Barbes legnagyobb el
szántsággal harczolt, ’s három sebe vérzett, midőn a’ katonák hatalmába 
jutott. A’ zendület másik két főnöke, Blanqui és Bemard, megszabadult. 
A’ „Moniteur républicain44 miatt elitéltek az eskiittszek Ítéletével nem 
elégülvén meg, f'ölebbvinni határozók ügyöket. — Isoard bibornok és 
auehi érsek lyoni érsekké lön. Isoard a' Bonaparte csalóddal rokon. —- 
A’ jun. 19ki pair- és követkamrai ülésben a' belga-hollandi szerződések 
hitelesített másolatit mutató be a’ kormány. Ezután 238 szóval 12 ellen 
azon törvényjavaslatot fogadó el a’ kamra, miszerint minden idegen me- 
nekvő ezentúl szabadon fogja változtathatni lakhelyet, miutón öt évet 
töltött el valamelly franczia ezredben, vágy városban. Csupán a' p v é 
náéi tájakat és Szajnamegyét nem szabad érinteniük különös kormányföl
hatalmazás nélkül. — A’ tengerészeihez jött hiteles hírek szerint vala
mennyi hadihajó, mellyek fölkészittetésire parancsot adott a’ kormány, 
jul. végén minden perezben meg fog indulhatni Levanteba. A’ matrózsze
dést igen élénkül űzik minden tengermelléki vidéken. Néhány lap szerint 
két részre fog oszlani a’ franczia hajóhad , ’s egyik Boszpor torkolatjá
nál figyelem! , mig a’ másik Egyiptus partvidékit tartamija őrszem alatt. 
Harcznyilatkozás előtt elválva marad e’két hajóhad ; ’a’ viszonyok fenye
getőbb alakot öltése esetén mindazáltal mindkettő tüstint egyesülni fogaz 
angol hajócsapatokkal. — Saint Amandban némi zavar üte ki a’ község 
fája eladatása miatt. A’ helyhatóság azonnal szükséges rendszabályokhoz 
nyúlt az ingerültség elnyomatására, mellyet egyébiránt leginkább azon, a' 
népközt általányosan uralkodó, véleménynek tulajdoníthatni, miszerint < z 
jogot vél tarthatni az erdő minden külön részeihez. — Bizonyos idő előtt 
parancsot adott a’ tengerészminister néhány hordó tengervíznek Haviéból 
Parisba hozatására, próbatét végett valamelly uj találmány nyal. Az első 
próba jun. ISikán ment véghez a’ tengerészügyi kormányzóság jelenléti
ben , 's a’ süker minden várakozást meghaladott. A’ tengervíz , keresz
tül folyván az uj találmányi! készületen, olly jó és fris lön, minta leg
jobb forrásvíz. A’ használat is egészen megfelelt a’ várakozásnak. E’ pró
bakészület 300 ember számára képes tengervizet ihatóvá tenni , s igv 
már most meg van fejtve azon óriási föladat, mellyet méltán számíthatni 
századunk leghasznosb találmányi közé, mivel az egész ügyön általányos és 
határzó fontosságú fordulást eszközlend. —

(Diplomatái lakoma a' török követnél. Elegy.) Jun. 19kén pompás 
lakomát adott a’ párisi török követ Resid basa tiszteletére, ki még foly
vást Parisban tartózkodik. Valamennyi első- és másodrendű képviselő 
elfogadó a’ basa meghívását, ki finom ’s ügyes jártassággal felelt meg 
házgazdai tisztének. Még a’ pápai követ is megjelent e' lakomán. Asztal 
után nagy sétát tettek a’ vendégek’s a’ nagyszerű kertben és regényes zöld 
pázsiton végzőnek el holmi fontos diplomatái vitatásokat. Sóult tábornagy 
hosszasan beszélgete Resid basával , ki olly pörge nyelvvel beszéli a‘ 
franczia nyelvet, hogy e’ részben, mint a’ Charivari mondja, alkal
masint jóval meghaladja a’ vitéz tábornagyot. — Meer b., cataloniai volt 
főkapitány, és Breton , másod parancsnoka ugyanazon tartománynak 
Barcellonából gőzösön Port-Vendresba érkezének. A’ föllengősdiek halá
losan gyűlölik Meert, ki azon pillanatban liagyá el Barcelonát, midőn 
Izabella fregát Valdes tábornokkal, az uj kormányzóval, a' kikötőhez kö
zeibe.— Jun. 20kán 3/« órakor mintegy száz fekete frakkos férfi meg
jelenése a’ tuileriák előtt némileg meglepő a’ népet. Néhány pillanatig 
általányosan követkamrai küldöttség tagjainak hívők őket; utóbb azon
ban köztudomásúvá lön,hogy a’répaczukorgyár kép viselő j i udvarlottak Laj s 
Fülöpnél. Ezen urak nagy számát épen nem csudálhatni, mert a’ gyártu
lajdonosak 200 franknyi büntetés alatt kötelezőnek minden képviselőt 
Parisba megjelenésre a’ ezukorügy-vitatáskor. — Chapuys-Montláville 
indítványát a’ jul. zendület áldozatai porló maradványinak a’ júliusi osv.-
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lop alá temetésire, jun. 20dikón minden módositvány nélkül egyhangúlag 
helybenhagyó a' követkamrai választmány. — Bemard, egyike a' május 
vezéreknek, jan. I 2kén éjjel a' rendőrség hatalmába jutott. — Algírból 
huzamost) idő óta nem érkezvén hivatalos tudósítások, a’ National némellj 
magányos hírek után, miknek valóságáról mindazáltal nem kezes, azt ál
lítja , hogy Abdelkader rögtön megtámodván a’ franczia serget, fogságba 
ícei’Mlt. _ A’ minister! lapok hangosan panaszkodnak a’ kamra hanyag
sága eilen, mellynek következtiben a’ legfontosb anyagi jóllétet tárgyazc 
kérdések is alig juthatnak vitatás alá, holott a’ kormány létezése épen 
1 ‘ginkább csak illyenek eldöntésitiil függ. — A’ keleti ügyek élénk fi
gyelemben tartják a” fővárosi politikusokat, elannyira, hogy a’ májusi 
zendülők és a’ respublicai Moniteur kiadójinak ügyét is feledni látszanak.
— Paridban olly hőség uralkodik, minőre legéltesb emberek J s  alig em
lékeznek. —

T ö r ö k o r s z á g - .
Konstantinápoly, jun. 5kén: Alexandriában Medem gr., orosz fő- 

consul,, által tett kibékitési reményeknaprul napra mindinkább elenyész
nek; a’ szultán szilárdul’s határzottan háborút óhajt; csak kedvező szél
re várnak ’s azonnal hajóra szálland a’ 12 ezer főnyi uj sereg (polgárka
tonaság), noha Ponsonby és Roussin nyilványiták, miszerint a’ franczia 
*.s angol hajósergek mindenkép gátlani tudandják a’ török ’s egyiptusi 
hajósergek összeütközésit; a’ szultán, úgy látszik, számol arra, hogy az 
angol consul nyilatkozványi nem komolyak. Az emlitett 12 ezer főnyi 
sereg Syria partjain szálland száraz földre ’s ez szolgáland jelül Hafiz 
busánál a’ hadiinunkálkodások megkezdhetésire. E’ közben Bírt erősitgetik, 
ez csatavesztés esetén a’ visszavonulást fogja födezni; porosz tisztek ügye
lése alatt történnek az erősitési munkálatok. Általában a’ török seregnél 
nagyon érezhetői a’ jó tisztek hiányát, főleg jó tábornagy hiányzik; az 
egyiptusi sereg ellenben mindkettővel el van látva. Ibrahim basa Hafiz ba
sát mindenben felülmúlja, főleg pedig hadi dolgokban. Utóirás : Jól értesül
tek szerint a’ Mehemed Ali elleni hadnyilatkozvány már föl van téve, egye
dül a’ szultán hirtelen rosszulléte gátolja annak megjelenhetését, ki igen 
erős vérköpésben szenved, mi életét halállal fenyegeti; ezt azonban a’ 
közönség előtt lehetségig titkolják. E’ betegség tán ismét elhalasztja a’ 
háborukitörést. Azonban a’ syriai határszéleken ’s pedig az egyiptusi se
reg résziről, ellenségeskedési tettet követének el; egy egyiptusi seikh 
ugyanis azon hírre, miszerint a’ törökök Syriába szándékoznak nyomul
n i, Bagdad mellett török birtokba rontott ’s több helységet lerombolt ’s 
elpusztita. Ibrahim ugyan parancsot'ada azonnali visszavonulásra’s nyil- 
ványitá, miszerint a" seikh e’ tette nem a’ felsőség rendeletéből szárma
zék; ez azonban Hafiz basát hihetőleg nem nyugtatja meg, sőt örvend
ve kap az alkalmon háború-elkezdésre. — Roussin franczia hajóvezér ’s 
Nuri effendi közt igen heves szóvita történt, a’ hajóvezér szándékos csa
lással vádoló a’ törököt, mert mindig ellenkezőről biztatgatá őt, mi Sy
ria ’s Egyiptus ellen volt rendelve. Nuri effendi kitérőleg válaszolt ugyan, 
de nem von magának fáradságot a’harczkitörés eltitkolására. A’ nagyhatal
mak egyik képviselője Mehemed Alivali kibékülési tervet adott elő, melly 
szerint ennek függetlenségét a’ porta megismerné; Nuri effendi azonban 
az egész tervet kedvetlen válasszal utasitá el. —

Alexandria, május 27kén: Tegnapelőtt egy hirnök Syriábul azon 
hirthozá, miszerint a’ török sereg tömegestül ismét előrenyomult ’s a’ 
háború már elkerülhetlen , mert a’ törökök olly állomásban vannak, mi nem 
maradhat állandó , ’s igy vagy meg kell az egyiptusiakat támodni, vagy 
tökéletesen visszavonulni. Mehemed Ali divánban is kimondó már nyíltan, 
miszerint hihetőleg az első összeütközés már megtörtént, hozzáteszi azon
ban, hogy minden ellenségeskedés-kikerülés mellett, a’ háború rá van 
tolva. Mint látszik Ibrahim basa igen szigorun ragaszkodik az atyjától ka
pott rendelethez, és semmi esetre nem kezdend harczot; de ármánynyal 
el a’ törökök ellenében; 1500 főnyi előserget sánczoltatakörül a’ 8 ezer 
főnyi török sereg előtt ’s minden órán azon hirt várja , hogy az utóbbiak, 
az egyiptusi sereg kisded száma által elcsábittatva, megtámadják amazo
kat ’s igy a’ háború kezdve van. A’ török sereg élelmi-szerekre nézve 
igen rósz lábon áll ’s katonáknak és lovaknak nincs mit enniük; már 200 
török katona szökött át az egyiptusi sereghez. —

Trieszt, jun. 19kén: Alexandriai jun. Tiki levelek szerint, mellye- 
ket mai postán kaptunk , a’ törökök Syriában csakugyan néhány hely
séget hatalmokba kerité’nek, de gyakori szökések általa’ török sereg 
igen gyöngül, melly egyébiránt is igen rósz lábon áll. A’ smyrnai lap sze
rint általányosan elősergi csatákat rebesgetnek , miről azonban semmi 
részletet nem tudhatni. A’ tegnap érkezett gőzös igen fontos sürgönyö
ket hoza magával, miket azonnal Becs felé indítottak gyors hírnökökkel.
— Boghos bey kölcsöntervet hoza javaslatba, mit az itteni kalmárok 
igen készek t-eljesitni. A’ kölcsön fele gyapotban fog adatni. —

Az ausztriai Lloyd Alexandriábul jun. fikárul következő kivonatát 
közli Ibráhim basa máj. 29, 30 ’s 31iki napiparanesinak: „Uru kerü
letben , Antap tartományban , Hafiz basa csapati 14 helységet szálltak 
meg , ki a’ lakosok között fegyvert oszhataszét, a’nép vérijeit összehivatá 
’s diszöltönyökkel ajándékozd meg. Három lovagot (lienadi) fogának el 
a’ {Ölfegyverzet t lakosok ’s Hafiz basa ebbe hurczolák ’s az érettük já
ruló dijt követelek. A’ török tábornagy csapatinak parancsot ada egyip- 
tusi katonasággal találkozás esetén, azonnali rájok Üldözésre ’s őket fog
lyokká tételre. Nezbiben álgyudurrogás hirdeté Hafiz basa megérkeztét. 
Híreket terjesztgeténck, mellyek szerint Ibrahim basának nem szabad 
lenne előre nyomulnia, sőtá’török sereg szeme láttára Cairoig kell visszavo
nulnia; továbbá, hogy a’ rnusi basa csapati felével a’ török sereghez ment 
át, ’s egy török tábornok 11 ezreddel nyomul előre ’s mihelyt rnegérke-
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zik. Hafiz basa azonnal 140 álgynval Antap ellen nyomuland. A’ lako
sokat mindenütt azzal ijesztgetik , hogy Hafiz b. férfit, nőt, gyermeket 
irgalom nélkül kardra hányat, ha a’ lakosság késkedés nélkül meg nem 
hódol. A’ helységek főnöki Hafiz basa elibe hivattak , kiket arany órával 
ajándékoza meg. Falujokba visszatérve, a’ főnökség összegyüjté a’hely
ség véneit és ellenállásra szólító fel az egyiptusi csapatok ellen; továb
bá 4— 5 helység férfiait falujokban összegyüjték ’s íolfegyverzék , hadi 
szerekkel Hafiz basa látván el őket. Máj. 31 ki tudósítás szerint a’ mara- 
si török basa a’ kurd-daki népséget ellenállásra szólító fel az egyiptusiak 
ellen ; ugyané’ basa magasb rangú tisztei a’ kurdokkal alkudozásban van
nak ’s mindenütt hitegetik a’ népet, Koniahban I 6 ezer, ugyanannyi Gifta- 
kanban , 20 ezer török sereg Karamaniában állomásoz ’s e’ csapatok Ku- 
lek Bogos felé viendik utjokat. Egy másik nagy török sereg Nyde ke
rületen keresztül nyomul Syria ellen ’s 11 kurd ezred a’ marasi basa 
vezérsége alatt, Kaiserin mellett indulásra kész. Illyés hűekkel ügyekez- 
nck a’ környék lakosit fölingerleni, mi Antapbanmár sükeriilt is. — Ma
giun bey két hírnöke azon tudósítást hozá, miszerint aráb lovassága 5 
zászlóalját Felbesirnél sokkal nagyobb számú török lovasság, gyalogság
iul segittetve, megtámadó ’s viszszaveré. Ibrahim basa alig hallá e’ 
hirt, azonnal 7 lovas ezreddel s a’ lovas patíantyusság 12 álgyutelepé- 
vei előre nyomult’s már Felhairba erkezék , honnan parancsot ada So- 
liman basának sergével utána indulásra.“ —

IS e 1 g i ii in.
A’ követkamrai máj. 17diki ülés kezdetén a’ hadminister törvény- 

javaslatot r.yuja be, melly a’ polgári katonaság szolgálatidejét 8 évré 
határozza. A’ két utolsó évet a’ tartalékseregnél kötelesek eltölteni’s itt 
minden katonai engedély nélkül bátran léphetnek szent házasságra. A’ tör
vényjavaslatot illető biztosság vizsgálata alá bocsátók.

Brüssel, jun. íjén: A’ministeriIndependantban olvashatni: „Hihet
ni reményijük, miszerint az april 19ki szerződés hely benhagyatása min
den hatalom résziről már útnak indittatott. Máj. 31ke volt utolsó napul 
határozva a’ helybenhagyott szerződések kicseréltetésére Londonban; 
A’ valódi kicsereltetésre majd nap fog határoztatni; — hogy a’ kanczel- 
lariák már útra bocsáták az aláirt szerződéseket, arról a’ londoni tanács 
tudósítva van. — (Lásd Francziaországoh)

Brüssel, jun. 5kén : Tegnap este iszonyú vihar dühönge Brüssel- 
ben ’s környékin, melly nyolczadféltüf egész tízig tartott; az eső szaka
datlanul ömlött egész éjszaka, a’ Senne több helyen áttört partjain’s gátló 
a’ közlekedést. Everben hat házat dönte föl a’ szél, miket a’ viz elhur- 
czola; Yilvordeban a” balsors borzasztó vala, 20 — 40 személyről beszél
nek ugyanis, kik e’ rettentő éj áldozati levének, közülök nagyobb rész 
a’ beomlott ház által vesztette életét. Ma reggel minden sürgöny kimaradt, 
még azok is, mellyek vasúton szállíttatnak, ’s ez tanúság arra, hogy 
ah förgeteg nagy kiterjedésű volt. Ostende ’s Jmttich felé járó vasúti ko
csik sem indulhatának el ma reggel a’ vizkiöntések miatt. — Egy másik 
brüsseli levél szerint: „Bürghtban, Yilvorde mellett, kilencz kisded ház 
omlott be; az omladékok között 20 gyermek veszté életét, négyet elő
vontak belőlük holtan , a’ többi lfitot még ma sem találhatók. Brüssel ’s 
Meeheln közötti vasutat a’ viz ellepé ’s igy a’szántóföldeket is; az olly nagy 
reménnyel kecsegtető vetéseket pedig a’ viz tönkre tévé.“ — 

N é m e t o r s z á g .
Jul. Íjétül Regensburg és München valamint Augsburg és Regens

burg között naponkénti gyorskocsizás lépend életbe. — Philippsburg lakosi 
jun. 12kén reggel iszonyú tettnek voltak tanuji; Bühler itteni kőműves 
ugyanis kétségbeesés ’s életunottság dühétől elkapatva, 3 legifjabb gyer
mekét meggyilkoló ’s azonnal jelentést tőn saját tettéről a’ városháznál; 
a’ legdühösb elmeingerültség között borotvával nyakát akaró elmetszni, de 
gyors közbejövet által gátolák tettében. Bühler akkor végzé gyilkolásit, 
midőn felesége mezőn dolgozék, és senki nem volt a’ háznál. —

(T romlitz meghalt.) Az írói világban Tromlitz név alatt ismert Witz- 
leben ezredes meghalt Drezdában junius 5kénj született 1773ban Wei- 
marban. Novellái, regényei és elbeszélései Arnold könyvárusnál 60 kö
tetben jelentek meg. —

O l a s z o r s z á g ;
Florenczban május ISdika reggelén 11 órakor halt meg Napoleon 

legutolsó nőtestvére Karolina, Murat neje, hajdan Nápolyország király
néja, ki Murat halála óta Lipona grófnőnek nevezé magát; két fíja, mint 
polgár, Amerikában lakik. —

( Magyar színház.) U d v a r h e l y i  M i k l ó s  opera-rendező 
jutalmául, jövő szombaton juh fiikán „NORMA“- daljáték 2 felvonás
ban, Bellimtől adatik, mellyben J oo b  ur, a’ kassai színháztól, Sever 
szerepét szives volt elvállalni.
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sokévi fáradságos vezérlete által gyöngült egészségem, a’ fejdelmi mél
tóságról lemondásra határzott, ’s annak, a' legmagasb, a’ szerb nem
zet és számomra küldött, hatiserif és berat rendelése következtiben reád 
ruházására, mit ma, lemondásom tudat.ása által a’ tanáesesal, felsöséggel 
papsággal’s egész szerb nemzettel, véghez is vivék. Midőn tehát ezt tud- 
todul adóin, ’s e’ méltósághoz, mellyről önként mondok le, szerencsét 
kívánok, atyai áldásomat adom neked azon legforróbb könyörgéssel 
hogy a’ mindenható, mennyei bölcseségével úgy vezéreljen téged, miszerint 
szeretetét azon népnek, mellynek feje leendesz, ’s mellynek jóllétét min
denkor sziveden kell viselned , állandón bírjad , ’s hogy a’ nép jogszerű 
áldásit minden oldalról szaporítsd, atyja légy a’ hazának és fia a’mennyei 
atyának édes atyád örömére , ki neked mindenkor teljes szivéből ’s egész 
lélekerejébűl mindennemű földi ’s mennyei javak élvezetet kívánta és kí
vánja. Belgrád, jun. 1 3kán 1839.“

K e s z t h e l y  jun. 30 kán : Tegnap Alsú-Zsid (Zulu-megyében) az ünnepi 
ájtatossúgru készületnél délelőtti 10 éra tájban hirtelen, az éjszaki szél által te
temesül élesztett, tűzvész martaléka lön a’ leíkészi lakkal együtt. A’ szerencsét
leneknek, kik csak életüket menthetni {igyekeztek, majd mindenüket elhamvaszt» 
a’ pusztító elem. iVIilly szivrehatélag feslé ma egyházi lelkes beszédében Svns- 
ties Károly apát ’s keszthelyi lelkész ur saját hívei előtt e1 borzasztó csapást ért 
szomszéd helybeli szerencsétleneknek a’ ragadozó lángok közti kétségbe ejtő pil
lanatát, ’s jelen Ínséges helyzetét ; ’s milly könyöríiletre buzdító szavakkal lel
kesítő az őt tisztelő községet tehetség szerinti adakozásra , midőn ő már titkon 
előleg a’ szenvedőknek 1ÍM) kenyérrel sietett szüksége kön enyhíteni, bizonyiták 

’ a’ számos hallgató szemeiből gördült: künyek ’s hiedelmünk szerint bizonyitand- 
ják még szivesb adakozásukkal is. Hála a’ lelkes emberbarátnak!

K i s-k ú n Do r o z s m a ,  junius Síkén : Ritka ünnep örömét élvezték mai 
nap a’ hajdan török iga alatt végkép elpusztult, később a’ múlt század első tize
dében tős gyökeres magyar családoktól újra megszállott’s most 8400 lelket keb- 
lesilő,szelíd kormány alatt a’ mivelödés útján gyors léptekkel haladó, Dorozsma 
szabad helység lakosi, midőn ap. Cels. urunk által Velenczéhen m. évi oct. 
okén aláirt kegyelmes szabadiíékánál fogva örök időkre nyert , évenkint négy
szer tartandó, sokad almi jogot legelőször gyakorlásba hozván, a'köz örömet ün
nepélyes szertartással ’s vele párult díszes vigalommal kitüntetni alkalmuk volt. 
Miután a’ rokoni egyetértésben virágzó Kis-kun kerület városinak küldöttei és 
számos úri vendég koszorújában megyebeli kapitány Szabó József a’ köz 
szorgalmat, polgári jóllétet és boldogságot, mint az áldott béke gyümölcseit, tár— 
gyazó beszédével megnyitá a’ szertartást, a’ k. kir. levél nyomban következett 
felöl vastatása után taraezkdurrogásuk, örömkiáltozások és harsány zeneszózat hir
detők a’ nap nevezetességét, melly a’ nép számára kitűzött vigalmak élénk vál
tozatossága ’s adásvevés gyors menete által kedves látvánnyá varázsoltaték a’ 
nemzeti nyelven kívül egyebet nem hallató néptömeg hullámzási közt. Délben a’ 
városház udvarán emelt tagos deszkaterembe gyűlt mintegy 200, mindkét nemű 
vendég, hangszerek zengési mellett bő asztalnál szerte ismert kun barátsággal 
vidámittattak fel, hol is ősi szokás szerint örömpoharakat ürítve közlelkesülés- 
sel üilvözölte.ték dicsőn országló fels. királyunk, szeretve tisztelt fens, nádorunk 
és főkanczellár ő exc., öröinömledezéssel harsogtaíék a' hármas kerület kormány- 
nyáu ülő tisztikar, több jeles úri vendég és a’ testvér jász-kun nemzet. Viradtig 
tartott táncz rekeszté az ünnepélyt, mellyen a’ már előbb jelen voltakon kívül szom
széd Szeged városból nevezetes számmal érkezett deli hölgyek ’s ifjak diszes- 
kedénck szívemelő tánczaikkal. Kedves volt szemlélni, mi fogyhatlan örömmel 
járták a’ haza némelly vidékin már szinte divaton kívüli magyar tánczol. így él az 
öröm, hol nemzeti szellemű kellemekkel párosittatik a’ haszon, de tartós becsi! 
akkor, ha emberiségi ’s hazafi jétettek örökítik!

N y í r e g y h á z a ,  jun. 23káu Városunk borzasztó látvány szemtanúja volt. 
Reggelünk., miután az éjnek egy szaka folytonos villámzás közt múlt el, föld
alatti hanghoz hasonló tompa dörejjel, előjeléül a- következő viharnak, köszönt be; 
melly jelenet igen meglepő vala reánk nézve, kiknek a' tegnapi csendes est, 
’s holdvilágos alkony tiszta derült napot Ígérőnek, ’s engedőnek reménylenünk. 
Aggodalmunk nőtlen nőtt, a’ mint az előtt mosolygó szolid eget pillanatokként 
borúsabbodni láttuk, mellyen egy nyugotrul tornyosuló felleg koronkénti dörge- 
dezés között, előbbre vonulva terjesztő fölünkbe fekete szárnyait. Végre omlott 
a’ zápor az elemek folyvásti liarcza között, ’s aggodalmunk legfőbb fokra há
gott: midőn hirtelen egy villám előttünk czikázva leront, dördültél mély csend 
váltá föl, mit az omló zápor rémes zokogása még dühbentöbbé tón. Kevés piilunat 
múlva mozgás terjeng az utczákon, embereket látuiiK élénken tükrözve arczai- 
kon az ijedelmet, a’ serdülő leánysereg hozá az első hirt, kik némi veszélyes elő- 
érzettól indittatván, a’ villámcsapás felé irányozva lépteiket, valának a’ borzasztó 
esetet látni szerencsétlenek; t. i., egy társokat, egy barátnéjokat künn a’ város
melletti mezőn, holtra villám-sujtottaii földre rogyva. Egy süheder leányka t. i., ki 
gyámanyjától bizonyos dologban a’ közel faluba küldetvén, haza térendő vala, lón 
áldozatja e’ dúló elemnek! Valóban szinte a’halál angyalát látjuk minden felhő
ben lebegni városunk fölött: ha a’ gyakori szomorú eseményeket, miket a’ kö
nyörtelen elein okozott, ha egy bízat leégve, két embert halva, több barmot 
megölve , mellőzvén a’száraz villám okozta károkat, sérüléseket, — e’ jelen tör
ténettel egy gondolatban kötjük össze , hozzáadván, miszerint azok néhány n p 
alatt történtének, ’s mennykőcsapás által levének halál-martalék. De bármi fé
lelemmel rázzák is át kebleinket e’ történetek: bizalom teljes fohászokat eme
lünk bölcs utai iránt ahoz, ki fölfegyverzé a’ villámokat életoltó erővel. K.

KÜLÖNFÉLE: Utolsó jegyzéke a’ tavalyi yizáradáskor kárvallott du- 
nanielléki lakosok számára a’ segélyosztó biztossághoz érkezett adakozá
soknak: m. Teleki József, Adám, Sámuel és László testvér grófok 1000 
ft., Kecskemétről a’ temetési egyesület Vitt János által 23 f., ílám Jan 
szatmári püspök 215 f. 20 kr., Bázelből Brukhard pap 2 f., Znamenák 
József Privigyén 20 f., Szaniszló Ferencz apát és kanonok, nyomtatott
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viszoniizenetét a’ pesti sérelem tárgyában tanácskozás alá vevén , előbbi 
véleményük mellett maradtak ’s uj üzenet átküldését rendelték, melly f. 
h. 2án a’ Főrendek tábláján vítattatván, ezek szinte megmaradtak nézeteik
nél ’s második viszoniizenetet határoztak.

() cs. ’s ap. kir. fölsége f.é. jun. 4iki hafárzatában L i p p a y  Gás
pár orvostanárt magyarországi szemorvossá méltóztatott nevezni. —

Öcs. k. Fels. Pozsonyban létekor e’ város különféle intézetire köv. 
adakozásokat kegyesk. tenni: 1) Az utczai koldulás megszüntetését czél- 
zó egyesület alapítványához, kórházastul 1000 fr.; 2) A’ siketnémák in
tézete alapítványához 500 fr.; 3) az irgalmas barátok kórházára 500 fr.5 
4) a’sz. Erzsébet apáczái kórházára 400 fr .; 5) a’ Boldogasszony apáczái 
alapítványához 400 fr.; 0) az Orsolya apáczáiéhoz 300 fr.; 7) a’ polgári 
kórház alapítványához 400 fr.; ’s az árvaházéhoz 300 fr.; a’ két kisded- 
ovó-hitézet mindegyike alapítványához 300fr.; összesen 600 fr.; végre 9) 
a’ váraljai és a1 zuckermandeli szegényápoló két egyesület alapítványai
hoz egyenkint 200 fr.; összesen 400 fr.

B u d a p e s t i 11 a p 1 ó. Az itt még folyvást tartó gyapjuvásár eleinte 
némi pangást mutatott, mi leginkább onnan származott, hogy a’ termesz
tők nem akartak a’ vevők csekély igéretire hajlani; noha a’német gyap- 
juvásárokrul nem épen minden tekintetben egészen kielégítő hírek érkez
tek. Végre azonban az igen számos külföldi és hazai vevő mégis tete
mesül élénkité az adásvevést, mi az árra nézve is üdvös befolyást gya
korin. Egy nyiretii gyapjú mázsája 3—10 pgő forinttal kelt tavalyinál 
magosb áron. Leginkább kell a’ jó középminőségii gyapjú 70 ftól 90ig.Meg- 
jegyzésre méltó , hogy ez úttal igen számos angol gyártulajdonosjelent meg 
Pesten ,’s jövendőben, hiteles tudósítás szerint, még többen szándékoznak a’ 
kútfőhöz jőni s első kézből vásáriam.—Több napig tartott szeles, hűvös idő 
után végre lecsöndesült a’ lég. Vsa’ nyári meleg ismét kivítta jogát; a’ majd 
általányosan félbenszakadt fürdést pedig újra megkezdek testvér főváro
sunkban. Fürdők tekintetében is halad a’ semmiben hátra maradni néni 
akaró Pestünk. Az idén ugyanis ismét egy uj fiirdőforrást födöztek föl a’ 
Király-utezában az úgynevezett „Remete“ telken , melly vas-és sórésze
ket foglal magában; a’ fürdést néhány nap előtt kezdék meg ez uj egész
ségjavító intézetben. — Vajda „Dal-hon“ czimii beszélygy üjteménye Ilik 
füzete már megjelent; tartalma : „Mágusz-leány,“ és „Atil.a halála.“ Négy 
füzetre 1 pgő forintjával még folyvást minden pesti könyvárusnál aláír
hatni; egyes füzetek hol ti ára 1 f. 30 kr. p. p. A’ pesti német Tageblatt 
azon hírt közié , miszerint Pyrker patriarka-érsek „Tnnisias“ czimii hős
költeménye rövid idő múlva meg fog jelenni magyarul, Vajda Péter áll
tai fordítva. E’ hír alaptalan; Vajda nem forditá az említett munkát. — 
Nagy lgnácz Színmiitárának Iliik füzete is elhagyd már a’ sajtót, tartal
ma a’ pesti színpadon kétszer tetszéssel adatott „Fehér és Fekete“ ere
deti szomorujáték 4 felv., Kutliy Fajostul. A’ IVik füzet augusztusi vá
sárra jelenem! meg ,’s „Egyesüljünk !“czimü 4 flv. vígjátékot foglalatjai ma
gában Nagy Ignácztól. — Magyar színpadunkon jun. 29ikén , Pesten elő
ször adaték „Ördög Róbert“ ; 30ikán „Enzensdorfi jióstalegény“; július 
lsején „Capriciosa,“ 2ikán „Beatrice di Tenda“, 3ikán „Azalcsútiró
zsák“ Albini után Lukács Lajos által fordítva; 4ikén ,,Angelo“ szomj. 
4 felv., a’ hév nyári napokban kevesen látogatják színházunkat. —

(Milos hg lemondási oklevelei.) Zimony, jun. 14kén: „Az előleges 
jóslatok csakugyan valósultak Szerbia jövendő kormányzata iránt; ma dél 
'előtt ugyanis gyűlést tartván a’ tanács, ideigl. kormányzókul Petronievich 
Abrámot, Obrenovics Jefremet és Vuesics Tamást választá. Sietek egy
szersmind hiteles forrásból közleni Önnel Milos hg lemondó okleveleit. 1) 
Lemondás a’ tanácshoz , egyetemi felsőséghez, papsághoz és egész szerb 
nemzethez: „Mivel a’szerb nemzet számos évi vezérletéveli fáradozásba 
következtiben elgyöngült egészségem nem engedi azt tovább folytatnom, 
tehát elbatárzám a’ szerb fejdelmi méltóságról önként lemondani, ’s ma
gainat a’ tett esküvések alul föloldani. Lemondok tehát ünnepélyileg ezen
nel s mindenkorra e’ méltóságról, föloldom magamat eskü alul, Milan 
idősb fiam javára, ki a’ szerb nemzetnek adott hatiserif’s nekem külö
nösen küldött berat értelme következtiben, törvényes utódom a’ szerb fej- 
delini méltóságban. Mivel pedig sok évi fáradozás után nyugalomra ’s pi
henésre mulhatlan szükségem van, örökre elhagyom Szerbiát, ’s azon 
egyetlen vigasztalást viszem szivemben, hogy hazámat törvények és sza- 
baditékok által biztositám, hatalmas véddel ótalinazám, ’s béke, rend, 
egyetértés és elégültség közt hagyom. Annak hitelesítésire, hogy e’ le
mondásom valódi akaratommal van írva, tudatom, mikép Mihály, ifjabb 
fiam, paranesonibul kereszt- s vezeték - nevemmel (miután magam írni 
nem tudok), ’s pöcsétemmel látja el ez oklevelet Belgrád, junius 13kán 
1839. Obrenovics Milos.“ 1L) Lemondás, szerb fejdelemségbeni utódom
hoz, szeretett idősb fiamhoz, Obrenovics Milan úrhoz: „A’ szerb nemzet



( 2Í4 )
egyházi beszédéből bejött 52 fi, Weil Fii lop emlékkönyve eladott példá
nyai árát 149 f., Seymann Miksa b. krajovai gyógyszerész 10 f., Far- 
kas István szendrői gyógyszerész 2 fi, Beller József 10 f., Jeszenszky 
Antal 1 f., Ján János 24 kr., Sepsi községé 70 f., a' bánsági bányaigaz
gatóság 200 f. 20' a kr., Jászberényből Tatzmann István főpénztárnok 
által Gegő Elek egyházi beszéde 50 példányiért 20 ft., nevezetlen 1 f., 
Tormásy Lajos békesmegyei főorvos Gegő Elek egyházi beszéde 60 pél
dányiért 24 f., Becskerek város 20 f., Violics Péter 1 f. — Libetbá- 
nyán jun. 1 lkén olly felhőszakadás \s jégeső volt, melly ötven ’s több má
zsás sziklákat sodra le a’ hegyekről, a* dombokon állott csűröket elsöp- 
rötte, az erős kőházakat megszaggatta; a’ városon keresztül folyó patak 
megáradván a' szomszéd házakat elöntötte ; tömérdek juhot és szarvas
marhát részint a’ jég vert le, részint a’ zuhanó vizár sodort el; 20 
ember a’ halálos vészből megszabadult ugyan, de a’ hullámok közt is 
sok találta halálát ’s e’ borzasztó látvány félóráig tartott. Az oko
zott kárt I9ezer v. ftra becsülik. — Nógrád megyében Lapujtőn egy úri 
asszonyság martzius elején egy idétlen ’s három hónap múlva egy más 
gyermeket szült. E’ másik magzat is meghalt, az anya egészséges.— 
Külföldi híreink a’ gyapjukereskedésrül meglehetősen biztatók, vagy leg
alább megnyugtatók. Lipcsében a’júniusi gyapjuvásár általányosan meg
felelt a’ közvárakozásnak. Összesen 41,072 mázsa gyapjú gyűlt össze,
’s e’ nagy mennyiségből 38,465 mázsa csakugyan el is kelt. — Berlin
ből Írják, hogy több év óta nem gyűlt a’ mostanihoz hasonló nagy gyap- 
jumennyiség az ottani vásárra. Az egész mennyiség 60 ezer mázsánál 
is többre ment. Az árkelet következő középarányban mutatkozék: legfi
nomabb egynyiretü gyapjú mázsája 100— 125 tallér, középfinomé 80 — 
92%,  és 70 — 77%,  középé 60 — 67%,  közönségesé 40 — 50 tallér. 
Királynénk ő cs. kir. föls. Pozsonyban tartózkodtakor az ottani jótékony 
intézetek közt a' várasi árvaházat is legmagasb látogatásával szerencsé- 
sitvén, legf. tetszése nyilványitása mellett egyszersmind 200 pgő forint
tal méltóztatván szaporítani az intézeti pénzalapot. — Szeberinyi János, 
bányászkerületi evang. superintendens jun. 18kán végzé egyházi vizsgá
latát megyéjében , melly alkalomkor szokott lakomákon kívül egyes jó
tétekkel is szépen kitüntetek magukat némelly buzgó honfiak. így Nyáry 
b., volt alispán, bagonyai alattvalóinak 600 forintot sziveskedék ajándé
kozni szegény iskolagyermekeknek könyvvételre; Ulman szolgabiró ugyan 
e’ szép czélra Drenóban 350 forintot. Maga Szeberinyi is némi alapít
ványt tőn a' bagonyai iskolagyermekek javára, emlékéül azon kitünte
tésnek, hogy épen ott juta kezébe a’ jénai tud. egyetem hittanári okle
vele, mellyel őtaz megtisztelé. — Bajai lnrek szerint jun. 23ka ritka* ün
nepély volt az ottani lakosság számára. Zrínyi gőzös ugyanis, melly kü
lönben mindenkor a' váróstul távol eső nagy Dunán szokott kikötni, ez
úttal, használván a’ rendkívül magos vízállást, egyenesen a’ város mel
lett vete horgonyt, az úgynevezett Sugoviczában. Dunánk ez ága mellett 
számos mozsár volt kiszögezve illő távolban egymástól, minek következ
őben a' jellődözés által már értesültek a' partra tóduló lakosok a’ gőzös 
közelgésérül, midőn az még távul volt a’váróstul. Végre ezer ember öröm- 
rivalgási közt, kiköte a’ lobogók, vitorlák és szellegekkel diszkedő Zrínyi, 
’s a’ polg. zenészkart százszorosán múlta felül a’ sokaság éljen-zajongása, 
mellyel a’ gőzöst ’s kapitányát üdvözlé. Miután mintegy fél óra alatt 
mintegy 50 utast és nagymennyiségű árut ’s málhát vett födözetére a’ 
gőzös, hasonló örömjelek "s üdvözletek közt folytató útját. A’ magas víz
állás olly kedvező volt, hogy a’ csekély kerülés mellett sem veszíte időt 
a’gőzös. — Az alföldön — némelly magányos levelek szerint— Szegeded 
múlt hó közepe után két kártyás, fürdőbe szándékozván utazni fosztoga
tás végett, kártyaasztal mellett, a'vendégfogadóban egy gazdag bojárral 
jutának isméretségbe , kit olly jól megtanitának kártyázni, hogy igen te
temes pénzmennyiséget nyertek el tőle aranyban; midőn pedig látnák, 
miszerint a’ nagy veszteség épen nem szült bánatot a’ dús bojárnál, azon 
természetes gondolat villant keresztül agyokon, hogy veszteséginéi hihe
tőleg sokkal több pénz maradt inég birtokában; ez okbul meglesék őt út
jában , ’s agyonverék ; de vesztükre tetten kapottak, ’s rögtöni télét 
utján bitófán végzék gyalázatos életüket. —

A’ h e t e s i jelen évi verseny , lóvásár, és árverés következő sorral fog tar
tatni: hétfőn September 16kán :
1 )  Paraszt verseny 2 ang. mf. 50 és 20 pgő for. Futhat érette minden somor- 

g"yi adózó lova, teherre semmi tekintet. —
2. ) Külön fogadás 100 arany tétel, ,fuss vagy lizess.‘ l*;„ ang. mf. 115 ff. teher

ur lovasok.
3. ) Társasági díj. 80 ar. minden somogyi birtokosnak ugyanott nemzett nem t. v.

lovaira— 1% ang. mf.ismételve — 3 észt. 90. — 4 e. 1 10._5 e. 115 __
6e. és idősb 119 fi. — kancza 2. n. id. pedig 5 fttal kévésből. Bejelentés 48 
órával előbb. —

4. ) Külön fogadás. 30 ar. lét: ,fuss vagy fizess* 1% ang. mf. 90 ft. teher, ma
gyar lovasok. —

5 . ) Cz ind cry díj. 10 ar. szegényebb sorsú haszonbérlők, mesteremberek, ura
dalmi cselédek számára, idomárokat, lovászokat, és lovászmestereket ki
véve. 1 % ang. mf. teherre semmi tekintet.—

K e d d e n September 17kén:
1. ) Paraszt verseny; minden somogymegyei adózó számára, 2 ang. mf. teherre

semmi tekintet, 50 és 20 pgő ftért.
2. ) Elegy verseny. 30 ar. tét: ,fuss v. fizess* 1% ang. mf. 90 ft teh. kancza

két fonttal kévésből. —
3. ) Társasági díj. 40 ar. Somogymegyében nemzett minden lóra, melly sem te

livér apától, sem t. v. anyától közvetlen nem származott. 2 ang. mf. 3 e. 95 . 
— 4 e. 115. — 5 e. 120. -  tie. és id : 121 ft, mén 2 fttal több. Béjelcntés 48 
órával előbb. —

4. ) Elegy verseny. 30 ar. tét. ,fuss v. fizess* 1 % ang. mf. 110 font teher. —
5. ) Ilunyady tét-verseny. (Ilunyady József gr.tól igy nevezve, ki az aláírást

50 arannyal indította meg. J Minden, a’ száraz földön nemzett, és 1830. v. 
1837. észt. született lóra kivétel nélkül. %ang. mf. — 2 e. 85. — 3 e. 100.

—• mén két fttal több. — félvér 4 fttal kevesb teherrel.— Belföldi lovas még 
4gyel kevesb. 10 arany tétel, fele bánat, melly a' második lóé. Bejelentés 
aug. ljeig Öreglak felé Kaposvárra Czindery László első alispán urnái, tá
vollevők recepisse mellett küldendő leveleik által. —

6 .) Társasági dij. 60 ar. Futhat érte a’ magyar honban született minden nem t. 
v. ló , bárkinek tulajdona. 2 ang. mf. 3 e. 95. — 4 e. 115. — 5 e. 120. — 6 
e. és id. 124 f. kancza 2 ftal kevesb. Bejelentés 48 órával előbb. —

S z e r d á n  sept. 18kán lóvásár és árverés. — Cs ü t ö r t ö k ö n  sepí. 19kén:
1. ) Paraszt verseny 2 ang. mf. 40 és 20 p. ftért a’ fénebb mód szerint. —
2. ) Elegy verseny. 30 ar. tét: ,fuss vagy fizess* 1% ang. mf. 90 ft tehet, k.

2 ftal kevesbet.---
3 . ) Somogyi szépnem alapította dij. 112 ar. értékű-serleg 1% ang. mf.3 e. 110.

4 e. 130. — 5 e. 135. — 6 és id. 139 ft., k. 2 f. kevesb. Futhat érette Somogy
inegyében született, minden ugyanodavaló birtokosnak n. t. v. lova; urlova- 
sok, bár nem tulajdonosi is a’ lovaknak.—

4. ) Társasági dij. 50 ar. a’ Magyarhonban született n. t. v. lovakra , bárki tu
lajdona. 2 ang. mf. Béjelentés 48 órával előbb.—

A m e r i k a
Az ujyorki Inquirer ismétlé ’s pedig határzottabb hangon , azonhirt, 

miszerint a’ szeminolokkali háborúnak szerződés vete véget; mellynek 
kővetkezőben az indiánok bizonyos határokra szoritkoznak ’sottvárand- 
ják be a’ washingtoni kormány vég rendelkezésit. — Hasonlag Mexico ’s _ 
az egyesült statusok közötti egyenetlenségek is szerződés által hárit- 
tattak el. —

Veracruzi máj. 8iki levél szerint, mellyet azUjorleansban megjelenő 
Abeille közöl: „Rendkívüli hírnök tegnap azon hirt hozá ide, miszerint 
Mejia és Urrea tábornokok egészen tönkre verettek. Mejiát főbe is lövék 
Santana parancsára; I rrea ’s Escalada pedig megfutamlának. A’ csata 
Puebla közelében Acajete mellett történt; Valencia tábornok véré tönk
re a’ szövetségi serget. E’ győzelemnek annyival inkább örvendhetünk , 
mert a’ szövetségi párt már rég idő óta igen gátlá a’ kereskedést.

(Standard.) Montevideo} adatnélküli irat szerint a’ francziák tett- 
legi ellenségeskedést kezdének Buenosayres ellen ’s Rosario helysé
get, melly Laplata folyam torkolata környékin fekszik, elrombolák. —

(Standard.) Maranham tartományban (Brazíliában), az utolsó hírek 
következőben , a’ négerek íolzendültek, az egész sikföldet megszállták ’s 
minden pillanatban a’ főváros ellen nyomulástul rettegnek. A’ britt kalmá
rok azon aggálytól vezéreltetve, miszerint a’ városbeli négerek a’ lázán- 
gokkal egyesülni fognának , két hajót béreltek k i, veszély esetén, íode- 
zetjokre látandók. Parailába hajó indult el fegyveres csapatokért, ’s a’ 
város védelmeül a' szemközti révpartokon erősséget állitandnak fel. —

P o r t u g á l i a .
Lissabon , jun. 7kén : A’ cortesben még folyvást minden a’régi lá

bon áll, sokat beszélnek hasztalan ’s a’ fődolog,t.i. költségvetési vita, 
mindinkább elmarad ’s végre még attul félhetni, hogy a’ tanácsosak hiá
nya miatt * kik naprulnapra falusi jószágukra vonulnak , a’ cortest be kell 
zárni; mert csak még 3 — 4nek kell elmaradni, úgy hiányzandik a’ tör
vényes szám. — Angolai hirek szerint, mihelyt kihirdeték azon paran
csot , melly a’ rabszolgakereskedés-eltörlesztést azonnal foganatositni 
rendeli, a’ legelőbbkelő kalmárok útleveleket kívántak Brazíliába, ott 
letelepülés végett. Az útleveleket azon megjegyzéssel tagadákmeg tőlök, 
hogy a’ kormányzó csak Lissabonba ad útleveleket; a' kalmárok brazí
liai polgárokká szándékoznak lenni ‘s ha ez sem sükerül, úgy aligha csend
zavar nem történik. Az angolok, a’rabszolgaság-eltörlesztés végett gyar
mataikban, 20 millió font sterlinget szavaztak; a’ portugálok szavazhat
nának legalább 20 mill, cruzadot hason czélérésre ; de Noronha kormány
zó fillér nélkül jött Angolába két hadihajóval * mellyek az ottani pénztár 
költségin élendnek. Mi történt ? Alig hirdetik ki az emlitett parancsot ’s azon 
hajók, mellyek Cuandába szándékoztak kikötni, azonnal visszafordultak 
Ambraig ’s Cabinda-felé vitorláztak , hol tovább űzik kereskedésöket min
den beviteli vám nélkül ’s a’ kormányzótul legkevesbbé sem gátoltatva 
undok mesterségükben. A’ rabszolgakereskedés eltörlesztése igy nincs 
elérve ezen parancs által, sőt azon kipótolhatlan kárt okozza, hogy a 'be
viteli vámok tetemesül csökkennek. Igen téved az, ki a’ rabszolgaságel- 
törlesztés által az ipart emelkedni gondolja ; az angolai afrikainak sem ipar
ra sem földészetre legkisebb kedve sincs, ők épen úgy tesznek a' méz
zel , mint a’ louisianaiaka’ gyapotfával, hogy a’gyapotot megszedhessék, 
a’ fát vágják le ; az angolaiak is hasonlag méz és viaszszerzés végett, 
mi az ottani kereskedés legkitűnőbb ága, az egész méhkast szétrombol
jak. Biztosan számolhatni arra, hogya’ benszülöttek, kik a’ portugál ural
kodást úgyis csak a’ révpartokon ismerek meg ’s innen a’ portugálokat 
révpartok uralkodójinak nevezgetik, nem sokára az európai gyarmatokra 
rontanak és szétdulják, sőt a’ Benguelában , Novaredondoban és Cuen- 
dában lakó európaiakat is erőszakkal üzendilr el, ha rabszolgáikat a’por
tugáloknak el nem adhatják. —

A n g l i a .
(Brougham indítványa a' serházak kevesbitése iránt.) A’ jun. 17ik 

felsőházi ülésben 3adszori felolvastatása volt napirenden e’törvényjavaslat- 
nak. Wrottesley, Salisbury és Westminster lordok ellenzék a’ kevesbi- 
tést, mivel véleményük szerint ez csupán a’ pályinkaivást fogná előmoz
dítani ; a’ sermérési jog - elvonás az illető tulajdonosaktól pedig igazta- 
lanság. Melbourne 1. megengedé ugyan , hogy a’ mostani sertörvény hijá- 
nyos , de nem tartó azt annyira károsnak a’ néperkölcsre nézve, mint má
sok a’ házzal elhitetni akarnák. Tolvajok, mint mondják, serházakban 
jőnek össze tanácskozásra; jól van, de ha serházak nem leendnek, akkor 
másutt fognak összegyűlni. (Halljuk!) Az országos pénztár most 133 ezer 
lont sterlinget nyer évenkint a’ sermérési szabaditékból, melly mennyiség
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nagyobb része ezentúl egészen elmaradna. Erre következőleg nyilatko
znék Brougham: ,, Soha még semmi helyen és senkitől nem hallék olly 
beszédet, melly az illető tárgy kevesbbé ismerését árulná e l, mint épen 
most. (Kaczaj.) En ezt egész tisztelettel mondom. (Kaczaj.) Volt-e va
laha olly eszmezavar, mint azt állító ns barátomé, hogy a’ vámhivatal
tól és városi hatóságtól szabaditékozott serház közt nincs különbség. Ne
mes , nem mondhatom és tudatlan barátom (kaczaj) nem érti itt a’ sza
badnék tulajdonképi jelentőségét. A’ vámhivatal és városi hatóság által 
szabaditékozott serház közt azon különbség létezik , hogy egyikben jól, 
másikban pedig gazul megy a’ gazdálkodás. Törvényjavaslatom csupán a’ 
régi rendszert akarja helyreállítani. Mylordok! sajonnal tapasztalom e’ 
tárgy elhanyaglását. Nem szoktam véleményemet lordságtok magukvise- 
letérül palástolgatni. Önök kétségkül szeretik a’ jó rendet az országban , 
és szivükön viselik a’ nép erkölcsiségét; de van valami, mit Önök még 
jobban szeretnek , van, mit még jobban viselnek szivükön (Halljuk!) Most
7—8 óra közt igen fontos az idő Önökre nézve. (Kaczaj.) Önök el akar
ják nyomni a’ bűnt ’s íolmagasztalni az erényt; de bizonyos más valami 
még sokkal meghaladja az erény tiszteletét, ’s azon valami iránt lord
ságtok ns teste legnemesb része sokkal nagyobb rokonszenvvel viselte
tik. (Halljuk! ’s kaczaj.) És , mylordok! (a’ két püspökhez fordulva,) 
fájdalom! a’ papirendre is egyenlőn kell alkalmaztatnom főnebbi megjegy
zésemet. (Kaczaj.) Milly buzgón szóltak mindenkor a’ mélyen tisztelt fő
papok a’ serházak ellen! Milly lelkesülten mondák számtalanszor : „Az 
istenért, töröljétek el a’ serházakat, mert azok minden síikéi től megfoszt
ják tanításinkat.“ E’ tisztes egyházi oszlopok kivánata következtiben ho- 
zám indítványomat, ’s ime most 26 közül csak kettő tudá föláldozni ebéd
jét a’ közjónak , mert minden gondot csak hasokra fordítnak , — hasokra, 
melly istenük!“ (Kendre! Rendre!) Wellington hg támogató az indítványt, 
’s végre 36 szóval 19 ellen elfogadó azt a’ ház.

(A’ titkos szavazási kérdés az alsóházban.) A’ jun. ISiki alsóházi 
ülésben érdekesen vitaták a’ titkos szavazási kérdést parliament válasz
tásoknál. Grote, a’ londoni ismert radical pénzváltó, már évek óta ren
desen indítványt szokott ez iránt tenni, ’s azt most sem mulasztó e l, egy
szersmind figyelmeztetvén a’ házat azon növekedő részvétre, mellyel e’ 
tárgy iránt naponkint mindinkább viseltetik a’ közvélemény. AVorsley és 
Shiel támogatók az indítványt, különösen pedig Macaulay, az edinburgi 
uj követ. A’ kormány részirül Russell az indítvány ellen nyilatkozók , 
mivel véleménye szerint az illy titkolózás ellenkezik az angol nyílt bátor
sággal , ’s az angol népéletnek nyilványosságon alapultával. Howik 1. még 
azon nyilatkozatot csatlá ellenzéséhez, miszerint a' kormány koránsem 
azért tévé nyílt kérdéssé a’ titkos szavazást, hogy maga is előmozdítá
sán munkálkodjék. Grote indítványa 333 szóval 216 ellen , tehát 117 
szónyi többséggel megbukott. 1833ban 211 követ szavazott ez indítvány 
ellen, mellette pedig 106; 1835benellene 319, mellette 146; 1836ban 
ellene 139, mellette 8 8 ; 1837ben 267 ellene, ’s 155 mellette; 1838ban 
317 ellene, ’s 200 mellette. E’ szerintévenkint többen pártolják e’ fon
tos kérdést. —

(Palmerston nyilatkozata Perzsia ügyében.) A’ jun. 2 lki követkam
rai ülést a’ perzsa ügyekről támadott szóváltás érdekesité. M. Kinnon 
ugyanis következőleg szóla e’ tárgyról: „Ö fels. emlité a’ trónbeszédben, 
miszerint szerencsétlenségre olly körülmények fordultak elő, mellyek az 
angol követ visszahivatását okozók Perzsiából. A’ követ ur már huzamosb 
idő óta tartózkodik Angliában, ő fölségivel is szóla, ’s követségi titok- 
nokunk mégis folyvást Erzerumban mulat, 11 napnyira Teherántól. Óhaj
tom tudni: félbenszakadtnak kell é tekintenünk közlekedésünket Perzsiá
val, vagy nem? Haliám továbbá, mi kép a’ perzsa shah követjétül meg 
tagadtaték Londonban a hivatalos elfogadás. Továbbá, a’keletindiai tár
saság évenkint 12ezer font sterlinggel pótolja a’ perzsa követség költsé- 
gi t ; mi történik most e’ mennyiséggel ? Húzza e még most is fizetését 
a követség ?“ Palmerston: „Midőn meghasonlás történik kormányok közt, 
köztudomás szerint gyakran megesik, miszerint egyik visszahíja követ- 
jét, a nélkül, hogy azért minden diplomatái összeköttetés megszűnnék; 
más szókkal: ha valamelly kormányok közt némi feszengés támad, azt 
még azért nem mondhatni nyílt meghasonlásnak, mert a’ követvisszahi- 
vás is csupán ideig, szokott illy esetekben lenni. Ez most Anglia és Per
zsia helyzete egymás ellenében. Megjegyzem mindazáltal, mikép M’Neill 
még azon meghasonlás előtt kapott szabadságot Angliába visszatérhetésre, 
’s beszélgetése a királynéval e’ szabadságot ’s nem a’ meghasonlást tár- 
gyazá. Az ott maradt ügyviselő a’ kiütött villongás miatt visszavonult a’ 
perzsa határból és Erzerumban maradásra kapott parancsot, hogy közel 
lehessen , ha a’ shah diplomatái közlekedésbe kívánna bocsátkozni. Más 
oldalról a’ perzsa kormány képviselőt kühle ugyan Londonba; de azzal 
tudatni volt kénytelen a’ kormány, hogy őt a’ villongás megszűnése előtt 
nem ismérheti meg. A’ követ Londonban tartózkodik most, ’s néhány
szor már szólék vele magányosan. Mi az utolsó kérdést illeti, arra nézve 
a mondottakban fekszik a’ válasz. A’ követség nem szakadt léiben, csak 
ideiglen föl van függesztve. M’Neill a' fenálló rendszabályok szerint tehát 
felét huzza most rendes fizetésinek. Azon ügyviselő pedig , ki most a’ 
rendes dolgokat végzi, a’ követ fizetése felét huzza. A’ költségek tehát 
ugyanazok, mintha követünk nem is tért volna vissza.“ Maclean: „Mivel 
Perzsiával nem vagyunk háborúban, tehát kérdem: adott é már elégté
telt a’ shah azon bántalomért, mellyet M’ Neill küldöttjén elkövete? 
Továbbá, megelégszik é a’ ns viscount azon nyilatkozattal, mellyet 
Nesselrode gr. Simonies gróf magaviseleté iránt tőn Perzsiában ? Végre 
miután csakugyan nem vagyunk háborúban Perzsiával, tehát még is óhaj
tanám tudni: kapott é a’ kormány bővebb tudósitást azon sérelemrül,

mellyet Wellesley hajón Maitland hájóvezér’s emberei szenvedének Bushire 
előtt. Az én levelezőm szerint a‘ kikötni szándékozó hajóvezérnek érte
sítésére adaték, hogy azt nem szabad tennie a’ díszhelyen, hanem csu
pán a' vámház mellett, mint bármelly közönséges utihajónak. () ezt nem 
teljesité, hanem ottan szállott partra, hol rangjához illett. A’shah katonájí 
tüzeltek reá, ’s emberei közül számosnak golyó lyuggatá meg öltözetjöket. 
Az angolok viszonozván a’ puskázást, néhányat a’ támadók közül földre 
teritének. Kapott é ez iránt hivatalos irományokat Wellesley födözetérül 
a’ ns lord?“ Palmerston: ,-,A’ M’Neill küldöttjén elkövetett bántalomért 
még nem adott illő elégtételt a’ shah. Mi az orosz kormány nyilatkoza 
tát illeti Simonies gr. magaviseleté iránt, én csak a’ korábban ház elibe 
terjesztett irományokra utalhatom az igen tisztes tagot. Mi bizonnyal nem 
vagyunk háborúban Perzsiával, noha komolyabbszerü háboritástszenve
dének ottani viszonyink. A’ bushirei eseményről már kapék értesítést, 
a’ körülmények nem egyeznek egészen meg a' tisztes követ álfal elmon 
dottakkal. Maitland minden akadály nélkül szállott partra's baráti szókat 
is váltott a’ helytartósággal. A’ nehézség csak hajóra szálltakor támadott. 
A’ helytartó a’ vámházi parton akaró a’ hajóra szállást eszközöltetni , 
Maitland pedig a’ kormányzói palota ellenében kiváná azt végre hajtani, 
mert hallá, hogy egyenesen lealacsonyittatását vevék czélba. Elővigyá- 
zatból készen tartató Wellesley naszódit ’s dereglyéit. Már most történ
tek ugyan lövés-váltogatások; de Maitland azért csakugyan szerencsésen 
szállott épen azon helyen hajóra, hol azt kívánta ’s ez esemény követ
keztiben Karak szigetre vivé magával a* bushirei angol ügy viselőt. Utóbb 
Társban tanácskozván az illető hatóságok a’ történt tévedésről, Maitland 
ismét visszatért Bushirebe.“ (Halljuk!) Stratford-Canning: „Mielőtt vé
get érnee’ szóváltás, még azon kérdést intézem a’ ns viscounthoí: meg
szűntek é közlekedési a’ perzsa követtel ?“ Palmerston: „Csak minap 
szólék a’ követtel, ’s igen valószínűleg látni fogom őt még egyszer, mi
előtt Londonbul távoznék. Azon terv (alkalmasint kiegyenlítő ajánlatok), 
mellyet előmbe terjeszte, ollyan, hogy azt hivatalosan nem fogadhatjuk el.“ 
(Halljuk!) M’ Kinnon: „Indítványbahozom a’ perzsa követségi költségek 
előterjesztését 1837 májustól 1838ki júniusig.“ Palmerston : „Nem 'ellen
zem.“ M’Lean: „Nem lehetne kivonatban közleni velünk a’ bushirei ese
ményt tárgyazó irományokat, hogy látnok: hány ember veszté életét?“ 
Hobhouse: „Egy sem.“ ’S ezzel vége lön az ülésnek.

(Parliamenti ülések. Elegy.) A’ jun. 19iki alsóházi ülésben az uj 
jamaicai törvényjavaslat rövid vitatás és ellenzés után 10 szónyi minis- 
téri többséggel harmadszori fölolvasásra jutott. 2(fikán az oktatási tör
vényjavaslatot vitaták az alsóházban , melly alkalomkor öt szónyi több
séggel győze a’ ministerség. — Exeter-IIallban jun. 19ikén gyűlést tartó
nak a’ toryk a’ whig tanítási rendszer ellen kérelmet szavazandók parlia
ment elibe. Az elnökszéket Winchilsea gr. foglaló el; mit azonban a’ je 
lenlevő radicalok Cameron radical férfi számára akartak hatalmokba kerí
teni. Winchilsea gr., kitüntetni akarván öklész ügyességét, néhány hatal
mas ütleggel földre terité vetélytársát, miré azonnal veréssel halmozók 
el a’ ns lordot Cameron párthívei. Panaszra kerülvén a’ dolog, Winchil
sea gr. e’szókkal menté azokat, kik olly keményen dögönyözték őt meg: 
„A’ jámborok azt gondolák, hogy gyűlésünk nyilványos , holott pedig 
csak magányos volt az;’s a’ vádlottakat szabadon bocsátó a' törvényszék.

F r a n c z i a o r s z á g .
(Föltűnő elővigyázati rendszabályok újabb zavarok ellen.) A’ titkos 

társulatok igen munkásak e’ pillanatban, ’s a’ kormány uj zendülés kitö
réstől fél, ’s mindent elkövet szükség idején eszközölhető elnyomatására. 
A’ nemzetőrség parancsot kapa minden pillanatban harezra készen álla- 
ni még pedig szigorú büntetés alatt. Köztudomású, mikép az utóbbi zen- 
dületkor igen gyéren lmllongtak gyűlés helyeikre a' nemzetőrök , 's be
nyitó' tisztjeik előtt jobbadán nevetséges okokkal ótalmazák példátlan ha
nyagságukat. Egyik mondó, hogy a’ dobpörgést nem hallá, másiknak 
fegyvere vagy egyenruhája volt hiányos, a’ legnagyobb részt pedig hitve
seik tilták el polgártársaik elleni fegyveremeléstül. Egy nemzetőr azon 
meglepő mondással menté magát, hogy ő egy két száz franknyi nyoino- 
ru évdij kedvéért nem akaró nejét özvegységre juttatni. Paris katonai 
őrsége 30ezer főnyi ’s mind ez csak ezer titkos társulati tag miatt! — A’ 
Gazette de France igen nevetségesnek tartja, hogy az angolok még 24 
év múlva is isznak azon győzelem dicsőitésiíe, mellyet a’ fra icziakon 
nyertek. Ha a’francziák minden nagy győzelem évnapját ivással töltenék, 
úgy ritkán lehetnének józanok- —

(Soult tábornagyot lemondandónak hírlik a’ niinisterelnökségrüh) Híre 
jár,miszerint Soult tábornagy rövid idő múlva utódot kaparnia’ külügyi hiva
talban, ’se’ helyett a’ mindjárt eleinte neki szánt hadi tározót foglalandja 
el. Közelítvén a’ külügyek vitatása , jobb szónokot óhajt az udvar a’ tá
bornagy helyébe , mivel minden újabb ülésben világosb kezd lenni szóno
ki tehetlensége. A’ különben jól értesítve lenni szokott Revue de Paris 
következőleg szól e’ tekintetben: Broglie hgnek nincs annyi reménye a’ 
külügyi tárcza-elnyerhetésre, mint Guizotnak, ki azt most keresi. Any- 
nyi bizonyos, miszerint Guizot beszéden dolgozik mosta’ keleti ügy hely
zetéről , ’s ez t , véleménye szerint, czélszerüleg fogná használhatni szék- 
foglalásakor. Guizot a’ keleti ügyek részletes vizsgálatát sürgeté a'kamrai 
osztályokban. A’ ministerség mindazáltal, mellyet, mint mondják, Gui
zot vezérel, ez indítványnak csupán egy már ismért szerződés’s két egé
szen érdektelen iromány közlésivel felelt meg. Guizot beszéde tartalmát 
még nem ismérjük ugyan, de tudjuk, hogy leendő külminister nem vonhat 
olly következtetést, melly bármi tekintetben kötelező lehessen rá nézve.“ 
A’ Gazette de France szinte gondolja, hogy Soult tábornagyügyesb fér-
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iinnk arlandja át a’ külügyi tárczát, ’s azért most már két kézzel oszto
gat hivatalokat rokoni és baráti közt. Fiát, a’ dalmátziai liget, Konstan
tinápolyim kivánja küldeni követnek , ’s illy erőtlen férfit akar az ármány
teljés Butenieff ellenében jogai föntartására használnia’ kormány. —

T ö r ö k o r s z á g .

Konstantinápoly, jun. 12dikén: Az egyiptusi hadisereg Arábiában 
Kursid basa parancsnoksága alatt Bessorába nyomult; miért a’ szultán 
rendkívül dühös, 1V1 ellenied-A lit ’s Ibrahim basát zendülőknek nevezé; 
a’ hajósereg már siktengerre szállt, a’ háború elkeriilhetfen. Ponsonby lord 
látja, hogy az ármányok kora eltűnt, ’s tettre nyilik a’ pálya; az öreg 
Méhemed-Aíit, ki magát Málta ’s Keletindia közéhelyzé, határzásra ki
várnák birni. Legnagyobb zavarban van Boussin hajóvezér , azon hatalom 
képviselője, melly magát Egyiptus védnökének szereti képzelni. —

Konstantinápoly, jun. 13kán: A’ porta jelenleg hadüzenet-szerkesz
téssel foglalkodik, mellyben azon okokat iigyekszik előadni, inellyek őt 
Mehemed-Ali ellen háborukezdésre ingerlék. A’ hajósereg már egészen 
sik tengeren van. Kapudán basa főparancsnoka e’ hajóseregnek, mellé
je van adva segédül Walker angol hajókapitány, ki a’ szultán egész bi
zalmát bírja; hírnök előzé meg a’ hajósereg elindultát, melly Hafiz basá
val ennek megérkezését tudatja. Mihelyt Syria révpartíhoz érend a’ ha
jósereg ’s a’ szárazföldi katonaságot partra teszi, azonnal meg kell tá- 
modnia Hafiz basának az egyiptusi serget; igy szól a’ szultán parancsa. 
Ha első ütközete szerencsésen sükerülend, a’ szultán részirül a’ legna
gyobb jutalmat várhatja. Azonban igen félhetni, hogy reá csatavesztés 
vár, mert az egyiptusi sereg a’ törököket mindenben sokkal felülhalad
ja. Hafiz basa bátor ’s ebben öszpontosul minden katonai sajátsága; valódi 
hadtudomány nála hiányzik; a' rendetlen katonasággal együtt csapati 
összesen 60 ezer főnyi. Ibrahim maga 54 ezer főnyi sereggel ’s 110 áí- 
gyuval bir. Csak a’ rokonszenv , mellyet Syria lakosinál reményi találni 
Hafiz,képes hadvállolatinak síikért eszközleni. A’perzsa hírek is komoritók, 
a’ shah ismét Herat ellen szándékozik nyomulni ’s Bushirban az angolok 
ellen lázadás iite ki. —

Bécs, jun. 24kén : Konstantinápolyi jun. 12ki legújabb levelek az 
Athénén ’s Trieszten keresztül érkezett alexandriai hírekkel egyhangú
lag harczkitörésrül szólnak Syriában. Hafiz b. Mehemed-Ali birodalmába 
nyomult ’s megtámodá az egyiptusiak állomásit; május 27kén történtaz 
első komoly összeütközés, mellynek következtiben az egyiptusielősereg 
bátran harczolva, vonulta’ törökök nagy száma elől vissza, mire Ibrahim 
basa azonnal a’ szultán sergei ellenébe nyomult. Azon tervvel tehát, mi
szerint az ellenséget Alepponál várja be, hol Hafiz b. a’ bagdadi ’s mos- 
suli basák sergivel szándékozott egyesülni, úgy látszik, fölhagytak. 
Ugyané’ hírek szerint a’ szultán egészsége naprulnapra javul ’s nincs is 
élete annyira veszélyben. U t ó i r á s :  A’ Mehemed-Ali elleni hadnyilat* 
kozvány megjelent ’s jun. Sárul költ, mellyben Mehemed-Alit, valamint 
Ibrahim basát, minden eddig viselt hivatalaik’s inéltóságaiktul megfosztja 
a’ szultán ’s Hafiz basát, a’ szultáni sergek főparancsnokát, nevezé ki 
utódul az egyiptusi helytartóságban. —

Bécs, jun. 25kén: Konstantinápolyi jun. 12diki magányos levelek 
szerint a’ szultán parancsot intéze az alkirályhoz, melly őt megfosztja 
hivatalától ’s ezzel Hafiz basát ruházza fel; e’ hír azonban nem valósul, a’ 
fölebb említett hadüzenet is ezen alaptalan tudósitásbul keletkezék, an
nyi ugyan bizonyos, hogy Hafiz basát a’ szultán a’ keleti sergek seras- 
kierjévé nevezte k i, e’ kinevezés azonban még nincs közhírré téve. A’ 
törökök kevéssé előnyomultak, az alkirály csapati pedig ugyanazon arány
ban hátráltak. A’ szultán egészségéről a’ hírek kedvezőbbek.

Toulon, jun. 23kán: A’ levantei postahajó megérkezék ’s követke
ző híreket lioza Alexandriábul jun. bárul: „Ibrahim b. azon hírre, mi
szerint Hafiz b. mintegy 20 syriai helységet megszállt, azonnal 25ezer 
főnyi sergével útra kelt, erőt erővel visszatorlani. E’ pillanatban már kez
detét veendette az ellenségeskedés; az egyiptusi sereg jun. 7én már kész 
volt siktengerre szállni, melly 10 sorhajóbul, 5 fregátbul és számos köny- 
nyü hajóbul áll. A’ hajósereg előbb Bhodusba ’s onnan Syria révpartihoz 
vitorlázand vagy Ibrahim gyámolftásaul, vagy a’ török hajósereg bevárá
sa végett. Azon hírre, miszerint Hafiz basa több syriai helységet meg
szállt ’s a’ lakosságot fölfegyverzé, Mehemed-Ali azonnal magához ké
rető a nagyhatalom consulait selőadá, hogy lehetetlen tovább tűrnie’s 
erőt erővel kell megtorlani. A’ consulok mindent elkövetőnek csilapitá- 
sára ’s a’ törökök visszavonulásával biztatgaták őt. Az alkirály követ
kező jegyzéket is intéze az idegen hatalmak consulihoz : „Az alkirály 
nyilványitja a’ consul uraknak, hogy ő, azon esetben, ha a’ szultán csa
pati , mellyek Birnél Eufráton átkelőnek, a’ folyam bal partjára vissza- 
vonulandnak , sergével hasonlag hátra land ’s Ibrahim fiát Damaskusba 
hivandja vissza; azon esetben pedig, ha Hafiz basa csapati egész Mala- 
íiaig visszavonulnak , úgy az alkirály íiát Egyiptusba hivandja vissza. 
Ezenfelül nyilványitja még az alkirály saját jószántábul, hogy azon eset
ben, ha a’ négy hatalom biztosítja őt a’ békéről ’s nem sajnálandják fárad
ságukat, családja részire az öröködés-kleszközlést, képes lenne serge na
gyobb részit Syriábul visszavonni ’s a’portával végképi szerződésre lépni, 
melly az ország szükséginek megfelelne ’s bátorságos létét biztositná.“ 
— A ’ Globe következő rövid jegyzéket közöl Mahmud szultánról: „1839 
jul. 30kán 55 eves leend ’s 28kán 32 évi uralkodása napját iillendi. E’ 
hires reformátor 20 gyermeknek atyja, közülök azonban csak hét van 
megismérve, 3 íi ’s 4 leány. —

O l a s z o r s z á g * .
Róma, máj. 11 kén ; A’pápa őszentsége ma déltájban >számos kísé

rettel Malta villába kocsizott a' bajor királynak látogatását víszonzandó ; 
a’ király az egyház fejét lakja kapujánál várta ’s maga vezető az elfo
gadási terembe, hol több ideig beszélgetőnek. Holnap a’ király Spaur gr. 
bajor ügyviselő szállásán fogadandja el a’ főpapságot ’s diplomatakart. 
Meg folyvást érkeznek ide idegenek a’ szentté kincveztetés ünnepén 
részt veendők. — Toreno gróf már rég időtől tartózkodik itt, a’ nél
kül, hogy kieszközölhetné Nápoly megíátogathatását. — Máj. 13ánlmlt 
meg Kómában Fesch József bíbornok ’s lyoni érsek hosszas szenvedés 
után; a' magas elhunyt Ajaccioban született 1763ban, ’s VII. Pius 1803. 
ban emelő őt bibornokságra’s tavai óta a’ bibornokkarnak elsőpresbyterje 
— primo prete— volt.

Genua, jun. Íjén: Az Itteni spanyol consult viszahívá kormánya, 
ki gyors elutazásra tesz rendeléseket, ’s igy Spanyolország és Szardí
nia között minden kereskedési közlekedés megszűnik. Ide ’s Livornoba 
érkezett levelek szerint már több szardíniái hajó spanyol kalóz körmei 
közé jutott. —

(A’ s z ü l e t e t t  - v a k  l á t n i  k é z  <],) Egy i.solai pórember Isíriúlnm, ki 
vak anyatói vakon született, élte’ .’födik évében mint férj rs több «■yennek’ atyja, 
csudálatosán megnyerte látástebetségét, mit egyedül Kuinano Konstantin tábori 
főorvos’ különös talentumának köszönhet. A’ szegény világtalannak nem volt a’ 
színekről fogalma, csak a’ fény’ és sötétség’ különbségei illeték életmüszereit. 
Mi ön szemeiről a’ k ilőlek első ízben levéteték’s ö az ablakból az utczákon hul
lámzó embersokaságot ’s az ege; meffpillantá, a’ nagy gyönyör ’s örömelragad
tatás miatt elájult. (Echo')

N é m e t a l f ö l d .
Az amsterdami Handelsblad máj. SOkárul jelenti, miszerint az uj 

szerződés helybenhagyása Hágából május 29kéu Londonba küldetett ’s 
31 kén az illető magas felekkel ki is cseréltetett. A’ porosz statnslap e’ 
tudósítást hiteles gyanánt közli , mert Kölnből telegráf által érkezett 
Berlinbe. Ez valósult. —

E2 e 1 g- i u m.
Brüssel, jun. lGkán: Azon hir terjeng itt, miszerint a* belga kor

mány parancsot bocsáta ki Venloo-erősségnek a‘ hollandiak kezébe áta- 
datása végett. — Tegnap a’ lengyelek „Kocher de Cancale“ban gyűltek 
össze Konarsky Simon , a’ lengyel szökevényküldött halála megüllésire , 
kit mart. 12kén Wilnában lőttek agyon. Több belga ’s olasz volt hivata
los ez ünnepélyre, többnyire azok, kika’ boldogultat ismerék. A’terein 
hátulján fekete posztóval borított asztal volt fölállítva, mellette székkel. 
Doovrezky tudata a’ gyülekezettel, hogy az elnökséget Konarsky ár
nyéka viendi; beszédeket tártának többi közt Lelewel, Bartels és Doov
rezky. Ez ünnepélyen 200nál többen valának jelen. —

El o 1 1 a  ii <1 i a .
Hága, jun. lökén: A’ tegnapot, melly a’ Waterlooi csata évnapja, 

annál ünnepélyesebben üllek meg, mert az oraniai főiig Sophia würtem- 
bergi lierc/.egnővel e’ napon tartá összekelését.—Rotterdam Antwerp 
között a’ gőzhajózás néhány nap múlva életbe lépend. — Az amsterdam- 
hárlemi vasúton igen gyorsan dolgoznak , mert aug. 24kén , a’ király szü
letésnapján , szeretnék megnyitni. — Mint ritka eset említésre méltóaz, 
hogy Harlemben néhány nap előtt egy 80 évii eserépfedelező legény, ki 
mesterével összekoczédott, a’sz. egyházban napi munkája után felakasztot
ta magát. —

P ó ílé J t  » ’ BHostasií §• y a |a iv á s á i* ä11>x.
Pest, jul. 4éu : Múlt évhez hasonlag, sokkal kedvezőbb volt gyap- 

jumosásra ’s nyirésre június mint május ’s innen a’ korábbi nyirésbeii 
gyapjú nem is volt olly tiszta. 7()ezer mázsa gyapjú pontosult itt össze 
minden fajbul; bel’s külföldi vevők sem hiányzanak 's pedig olly nagy 
számmal jelentek meg ezek , mennyit több év óta nem látott Pest. Bel
földi kereskedőkön kívül, kik szokás szerint meg szoktak jelenni, vau 
itt számos angol, franczia ’s olasz; még sem történnek nagyban olly 
szapora vásárlások, mint tavaly. Hosszú küzdés volt! a’ vevők, biztosabban 
számolva nyereségre, az 1S3 7ki áron óhajtónak vásárolni, a’ termesztők és 
hajhászok csak néhány forinttal magasb áron akartak túladni gyapjúikon, 
mert már a’ télen is előleg illy módon köttettek szerződések. Arról, hogy 
külföldön a’gyapjufogyasztás csökkent, mit sem akarnak tudnia' termesz
tők , sőt még jobb jövendővel biztatgatják magokat. ’S ez oka, hogy az 
idén az adásvevés több huzavonával, késkedő tétovázással ’s meggondolt- 
sággal ment 's nem azon élénk gyorsasággal, mint többnyire szokás. Azon
ban hazai gyapjukereskedőink ’s az olaszok székiben vásárolják a'közön
séges , közép ’s finom kétnyiretüt ’s a’ közönséges egynyiretíít rnedárdvá- 
sári áron ’s mi a’ finom egynyiretü gyapjút illeti , az valóban szökkent 
árában ’s mint Naplónk emlité, drágábban fizettetik, mint tavaly. A’vásár 
folyvást tart, mert sok termesztő meg nincs egészen kibékülve az árral, 
azt azonban nem tulajdoniihatni termesztőinknek vétkül,hogy magokkal 
a’ külföldi gyapjutermesztőknél könnyebben nem engednek bánni. Bánság
ban, Erdélyben ’s Oláhországban a’zigara ’s fürtösgyapju bevásárlása is 
drágább a’ tavalyinál. — A’ nyers bőr is emelkedők árában. Borszesz 
után igen kérdezősködtek, ’s foka 1 pengő krral javult árban a’ medár- 
dihoz képest, a’ repczeolaj is élénkekből kelt (12% — 13 pengő írtig 
mázsája.) —
G a l io n a ó r :  Pest, július 5dikén: Tiszta búza 170, 150,140 ; — Két

szeres, 1.0,112 , 105; Kozs 100 , 95, 90 ; — Árpa 70,70, 00; 
— Zab 63 , 60, 56; — Köles — , — —; — Kukoricza 
98, 90, 85; — pesti in. v. garas.

D u n a v iz á l l á s : Pest, július 4ikén HP 10" 0' " —jul. óikén IP  5" 9/y/ 
Odikán 1 P 11" ()'"

Szerkeszti llclm eczy. — Nyomtava TraHuer-Károlyi  úri ulcza 612.



Oláhország'ban; Bellaag'h István j* ; ’s a’ t.) Amerika (Mexicobari a’ sz ivetségi pártnak tönkre veretese; ’s a’ t.) Portugália (köveíkamrai lialarzat; 
’sa’ t.) Anglia (részletek Grote tjtkos szavazás iránti indítványa vitatásáról; parliament ülések ; lapnyilatkozatok a’ csekély ministeri többségiül s a’ t.) 
Francziaország (ministerségi nyilatkozat a’ spanyol alkotmányos ügy pártolásáról; ügyvéili viták a’ májusi zenilülőkpőrében ; választmányi jelentéi 
a’ keleti ügyről; kamraviták a’ mexieoi szerződésről; ’s a 't.) Törökország (Mehemed Ali levele fiához Ibrahim basához; a' nagyui hálálosan be
teg; ’s a ’t.) Németország. Egyesületi gyapjú tár. Gabonaár. Dunavizállás. Pénzkelet. Lotto.

M a g - y a r o r s z á g r ^ s E r í l é l y .
O cs. ’s ap. kir. íolsége f. e. jun. 29diki határzatában S v a i  e z e r  

Gábor m.kir. kam. tanácsost es selmeczi főkamragrófot díjmenten cs. kir. 
udv. tanácsosi czimmel méltóztatott fölruházni. —

A’ múlt 1838iki Duna árvize által kárvallott pesti lakosok felsege- 
lésire Véli ka kerület részéről 6 ft. 18 kr. pgő küldetett.

(Zichy grófok.) A’ palotai izraelita közönség (Veszpremmegyeben) 
forró háláját jelenti azon szives adakozásokért, mellyekkel rokadozó sy- 
nagogájok helyett ujlag építtetni kezdett imádságházok létesitésében főleg 
földes uraik kegyessége által segittettek, névszerint Zichy Miklós gróf 
ajándékozott loezer téglát, Zichy István gr. 50ezer téglát, 900 véka me- 
szét ’s G00 ezüst ftot ’s ennek közbenjártára Bécsbül Rothschild b. ház 
100 fr. Eskeles b. ház 40 fr , Loméi 500 fr. ezüstben.

(Milos hg Oláhországban.) Jun. 20iki szerb határszéli hírek szerint 
Milos hg már Czerneczbe érkezek Oláhországban, hol három napi vesz- 
tegzár alá kelle magát vetnie; onnan bojani szép urodalmába szándéko
zik utazni, hol nyugalomban töltendi viharos élete végnapjait. Azon iratok, 
miket elutazásaelőtt elszedete tőle a’ tanács , leginkább levelezésit foglalják 
magukban Konstantinápollyal, sz. Pétervárral ’s általányosan külföldi ügy
viselőivel. A’ fiatal fejdelem egészségében semmi kedvező változás nem 
történt, ’s általányosan hiszik, hogy e’ nyarat nem élendi túl. Az angol 
consul, Lodges ezredes , ki mindjárt az alkotmány-behozáskor ’s a’ szer- 
bek ellene nyiíványitott elégiiletlenségekor Mehádiába utazott, még most 
is használja az ottani fürdőket, ’s hihetőleg nem is térend többé vissza 
Belgrádija. A’ Konstantinápolyba küldetni határzott tanácsosak már út
nak indultak, körülményesen értesitendők a’ nagyurat a’ történtekrül. 
Ki fogja é eszközölhetni a’porta megegyezését, vagy nem? az még igen 
kétes; annyit mindazáltal meglehetős valószínűséggel mondhatni, mi
szerint a’ nagyur nem örömest fogvájóvá hagyni Milos hg eltávolitta- 
tását. —

A’ b u (I n p e s í i- e v a n g e 1 i c u a i s k o I a. Jun. 2 >kétől jun. 3üig tartattak 
a’ budapesti evang. iskolákban a’ nyilványos vizsgálatok számos, különféle rendű, 
hallgató jelenlétében. Kezdettől végig jelen valók c’ vizsgálatokon , minthogy 
érdekemben volt közelebbről megismérkedni ez intézettel , mellyben serdülő 
gyermekemet óhajtóm neveltetni. Alkalmam volt hazánknak egyéb gymnasiumit 
is megismerni ’s azt hiszem, hogy közöttük, akár tekintsem a’ rendszert, akár 
a’ methodust, akar a’ növelési eszközök kiterjedését, a’ pesti evang. gymnasiu- 
mot egy sem múlta felöl. A’ három osztályra tett elemi oktatáson a’ rendes, gram
matical, syntactical, rhetorical osztályokon kivül, a’ testgyakorlásnak, a’ rajzo
lásnak, éneklesnek, az asszonyi munkáknak külön mesterei ’s tanitéji vannak; 
hova még' a’ budai magyar-német és a* lerézia-városi (ót fiók-iskolák tartoznak. 
’S így az intézetben 13 oktatásban’s nevelésben jártas személy munkálkodik. Je
lenleg egy felsőbb polgári iskola terve van készülőben, mellynek kivitelét csak 
a’ pénzhiány gátolja. Ez intézet magányos adakozásokból állott eddig is fen , ’s az 
adakozasbeü készségét tekintve, melly az idevaló evangelieusoknak annyira sajátja, 
nem kétkedhetni, hogy par év múlva a’ terv létesül. A’ gyülekezetnek nyomtatásban 
kifejezett cive, hogy intézetében a’ m. és német nyelv egyiránt tanittassék. Ezen 
elv előbb meglehetős hanyagon, egy pár év óta ellenben annál nagyobb szorgalommal 
s szembetűnő sikerrel Iétesíttetik. Örvendetes tudni, hogy a’ magyar nyelvet leg

inkább a’ nemet tagok sürgetik, kik a’ kor kivánatihoz, valamint mindenben,úgy 
ebben is örömest simulnak. Ilogy itt még sok van hátra, tagadnunk nem lehet, de 
hogy a’ haladás e’ részben nehéz , az részint olly körülményekben is fekszik , 
mellyeken a’ gyülekezet, még most, legjobb akaratja mellett sem segíthet. A’ 
lensóbb osztályokban a’ római nyelv mellett a’ német és a’ magyar egyformán 
taniífatik, kiveven talán a’ középsőt, hol a’ mérleg' még mindig a’ német részre 
hajlong. Az elemi iskolákban, hol a’ tanulok nagyobb száma német’s hol termé
szet szerint az anyai nyelv a’ fődolog, lehetetlen a’ magyar nyelvre nagyobb 
gondot fordítani. De ki a’ magyarosítás tekintetében többek közt legkitűnőbb ér
demeket szerze magúnak, az a’ felsőbb leány-osztály tanítója Dierner ur, kinek 
leányai nemcsak szabalyszerüleg, tisztán beszélni, liariam a’ feladott tárgyakról 
kévés gondolkodás után, koruk ’s tehetségükhöz kéjest, azonnal értekezni is 
tudnak. Alii.

S e l m e c z - B  a n y á n  folyó jun. hó 26kán a’ selmeczi ág. vall. ev. 
egyház közönségé, a’ helybeli kerületi főiskola ifjúsága szokott évi vizs
gálatakor egy meg hazánkban soha nem ért örömünnepben részesült. Ugyan 
is a nógrádi ág. vall., hazánkban legtöbb ev. egyházat számláló ’s a’ J 9 szá
zad józan szellemevei mindenkor gyorsan előhaladó főesperesség, múlt 
18ö8ik évben számos egyházait és iskoláit nagy sikerrel, ’s igaz apos- 
tolkodó lélekkel egyházilag vizsgáló Szeberényi János bányai superinlen- 
densnek közel 9 hétig tartott hasznos fáradozásit némileg meghálálni ki- 
vánván, ennek örök emlékére Szentpétery József hazánk jeles művésze 
által, egy 35 latot nyomó, ’s gazdag aranyzatu ezüst billokomot készít
tetett. Mellynek egyik oldalán a’ nógrádi ev. esperesség czimere, t. i. egy 
felhőkből függő kereszt alatt , két első lábán térdelő bárány látható. A’ 
másik oldalon következő felírás : Szeberényi János főpásztornak egyház
vizsgálata emlékéül a’ nógrádi ágost. vall. esperesség hálája 1S38. A’ 
pohár köre pálmaágakkal, szőlőfürtökkel, és búzakalászokkal mesteri
i g  ’s egyszerű formában van ékesítve. Legalul pedig következő szavak 
olvashatók: ,,Kubinyi Ágoston felügyelő, és Walentinyi János esperes 
fejőkben.“ Ennek általadását a’ nevezett esperesség felügyelője Kubinyi 
Ágoston és Valentinyi János főesperes mint küldők képviselőji magokra 
Vállalván, ezt folyó junius 2Gkán déli 12 Órakor a’ selmeczi ev. főisko

lai könyvtár termében, mintegy 400 jelen volt hallgató előtt, egész 
diszszel, ’s ünnepélyességgel , mindenkit való örömre gerjesztőleg, a’ 
jelen volt, érdemekkel tündöklő főpásztornak át nyújtották. Ez alkalom
mal az általadók, t.i. Kubinyi Ágoston a’ nógrádi esperesség ÍÖlügyelője által 
magyar, Walentinyi János nógrádi főesperes által diák, a’főpásztor által 
pedig szinte latin nyelven szivemelő lelkes beszédek tartattak, vége leven 
a ünnepélyes általadásnak, a’ nevezett esperesség küldötti valamint több 
számos vendég is, a’ főpásztor ur által tisztesen megvendégeltelek.

Nemes B e l l a a g h  I s tván ,  előbb a’ bács-bodrog-megyei felkelő 
nemes magyar seregnél főhadnagy, utóbb a’ nm. hétszem. törvényszék aj - 
tónoka, f. jal. Gikán guta kővetkezőben elhunyt élete 6öik évében. Vi- 
gasztalatlan nején ’s vérségin kivül serdülő fiai József, Aloiz ’s leánya 
Mária kesergik. halálát.

M a g y a r  I s c h l ,  juh Íjén. Az itteni fürdőben egy borzasztó öngyilkos
ság történt. R. J., kassai polgár és német varga (schuster), ki ide múlt estvG 
érkezett, miután az egész éjét ébren, szobájában többnyire élénk fe l’s alá já
rással töltötte, ma reggeli 8 érakor, pálinkázás után, magát puskával főbe lőtte. 
Midőn a’ durranásra fölriadt fürdői vendégek és lakosok, szobáját zárva találván, 
azt egy az ablakon által bemászott fiúval kinyittaták, magát a’ padlaton végig te
rülve, fejét és jobb arczát szertezúzva, falakat és ajtót agyvelő-darabokkal és 
vércseppekkel sűrűén befecskendve találták. O szörnyet halt. Később észrevet
ték, hogy ajtók és asztal egészen bevannak Írva leginkább versekkel német 
nyelven, miáltal, úgy tetszik, vagy föltételében magát megerősíteni, vagy a’ 
világgal tudatni akarta, hogy öngyilkossága hosszas eltökélés következménye. 
Tette okát nem tudhatni: Ínség, szegénység nem lehete , mert egyike volt a’ 
legdolgoztatóbb mestereknek, ki mindig 10 , 12 legénynek tudott munkát adni,— 
nőjétől külön, tilalmas szövetségben élt egy asszonnyal, kitől hir szerint, több 
gyermekei születtek, ’s igy alkalmasint házasságtörési bűnének mély meggon
dolása ’s ebből származhatott kétségbeesése és őrültsége, miről kétkednünk alig 
lehet, vihették önkivégzésre. Szobájában egy levél is találtatott II— F— gróf
hoz , a’ fürdő birtokosához , mellyben eltakarittatásaért esedezik. —

A m e r i k a
Philadelphiai jun. 7iki level szerint a’ M. Chronicleben: „Macombe 

tábornok végre csakugyan szerződőst köte a’ floridai szeminolmkkal, miu
tán e’ vadnép meg az utóbbi hetekben is tiz fehér családot, 30 személyből 
állót, meggyilkolt. —

(iMexicoban a’ szövetségi pártnak tönkre veretese.) Az ujyorki Cou
rier veracruzi máj. IGiki irat után következőket közöl: ,,Urrea és ser
ge maradványa Tampicóba futamlott; Bustamente ’s Aresta ellene nyomult, 
kétségkiil sükerülend szándékjok, Tampico bevétele. Mejia tábornokkal 
Santa Ana legméltatlanabbui bánt; mint hazaárulót hátulról akaró főbe 
lövetni, mit azonban Mejia egész méltósággal ellenze ’s inkább lekonczo- 
lák, mint kivégzék. Santa Ana e’halállal bosszújának áldozék. A’ csata 
Puebla közelében esett Necarigonál. Mejia tábornok ezer főnyi sereggel 
támodá meg Valencia tábornokot, ki 2500 főnyi kormánycsapatot vezérle; 
reggi 4tül 1 Óig tartott a’csata. Mejia rettenhetlen bátorsággal küzde; há
romszor hatalmába ejté az ellenségi pattantyusságot ’s mindannyiszor el
veszítő. Már győzelem repkényivel akará ékitni homlokát, midőn Santa 
Ana, 1400 főnyi sereggel, hátulról megtámodá , ’s Mejia csatát veszte, 
nem áilhatva ellen a’ nagy számnak.“ Az ujyorki Star szerint: „Mióta 
Pueblánál a’ szövetségesek csatát vesztének ’s Mejia főbe lövetett, azóta 
Santacruz vezér az ország keverékfaja által isten gyanánt tisztelteik , a’ 
dictatorságban vetély társa, Bustamente, pedig a’katonaság és papság ke- 
gyencze. Santa Ana féilábbal is nagy munkásságot f'ejíe ki ’s hihetőleg 
ő is, ha nem királyság, de dictatorság után sántít minden esetre. Azonban 
lehetséges, hogy mig e’ két három nagyravágyó a’ konezon osztakozni 
akar, azalatt Texas közbejő ’s az egyesült statusok segélyivei Monte
zuma egész nagy birodalmát meghódítja.—Baudin hajóvezérnek Houston 
kikötőjében megjelente a’ texasiakat igen nagy Örömre buzdító ’s ez által 
mintegy biztositvák Francziaország jó gondolkodása felül. Midőn e’ fran- 
czia hajóvezér később Galvestonban köte k i, számos hölgy és úri sereg 
kisérte őt hajójáig. ílirként teijesztgetik, hogy összesen a’ spanyol-dél- 
amerikai statusok mindnyájan közös congressust tartandnak, mellyben —• 
nehéz feladás — e’ szerencsétlen respubliea belpolikáját rendezik el, 
melly nyugalmat ’s rendet képes legyen eszközleni. —

P o r t u g á l i a .
Lissaboni hírek jun. 17eig terjednek; szerintük jun. llkén  a’ kö

vetkamra 23 szónyi többséggel elfogadó a’ pénzügyminister azon javas
latát, melly a’ kormányt 1400 contonyi kölcsönre hatalmazza föl, a’fo
lyó statusköltségek födözése végett; a’ ministerség e’ megajánlás által 
némileg uj erőt kapa további íönállásra. A’ királyné csapati az algarbiai 
heg ységen ismét kézre keritének néhány guerilhát, kiket azonnal agyon 
lövőnek. — Macdonald tábornok, ki Mowbray Richard név alatti levéllel 
jött Portugáliába, még folyvást Portoban San Juan de Főz erősségben 
ül fogolykint, azon gyanú miatt, hogy d. Miguel ügyésze, noha legkisebb 
Írást sem találtak nála, melly őt terhelné. Négy gyanús személy őgyel- 
gett Locosnál a’ határszéleken katonatiszt-ruhában a’ múlt napokban — 
mire azon hir terjedezget, hogy d. Carlos az éjszaki határszéleken had- 
serget tart készen , melly azonnal Portugáliába nyomuland , mihelyt ott
d. Miguel részire lázadás öleiül ki. —



-

-- ( 2Í§ ) —
A n g l i a .

(Részletek Grote titkos szavazás iránti indítványa vitatásáról.) Ju
nius lSikán a’ parliament! választásoknál használandó titkos szavazást 
indítványozd Grote, nukép azt minden ülésben rendesen tenni szokta. 
Okai e z  úttal is jobbadán ugyanazok valónak,  miket már egyébkor hasz
nált ez indítványa támogatására, ’s csupán annak megmutatása teve in
dítványát fontosabbá, hogy naponkint közönségesebből a’ titkos szavazás 
óhajtása a’ népnél , minek következében még az annyira tartózkodó whig 
kormány is nyílt kérdéssé tévé azt, vagyis ollyanná , melly fölött min
den taaja személyes nézete szerint szavazhat. Kifejté továbbá Grote, mi
kép e’rendszabály elkerülhetlenül szükséges a’szegényebb választók biz
tosítására vesztegetés ’s ijesztés befolyása ellen , mert nem várhatni tő
lük, hogy politikai lélekisméretük tisztán tartása miatt világi érdekeiket 
föláldozzák. Worsley támogató az indítványt, Gaskell pedig ellenző, mi
re Macaulay, az edinburgi uj követ kezde szólani. Először is örömét nyilvá- 
nyitá, hogy a* kormány nyílt kérdéssé tevéa’ titkos szavazást. Vélemé
nye szerint politikai nézetegységet józanul nem követelhetni annyi tag- 
bul álló kormánytól, ’s azért igen üdvös, ha bizonyos kérdésekre néz
ve tökéletes véleményszabadsággal bírnak a’ ministerek. Piít alatt öffon- 
tos tárgyú nyílt kérdés forgott vitatási szőnyegen , ’s azért balság e’rend
szabályt veszélyes újításnak nevezgetni. Csak következő két kérdést nem 
tekintének hajdan nyilínak: 1) a'kormány tói indítvány zott 's ministerségi 

kérdéssé tett rendszabályokat, mik mellett minden kormány tag köteles volt 
szavazni; 2) indítványokat kormányzat - roszalásra, miket minden kor
mánytag ellenzeni tartozék. O maga is (Macaulay) elég éltes már azon 
időkre emlékezhetni, midőn a' katholicusok fölszabadittatását és parliament- 
javitást is nyílt kérdésnek tekinték , (halljuk!) ’s tudja, hogy a’ minis
terek egymással ellenkező értelemben szavaztak. Az illy rendszabály , 
koránsem tanúsít gyöngeséget a’ kormány résziről, sőt inkább szilárdabb 
álláspontra emeli azt. Utóbb Wellington lig megsemmité e’ rendszert, 
mi föloszlatását voná maga után ministerséginek. E' bévezetés után kö
vetkezőleg nyilatkozók a' fenforgó kérdésről a’ szónok: „En a’ londoni 
tisztes követ indítványa mellett szándékozom szavazni; de jól megjegy
zendő , mikép ezzel csak a’ titkos szavazás elve mellett nyilatkozom ’s a’ 
behozatandó törvényjavaslatra nézve ezélszerüségétül függesztem föl tá
mogatásomat, egyszersmind föntartvánjogomot annak vizsgalatára : meny
nyiben pártolhatnék oily törvényjavaslatot, melly biztosit egy úttal 
jobb szózatföljegyzést. (Halljuk !)Nem kétlem mindazáltal, hogy olly esz
közt is találhatni, melly a’ szavazókat ’s közönséget egyenlőn biztosi- 
tandja, mennyiben azt emberi dolgokra nézve altalányosan kívánhatni; 
s még az iránt sem kétkedem, hogy olly választási törvényszéket is le

hetne fölállítani, melly az unalmas és költséges választás-vizsgálatokat 
parliament előtt majd egészen nélkülözhetőkké tenné. (Halljuk !) A’ tit
kos szavazás olly kérdés ugyan, mellynél nem küzd minden ok ugyan
azon oldalon, ’* megengedem, hogy többet szólhatni alaposan ellene; de 
minden illy rendszabálynál jól fontolatra szükség venni minden okot ’s ez 
esetben alkalmasint a titkos szavazás felé fog hajlani a’ mérleg. Meg
engedem hogy a’ titkos szavazás több jó inditóoktul fosztja meg a’ sza
vazót, de egyszersmind sok roszat semmisít meg. Egyébiránt a’ tisztelt 
indítványtevő véleménye ellenére is azt vélem , hogy kisebb községek
ben a’ titkos szavazás sem fogja egészen gátolhatni a’ vesztegetést, noha 
rendkívül nehezítené azt, mig a' rettegtetést egészen siikeretlenítené. 
Ezen baj szinte 7 év óta folyvást nagyobbul, ’s megkell vallanom, misze
rint e körülmény némileg egyenesen a’ javító törvénynek tulajdonítandó, 
(Halljuk!) Ezzel mindazáltal csak olly bajra figyelmeztetek, melly minden 
nagyobbszerü javító rendszabálylyal szoros kapcsolatban szokott járni. Az 
egyházjavitást első időszakában több erkölcsi rósz kiseré, melly a’Plan- 
tagenetek napjaiban nem volt isméretes , és zendületünk, azon nagy ese
mény, melly polgári és vallási szabadságiakat biztositá, eleinte olly go
nosztetteket szült, mellyek a’ Stuartok alatt hallatlanok voltak. Hason- 
lag a javitótörvény is, bármilly nagy áldást árasztott egészben a’népre, 
eleinte szinte okoza némi visszaéléseket, de a’ vesztegetés főbb csator
nája csakugyan bedugó, csakhogy a’ be nem dugottakban annál mélyebb 
s zavarosb mosta iolyam. (Halljuk!) A' parliamentjavitás az egyenes 
kinevezést eltörlé ugyan, vagy legalább súlyosbító; de a’ rettegtetési 
rendszernek annál tágabb ösvényt nyitott, még pedig épen olly pillanat
ban, midőn azon ezrekre terjesztők ki a’ válaszlásjogot, kik ellen legna
gyobb sükerrel gyakorolhatni az ijesztgetést. E’ visszaélés ellen rosza- 
las hangzik minden oldalról az ogesz egyesült királyságból. Néhány at- 
elleni ui , mint hallom , csakugyan olly szózatoknak köszöni parliamenti 
helyet, miket fenyegetések sajtolanak ki, (tetszés a’ ministen padok
éul, roszalas a’ toryk résziről); ha valóban ül olly követ e’ házban, úgy 
inkább óhajtanám, hogy régi szokás szerint történnék most is a’ kép- 
viselés, mert ezelőtt nem kellett a’ választónak politikai Iélekisméret- 
koczkáztatás, vagy családjával együtt száműzetésbe költözés között vá
lasztani. Véleményem szerint minden önkény rósz ugyan; de legroszabb 
az, melly szabadehnüség palástja alá rejtezik. (Harsogó tetszés.) leple
zetlen oligarchia alatt csupán azt szenvedi a’ nép , hogy olly emberek 
uralkodnak rajta, kiket nem maga valószín; de hol népválasztási rend
szer uralkodik, ott olly növekedő mértékben szenved a’ nemzet, meny
nyiben a’ rettegtetési rendszer emelkedik , ’s ez esetben azon kétszeres 
baj terheli a’ népet, hogy nem szabadon választott férfiaktól kormányoz- 
tntik, ’s hogy mégis mintegy gúnyból felszeg választásra van kénysze
r e .  A’ ns I. (Worsley) igen jól jegyző meg, miképő az indítvány-támoga
tás által koránsem akarja befolyásától megfosztania’ gazdagságot, mert 
ez valóban olly hatalom , melly nyájasan és jogsaerüleg alkalmazva min

denkor ragaszkodást és bizalmat sz il. A’ népvélemény a’gazdagságot er
kölcsi tulnyoinóság fogalmával szokta összekapcsolni, mivel annak bir
tokosa magát ’s gyermekeit legezélszerühb művelődési eszközökkel képes 
körny ezni. A’ gazdag még akkor is folytathatja művelődését, midőn a’ 
szegény már rég mindennapi kenyériért kénytelen fáradozni; a’ gazdag- 
utazással, nyelvtanulással, ’s más tapasztalásokkal bővítheti tudomá
nyit , mig a’ választók nagy tömege minderről lemondani kény télén , no
ha ismeri s méltánylani tudja becsét. Még a' nép azon legaljasb osztá
lya is, melly még választási joggal sem bir, bármilly kalandos mozgal
minál mindenkor lehetőségig müveit férfi vezérlete alá törekszik gyűlni. ’S 
igy természetes és kiirthatatlan befolyás fekszik a’ gazdagságban. 'S nem 
ezen befolyás az, mitől óvakodni kell a’ háznak, hanem a’ vesztegetés, 
meilynek legroszabb módja a’ rettegtetés. A' földesur igy szól bérlőjéhez: 
„Szavazz mellettem, vagy kivetlek telkedről” ; a’ vesztegető ellenben 
csak ezt mondja : „Szavazz mellettem, ’s 20 font sterlinget adok csiz
mára.“ (Kaczaj.) Vesztegetés ellen van törvényünk; de rettegtetés 
ellen nincs.“ ’S mégis ez utóbbi azon választót eltántorítja gyakran, kit 
ígéret nem ronthata meg. A’ vesztegetés ezrekbe kerül; de a’ rettegte
tés csupán gyalázatot szül. (Tetszés a’ mínisteri padokrul.) Könnyebben 
megveti az ember azt, mit soha nem bírt, mint azt, minek birtokát már 
megszoká. (Halljuk!) E’ szerint a’ rettegtetés legolcsóbb vesztegetőéi 
eszköz, ’s legveszélyesb próbára teszi a’ választó böcsületét. Rettegte- 
tésre nem hozhatni büntetést, ’s azért lehetlenné kell azt tenni. Ezt csak 
titkos szavazás eszközölheti. Vannak, kik erkölcsi' tekintetből kárhoz
tatják e’ rendszabályt; de, ha a’ hazugság sérti az erkölcsiséget, úgy 
alkalmasint az is sérti azt, ha valaki úgy használja az alkotmányszerü 
választásjogot, hogy magányos életére nézve minden kényelmetlenséget 
elkerülhessen. Nem ismérek erkölcstelenebb ’s az angol szilárd lelküle- 
tével ellenkezőbb tettet, mint midőn a’ választó épen annak adja szavat 
kit elmellőztetni óhajt. (Halljuk!) Pedig ez napirenden van most. Titkos 
szavazásnál lélekisméretesen valoszthatna minden ember, ’s ha tettét 
utóbb csakugyan tagadná: kérdem, a’ két rósz közül, mellyik nagyobb? 
(Halljuk!) Isten mentsen, hogy bármi alakban ótalmazójalegyek a’ ha
zugságnak ; de legyünk egyenlően igazságosak szegények ’s gazdagok 
iránt, ’s ne korholjuk szerfölött a’ szegény választót a’ szemében levő 
szálka miatt, midőn a’ four szemében hallgat,va nézzük el a’ gerendát. 
(Halljuk !)A’titkos szavazás tettlegi ellenzesi egyre olvaszthatok.Kérdés:há- 
boritandja é az a’ javitó törvényt, mit a’ kormány ’s átelleni urak vég
sőnek kivannak tekinteni? En igen jól emlékezem, miszerint a’ javitó 
törvény vitatásakor a’ titkos szavazást föntartott kérdésnek nyilatkozta
tok. (Halljuk!) Nem hallóm soha, hogy valaki a’ javitótörvény támoga
tása által titkos szavazás ellen küzdésre kötelezte volna magát. A’ javitó 
törvény csupán a’ nyilványos jóllét előmozdításából származott, ’s e’ te
kintetből legsürgetőbb szükség kívánásáig épségben kívánom azt tartatni. 
Az 1832iki zendület — mert zendület volt, melly minden más ország
ban véres lett volna — minden józansága mellett is olly nagy izgást ’s ve
szélyeket szült, miknek megújulását valóban nem kívánhatom. Azért kész 
vagyok nagy sérelmeket eltűrni, mint olly ingerültséget támosztani az 
országban , mellyel a’ javitó törvény megújítása mulliatlanul járna. Ezért 
azonban nem kell gyöngíteni a’javitó törvény hatását, hanem inkább biz- 
tosítni teljes és szabad munkálkodását. Nem szabad tűrnünk , hogy va
gyonosak ’s hatalmasok nevezgessék ki alattomban az alsóházi követe
ket , ’s olly rabszolgákká nyomják le alattvalóikat, minők a 14ik szá
zadban is alig léteztek. (Halljuk!) Nem ezért kelt föl 1831ben az egész 
nemzet egyetlen férfi gyanánt ,’s nem ezért küzdő le az elsánczolt hatalom
gyakorlókat. Közel már azon idő',, mellyben a’nemzet olly hatalmasul s 
egyhangúlag kivana'ndja tökéletes végrehajtását a’ javító törvénynek, mi
kép annak első megalapítását eszközlé ; 's csak a’ titkos szavazás di
vatba hozása után leheteml majd valódinak mondani az angol nép szava
zásjogát. Akkor majd ki fog tűnni, hogy mi nem csupán folytonos vál
toztatás és zajgás előtt egyenlitgettük az utat, hanem a birtokjogot biz
tosítottuk , és szorosabbra huztuk a’ külön néposztályokat összefűző kö
teléket, ’s mindnyájat általányos szövetségbe egyesitettük a’ parliainenttel 
’s koronával.“ (Nagy tetszés.) Staunton tiz megyében óhajtó eleinte pró
bálhatni a’ titkos szavazást; mivel azonban látó, hogy a‘ parliament nem 
akar félszeg rendszabályokhoz nyúlni, tehát inkább az ismért roszat ve
ié eltiirendőnek, mint isinéretleneket idézni létre. Utána Russell szála’$ 
lényegileg oda nyilatkozék, hogy Macaulay velős beszéde sem volt ké
pes őt előbbi meggyőződéséből kiforgatni és a’ titkos szavazás pártolá
sára bírni, melly rendszabály , véleménye szerint, nein fér össze az an
gol nép becsületes lelkületével, ’s a’választókat egészen a’ közvélemény 
bírálata fölibe emelné, holott annak parliament, király ’s törvényszékek 
is egy iránt hódolni tartoznak Angliában. Többi közt még ezeket monda 
Russell: „Megvallom , mikép a’ rettegtetés szüleményt csakugyan ro
s tá k ; de még sem olly nagy mértékben, mint azt velünk elhitetni akar
nák. (Tetszés a’ tory oldalról.) Véleményéin szerint a’ titkos szavazás 
nem orvosolhatná egészen e’ bajt, mert az angol választók nagyobb ré
sze nem tudna tettetésre aljasulni. (letszés.) A’ számtartó például majd 
igy szólna a’ bériéhez: „John Smith, szavaztál az utóbbi választásnál?** 
— „Igen.“ — Jól van, ’s kiért?“ Hallgatás. Uj kérdés, ujubb haliga* 
tás. Számtartó : „Mondd meg becsületesen és őszintén ; nemde a* whig 
jelölt mellett szavaztál ?” ’S fogadom, John Smith igennel fog válaszol
ni J mert őszinte angol lelkenem engedi őt egyebet szólani. Titkos sza
vazás tehát nem irthatja k i n ’ rettegtetést. Mondja valaki talán, hogy o’ 
méltatlan bánásmód ’s boszuvágy majd hallgatásra vagy kevesli őszinte
ségre szoktatandja a’ választókat ? Ez még roszabb lenne , mert akkor



Önként aláznék ravasz és álnok erkölcstelenségre a’ népet. Illy cserét 
előmozdítani nem fogok. Mi pedig a’ vesztegetést illeti, arra nézve maga 
áz edinburgi tisztes követ is megjegyzi, hogy, azt nem fogná megszüntet
hetni a’ titkos szavazás. Mi okbul alapítsunk tehát oily rendszabályt, 
melly a’ régi bajt nem orvosolja, hanem inkább újakat szül hozzá ? Mi 
politikai ingerültség 's összeütközés korában élünk most. Önök gyógy
szerül titkos szavazást ajánlanak, én pedig: türelmet. Ez átmeneti kor
iszak elmúlása után, szükségképolly kor fog majd bekövetkezni, mell>- 
ben a’ választók jogai teljes megismerést találandnak. En hiszem a' köz
vélemény hatalmasságát Angliában. A' szabad 's erőteljes britt lelkidet 
képes leend illy síikért eszközleni. En polgári erényben ’s bátorságban 
bizom, ’s ezek mind azt ki fogják küzdeni, mit hiában várnak mások a’ 
titkos szavazástól.“ Russell szavai tetszést nyerőnek a’ toryk résziről, 
a’ parliament szabadelmü tagjai ellenben zúgással fogadók azokat.Shiel töb
bi közt következőleg nyilatkozék a’ minister ellen : „Az igen tisztes tam- 
worthi követ (Peel) megismerő a' rettegtetési rendszer roszaságát, ’s a’ 
ns belministertül ugyanazt hallók e’ pillanatban. De mit tesznek ez urak, 
a’ baronet és ns lord , e’ baj orvoslásául ? Hazámban , Irlandban követ
kező néptréfa forog szájon, mellyet ez esetre is alkalmazhatni: „Mit tesz Ön 
mylord John?“ — „Semmit.“ — „Es On, Sir Peel?“ — „John lordnak 
segitek.“ (Kaczaj.) A’ vitatás siikerét már múlt számunk közié. —-

(Parliament'! ülések. Elegy.) A’jun. 24ki alsóházi ülésben az okta
tási törvényjavaslat jőve vitatási szőnyegre. A’ miuisterségnek számos 
ellenzője támadt ezúttal, ’s egy ns lord olly rendkívüli hangokkal nyilvá- 
nyitá tetszését, midőn ellenzési szónokok beszéltek, hogy végre szigorúan 
rendre volt kénytelen utasítani őt az elnök. A’ ministeri indítvány azonban 
mégis csakugyan keresztül ment, de csak 2 szónyi többséggel, mit nagy 
tetszéssel fogadott az ellenzés. Jun. lökén jelenté Melbourne a’ felsőhaz- 
ban, miszerint a’kormány nem sokára életbe szándékozik léptetni a’ fillér- 
levéldijt. (Harsogó tetszés.) Véleménye szerint egyébiránt igen nagy vi
gyázatot kíván az illy rendszabály végrehajtása. — Eortescue 1. (Ebring- 
ton), kinek kineveztetése Normanby 1. utódjául az irlamli alkirályságban 
olly nagy zajt támasztott a’ tory pártnál, minden várakozás ellenére olly 
nyugalmasan kormányozza Irlandot, hogy eddig még alig nevezők őt egy
szer a’ hírlapok, parliamentben pedig épen említés sem történt róla. A’ 
ns lord mint látszik példás jámborsága által békítő ki magával az irlandi to- 
rykat! Az oxfordi és cainbridgei tud. egyetemek jogtanári cziminel tisz
telek meg őt. — Sandvich szigetekről írjak, mikep Wood kapitány, Rich
mond sorhajó parancsnoka, azon tengervidéken uj szigetet födöze föl, melly 
lepve van erdőséggel s igen népesnek látszik; némelly helyeken igen 
magas a’ föld színe. Wood kapitány Rrinsmade névvel jegyző naplójába 
e’ szigetet, melly eddig semmi földabroszon nem volt említve. — Sydney- 
ben (Ujdéhvalesben) múlt év lefolyta alatt f)S29 szabad gyarmatos és 
2935 gonosztevő települt meg. — Exeter közelében a’ Chudleigh-szikla 
egyik hasadékán néhány hét előtt egy borzeb (tacskó) tunt el,’s n^olcz napig 
hallak ugatását az emberek a’ nélkül, hogy hozza térhettek volna. 15d;k 
nap már csak nyöszörgése volt hallható, és egy bátor suhancz lebocsát- 
kozék a’ mélységbe kötélén megszabadítására. Miután fáradságosan ke
resztül vánszorgott a’ tekervén)esszirtnyiladékon , 63 ölnyi mélységben 
20 lábnyi térségit száraz szirtiiregre talált, mellének közepén mered
ten hevert elnyúlva a’ borzkutya. Páráját Csak épen akkor adható ki , 
mert még meleg volt. Egy oldalnyilásból léglmzamot érzett a’ suhancz, 
melyebben tehát bizonyosan még nagyobb üreg találtatik; oda azonban 
nem szállhatott le, mivel kötele rövid vala. — Hussein kán, a’ perzsa 
rendkívüli követ, nagy mértékben vonja magára a’ közfigyelmet London
ban. Derék hat lábnyi magas keleti férfi ez, ki gyönyörű öltözetében, 
a’ naprend gyémántjegyével csakugyan nem mindennapi figyelmet képes 
gerjeszteni. Először a’ chiswiki kertben jelent meg nyilványosan Hussein 
s igen tetszeni látszék neki a’ sok gyönyörű virág; de alkalmasint sok
kal jobban örvendeztette volna megüt Palmerston hamvassárga épen nem 
örvendetes arcza* mert Hussein kán még nem „látható a’ ns lordot, ki igen 
jól tudja, hogy a jó Hussein Londonban van, és szeretné mondani: Pa
ter peecavi!“ Mindazon sok szép sálkendő, miket argumenta ad Yicto- 
í iám , gyanánt hozott magával, kibontatlanul pihen még selyem takarói
ban. Keleten annyi tüzanyag van összehalmozva minden oldalon, hogy 
a’ kormánynak valóban minden érdeke határzottan békeföntartást kivan. 
Különösen kívánatos pedig, hogy Anglia és Perzsia közt ne történjék 
komoly meghasonlás. —

J E r a n c z i a o r s z a g .
(Választmány i jelentés a’ keleti ügyről.) A’ jun. 24iki követkamrai 

illésben Joufiroy következőleg nyilatkozék, a’ választmány nevében, 
azoií 10 milliónyi rendkívüli költségrül, mellyet a’ ministerség a' levan- 
tei hfijobud-szaporitásra kért: ,,A’ ministerség kivánata semmi ellenzésre 
nem talált a? választmány előtt. Egyiptus és a’ porta összeütközése olly 
kérdéseket hozlak mozgásba , mikre nézve értelmes nemzet épen nem 
viseltethetik hanyagsággal. Francziaország csak 3 sor- ’s néhány könnyebb 
hajóval bír a’ Levanteban, midőn a’ .török sereg mozgalmi Eufrát mel
lett fölbomlással fenyegetik A világbékét. Az óta több ment ugyan ; de 
a’ mostani rendes költségvetés erejével csupán S — 9 sorhajót tarthatna 
ott a’ kormány, melly mennyiség elégtelen, ha a* diplomatia csakugyan 
nem lenne képes békét eszközleni Mehetned Ali és a’ porta között. Is
merjük az orosz kormány haderejét a" fekete tengeren. Az angolok 9 sor
hajót járatnak a* Levanteban , ’s hiteles hírek szerint szaporítani szándé
koznak e’ mennyiséget. Francziaország nem köteles ugyan az egész föld
ieké körül őrködni; de mégis hathatósan tartozik föllépni a’ földközi ten
geren. Szükség, hogy külügyeire nagyobb gondot fordítson az ország,

mint eddig. Nemzeti nagyságunk nnrlaszthatlanul parancsolja ezt, mert 
a’ minister soha nem fog buzgani elég hévvel olly tárgy mellett, melly 
a’ nemzetet nem érdekli. Keleten most könnyen megnyithatná hatalmát 
valamelly birodalom , ’s ez ellen csupán ez egyetlen elvet használhatni 
gyógyszerül : ne tűrjön Európa semmiféle terjeszkedést. (Elénk tetszés.) 
Francziaország méltányos szózatot igényelhet a’ keleti ügyekre nézve , 's 
Európában elfoglalt rangjáról pillanatig sem szabad feledkeznie. (Helyes
lés.) A' kinfahiai szerződés igen is kétesiti kelet helyzetét, a’ hunkíar- 
iskeh ssíi pedig veszélyesifé azt Európára nézve. Ez utóbbi Knsszia fegy
veres közbéjárulását köti ki háború esetén. Husszia tehát harezkiütés ese
tén a’ porta és Mehetned Ali közt Konstantinápoly előtt jelenhetik meg 
hadsergestül. ’S ez veszélyesül kelet helyzetét Európára nézve. (Elénk 
mozgalom.) Csudálkozásra méltó, hogy hat óv óta épen semmi m ni tör
tént e’ helyzet változtatására. Tovább nem tűrheti Európáé1 bizonytalan
ságot, ’s ez okbul határzottan kell megalapitnia kelet jövendőjét’s álta
lányos biztosságot állítnia föl Russzia félszeg’s haszon1 eső kezessége he
lyett. Midőn a’ belgiumi esetek terjeszkedésre nyitottak utat Francziaor- 
szágnak, azonnal talpon volt Europa, ’s vele Russzia is, annak gátlásá
ra. Mivel e’ történetek Európa súlyegyenét fenyegetek , tehát kiegyenl tó - 
lésükre jogot igénylett Európa, ’s Francziaország épen nem ellenző azt A’ 
keleti kérdés azonban még sokkal inkább érdekli Európa súlyegyenét, 
’s igy azt szinte csak az összes Európa döntheti el. ‘S ugyan mi ürügy 
alatt gátolhatná ezt Oroszország?“ E’ jelentés vitatására még nincs nap 
határozva. —

(Mi nisterségi nyilatkozat a’ spanyol alkotmányos iigy pártolásáról. 
Elegy .) Jun. 26kán a’ követkamrában a’spanyol partvidéken szaporítandó 
hajóhad költségűnek vitatását folytatók. Just de Chasseloup-Laubat marq. 
ellenző az avatkozást a’ spanyol ügyekbe, Carnot, választmányi tag-, el
lenben igen sajnosnak nyilványitá, hogy a’ kormány nem szándékozik 
még hatarzottabban föllépni. Utána Sonlt tábornagy szólott, jelentvén, 
miszerint a’ kormány 7 hajóval szándékozik szaporítni haderejét a’ spa
nyol partvidéken , minden gyanús szállításnak gátlásául, ’s egyszersmind 
katonaság és élelmiszerek szállítására, midőn azt alkotmányos hatósá
gok vagy vezérek kivánandják. Ezután a’ bilbaói hatóság köszönő iratát 
’s több más hasonló tartalmút olvasa föl, mikből kitűnt, hogy a’ fran- 
czia kormány e’ legújabb határzata tökéletesen kielégítő a’ spanyolokat , 
kik fegyveres közbenjárulást épen olly kevéssé kívánnak , mint maga a’ 
franozia kormány. Ha egyébiránt jövendőben illy közbenjárulást kíván
nának a’ Változó körülmények, úgy minden esetre czélszeríileg fog ren
delkezni a’ kormány. Mathieu de la Redorte nem elégült meg a’ tábor
nagy ez igen általányos nyilatkozatával, ’s emlékeztető a’ kamrát, mi
szerint a’ mostani ministerség némelly tagjai, akkor, midőn még az el
lenzési padokon ültek, egyenesen kimondák, hogy Francziaország okve
tlen ü l tartozik fegyveresen közbenjárulni, ha d. Carlos részire találna 
nyilatkozni a’ győzelem. Dufaure jelenté , mikép ő még most is előbbi 
véleményihez ragaszkodik ; de e’ pillanatban még nem tartja szükséges
nek a’ fegyveres avatkozást Spanyolország ügyeibe ; mihelyt azonban e’ 
szükség bealland, azonnal minden segélyre számolhat az alkotmányos ki
rályné. A’ spanyol kormányrendszer tartósságára nézve igen kívánatos, 
hogy tulajdon erejének köszönje győzelmét, mert kiilsegély minden kor
mányra gvöngeségi homályt szokott hárítani. Fegyveres közbenjárulás te
hát akkor fog történni, ha a’ madridi kormány határzottan kivánandjaezt, 
a’ franozia kormány pedig átlátja, hogy annak megadása nélkül veszve az 
alkotmányos ügy Spanyolországban. Ez ígéretet zajos tetszéssel fogadó a’ 
balközép. Passy azonban még tovább ment nyilatkozatában társánál. De 
la Redorte ugyanis kérdő: miért nem kaptak a’ franozia tengerésztisztek 
is olly határzott utasításokat, mint az angolok, mellyek szerint ez utób
biak szükség esetén álgyuikkal ’s kardéllel is segíthetik az alkotni nyns 
ügyet. Passy erre következő nevezetes nyilatkozatot tőn: „Havalamelly 
fontos esetben franozia hadihajó tüzelése kedvezőleg dönthetné el az ügyet 
az alkotmányos királyné részire, nem kétlem, hogy minden franozia ten
gerésztiszt használni fogja e’ kedvező alkalmat. E’ szavak nagy hatást tá- 
mosztának és szükséges intésül fognak szolgálni a’ franozia hajóparancs
nokok számára. E’ nyilatkozat után 2G3 szóval 53 ellen fogadó el a’ kam
ra a’ ministeri indítványt. Brossán! tábornok pőrét jun. 21 kén ismét meg
kezdők a’ perpignani haditörvényszék előtt. — Jun. 27kéu délelőtti 11 
órakor számos hallgatóság előtt kezdő meg a’ májusi zendülők pőrét a’ 
pairszék. Barbés és Bemard leginkább kitűntek a’ foglyok közül; az 
előbbit Dupont és Arago védik, imezt Coraly. Mindketten szilárd elszántsá
got tüntetőnek ki. Az első ülésben a’ vadlevél olvasása töltő be az idő na
gyobb részét. —

(Ügyvédi viták a’ májusi zendülők pőrében.) Mig a’jun. 20ki pair- 
széki ülésben a* vádlevelet olvasd föl a’ titoknok , emlékirat keringett a’ 
hallgatok közt, a’ leghiresb ügyvédektől aláírva, kik a’ törvények tar
talmára, ’s Dupin és Nicod követkamrában mondott beszédire hivatkoz
ván, az elválasztó törvényre nezve azon megjegyzést tévék, miszerint a’ 
pairszék nem választhatja el egymástól a’ vádlottakat a’ nevezett törvény 
megsértése nélkül. Alulírottak véleménye, szerint tehát el kell a’ törvény
kezést halasztani, miglen minden egyes kihallgatásnak vége szakadand. 
Arago, Barbcs ügyvédje, társai nevében ünnepélyesen ellenmondóit a’ 
foglyok külön osztályokba soroztatásának, mivel a’ vádlevélbül világosan ki
tűnik , hogy valamennyi vádlott ellen ugyanazon tettet hozzák íöl bűnül. 
Frank-Carré, a’ főügyvéd , hosszas beszédben megczáfolni törekvők Arago 
okait. Határzat nem történt, ’s még más nap is folytak e’ kérdésiül az 
ügyvédi viták. — A’, perpignani hadi törvényszék első ülését jun. 23káu 
csupán a’ vádlevél-fölolvasas töltő be. Brossaid tábornok ügyésze azon-
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nal 'kifogás* tun az általányös bánásmód ellen, mondván, hogy a’ másod
rendű haditanács nem bocsátkozhatok többe a’ fő vádpontok vitatásába, 
miután az első törvényszék már föloldá attól. Két órányi tanácskozás után 
mindazáltal azt határzá az ifelőszék, hogy minden esetre valamennyi vád* 
pont vitatásába fog bocsátkozni.

(Kamraviták a’ mexicoi ügyről.) A’ jun. 25iki követkamrai ölesben 
a' Mexico es Buenos-ayres elleni hadikészületekre megkivántató költsé
gek vitatása jutván szőnyegre, Salvandy hosszas beszédben iparkodek ótal- 
mazni Mole ministerségének e’ tettbeni léptéit. Teste pecsétőr es'Soult tá
bornagy nem helyeslék tökéletesen Baudin hajóvezér szerződését, noha 
az egészre nézve egyezésüket jelenték neki. A’ jour. des Debats kese
rűn lobbanfja szemére a’ ministerségnek e’ színtelen ’s lenge bánásmó
dot, mivel véleménye szerint vagy szilárd önállással kellett volna a’ mi
nistereknek nyilaíkozniok e’ tárgyról, vagy pedig mellőzniük minden rész
letes vitatást. A’ ministerelnök jelente, hogy a’szerződés még nincs hely
benhagyva. Kitűnő figyelemre méltó azon körülmény, miszerint Mole gr. 
egy 183S septemb. 2 Idiki hivatalos iratából kiviláglik , hogy Bandin ha
jóvezérnek meg volt tiltva más idegen hatalomtuí közbenjárulást elfogad
ni. E’ szerint tehát, mint látszik, némelly olly záradékokat is irt alá Bau
din, mellyek elfogadása homlokegyenest ellenkezék a’ ministersegtül ka
pott utasításival. A’ választmány előterjesztetni kivárná az érintett iratot, 
de a’ kormány nem engedé meg azt. Teste igazolni törekvék e pontban 
Baudint, ’s máskép magyarázni a’kérdéses irat értelmét, mondván, mi
kép a’ szerződés csakugyan idegen hatalom közbenjárulta nélkül létesült,
’s csupán pénzbeli kárpótlásra nézve kivántaték meg idegen hatalom íté
lete. Salvandy beszédében legfeltűnőbb volt azon rész, melly a’ régi és mos
tani respublicai intézményeket támodja meg, a’ királyságok ellenében. 
Szerinte Francziaország 1830 óta csupán Sehweizzal, az egyesült sza
bad tartományokkal, Mexicoval , Buenos ayressel és Haytyval jutott 
komolyabbszerü villongásba, mert a’ többi kormányokkal legfölebb is 
csak mulékony és Írással eldönthető baja volt. Ezt nagy részben a’fran- 
czia sajtó munkálkodásinak tulajdonító a’ szónok, mivel az folyvástany- 
nyira gáncsolja ’s kisebbíti a’ kormányt, hogy a’ respublicai kormá
nyok szükségkép azon véleményre jutnak: „Francziaország nem is ké
pes gyorsan megboszulni az ellene elkövetett sérelmeket. Ezután 
lépésről lépésre ótalmazá Salvandy a’ kormány minden rendszabályit 
Mexicora nézve. Szárazföldi sereg oda száüittatását ő balga tettnek nyilat- 
koztatá , ’s íigyelmezteté a’ kamrát azon roppant költségekre , miket az 
algíri hadszállitvány okozott, noha Mexiconál sokkal közelebb esik azon 
tartomány. Anglia egykor 12 ezer főnyi serget kühle Mexico ellen, és 
még sem nyeré meg azt, mit ez áldozattal kikiizdeni szándékozók. Illy 
lépésre csupán legnagyobb szükség esetén határozhatná magát el Fran
cziaország. Teste kóré a’ kamrát: ne csudálkozzék> hogy a’ mostani 
ministerek olly szenvedőleg viselik magukat e’ vitatás alatt. Egyetlen hi
vatalos szó is zavarba hozhatná ez ügyben a’ kormányt, inelly még több 
hivatalos iratra kénytelen várakozni Baudin hajóvezér résziről. Teste után 
Taillandier szólott: ,,A’választmány kérte a’külminister urat az egész hi
vatalos levelezés közléséért, melly közte ’s a’ hajóvezér közt folyt. Ez 
irományok egy részét csakugyan meg is kapá a’ választmány, t. i. az el
ső rendszabályokat» miket Mólé gr. Baudin hajóvezérnek adott. Meg kell 
ismernünk, hogy méltóság- es szilárdság-teljesek voltak azok. E’ hang 
mindazáltal rövid idő múlva igen megváltozott. 1838 nov. lOiketiil f. e. 
martz. 9ikeig, mint hinni okunk van, igen élénkül folyt a’ levelezés Mó
lé gr. és Baudin hajóvezér között. E’ levelezést szerettük volna velünk 
közöltetni.“ Guyet Desfontaines ; „Még egy megjegyzést óhajtók tenni. 
Mint látszik, a’ kormány huzamosb ideig utasítás nélkül hagyá megha
talmazottját a’ szerződés végképi megkötése iránt. Egy részről némelly 
záradékok veszélyességit emelék k i, más részről pedig jelenté a’ pe-
e.sétőr, mikép a’ szerződés helyben nem hagyása igen komoly következ
ményeket vonhatand maga után. E’ vitatás berekesztésbe tehát mindenek 
előtt szükséges , hogy tudassa velünk a’ ministerelnök: milly utasításo
kat adott tulajdonkép Baudin hajóvezérnek ?“ Soult: ,,A’mostani minis- 
térség épen semmi utasítást nem adott még neki. Minden, mi a’ mexi
coi szerződést illeti, az april lóiki kormánytól származott. (Mozgalom.)
A’ helybenhagyásra nézve tanácskozni fog még a’ ministerség, mielőtt 
azt a’ király elibe terjesztené.“ Guyet Desfontaines : ,*A’ ministerelnök 
szükségesnek véli némelly oklevelek eltitkolását a’választmány előtt. Ne
künk nincs jogunk sürgetni azok közlését. De föl világi (ásókra van mégis 
szükségünk; mert ha némelly záradékok művit nem hagyhatni helyben a’ 
szerződést, úgy meg nem foghatom, mikép adaték nekik abban hely. 
Azon utasítások közt, miket Mólé gr. Baudin hajóvezérnek adott, ’s az 
előttünk fekvő szerződés közt igen lényeges különbség uralkodik, melly 
méltán voná magára a’ választmány ’s néhány szónok figyelmet. A’ vá
lasztmány tehát szeretné tudni : milly időközi levelezések okozhaták c’ 
különbséget? ’S ez iránt semmi fölvilágitást nem nyerhete.“ Soult tábor
nagy ismét kitérőleg válaszolt, mondván, hogy a’ kormány nem bocsát- 
kozhatik részletest vitatásba, mielőtt minden hiányzó hivatalos iromány 
birtokába jutna. Egy a’ választmányhoz intézett iratában azt nyilványítja 
a’ ministerelnök, miszerint a kormány ezer okbul volt kénytelen minél- 
clőbb szerződésre lépni Mexicoval. Maga a’politika is nagylelkűséget tőn 
törvénnyé a’ hajóvezérnek, ki San Juan deUlloa elfoglalta után olly en- 
gedvényekkel tartozék megelégülni , miket az előtt nem volt szabad el
fogadnia. Noha egyébiránt a’ martz. 9iki szerződésben az első terv né
hány záradékira óhajtott találni a kormány, még sem késlclteté a’ szer
ződés helybenhagyását, ’s magára veve az egész felelősséget. Másnap
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(26ikán) még egyszer visszatért Soult tábornagy a’ mexicoi kérdésre,’s 
leginkább a’ választmányhoz intézett iratában előforduló e’ szókat: „A* 
kormány nem talált nehézséget a’ martz. 9iki szerződés helybenhagyása 
i r á n t t ö r e k v é k  öszhangzásba hozni a’ kamrában mondott e’ szavaival: 
„A ’ szerződés még nincs helybenhagyva.“ Ha a’ kormány nem hagyja 
ezt helyben, úgy ismét fegyverhez kell nyúlni, óhajtja é ezt a’ kamra? 
(Minden oldalról: „Nem! Nem !“ ) Végre a’ vitéz hajóvezér érdemeit tö
rekvék kiemelni a’ tábornagy, mivel az legnagyobb nehézségek elleniben 
aránylag csekély eszközökkel olly sükert vitt k i, mellyelminden esetre 
megelégülhet Francziaország , ha mindjárt nem felel is az meg minden
ben tökéletesen a’ föllengő,sb kiváltatoknak. További határzat nem tör
tént e’ tárgyban azon nap. Igen különös azonban, hogy mind az, kiknek 
befolyásuk van e’ kérdésre , olly kitűnő zavarral nyilatkoznak róla. Az 
egész baj alkalmasint abban alapszik , hogy eleinte igen sokat kívánt a’ 
franczia kormány, ’s utóbb visszavonulni lön kénytelen, midőn Anglia és 
a’ szabad tartományok határzottan követelési ellen nyilatkoztak. —  

T ö r ö k o r s z á g .
Mehemed-Ali jun. 4kén következő irományt intéze Ibrahim basa fiá

hoz, miután az ellenségeskedés kitörésit m eghallá: „Vevem máj. 29 ’s  
30ki leveledet, ’s azt,  mellyet Kaftana bey hozzád intéze, ezekbül vi
lágos , hogy néhány török lovas Aintab kerületben helységeket pusztita 
el ’s Uront megszálló. Most tehát kérdést intézesz hozzám, miképviseljed 
magad e’ körülményben? Én azonnal lefordittaíám e’ három oklevelet ’s  
közlém az Alexandriában székező négy consullal. Miután darab ideig ta
nácskoztunk volna e’ tárgy iránt; a’ consulokeképnyilatkozónak: „Fön- 
séged érdeke védelmi rendszert kíván meg; de e ’ mellett fönséged erőt 
erővel toroljon meg, mi csak hatalmában áll. Mindenek előtt szükséges 
tehát, hogy Ibrahim basa tisztet küldjön Hafiz basához, kitől nyilatkoz- 
ványt kérjen bánásmódja iránt. Ez alatt Aintab város és kerület védelme 
végett legtanácsosb leend számos csapatot küldeni oda ’s ha ennek elle
nére is tovább nyomulnának Aintab kerületben a’ törökök, akkorazor- 
ség vonuljon vissza a’ hadsereghez, melly akkor az ellenség elibe nyo- 
muland. Illy módon menend csak véghez a’ csata egyiptusi földön , m iá l
tal fönséged könnyen bebizonyíthatja, hogy az első megtámodás török 
részről történt.“ E’ tanácsot én annálinkább alkalmazhatnak vélem , mi
vel.a" törökök iránti eddigi bánásmódommal tökéletesen öszhangzik. Iutlek 
tehát, fiain, intézd ez irat tartalma szerint lépésidet. —

B écs , jun. 28kán; Konstantinápolyi rendkívüli alkalommal múlt éj
jé 1 érkezett hírek szerint a’ szultán egészségi állapotja igen veszélyes y 
annyira, hogy minden órán halálát várják. Az orvosok egyhangúlag két
ségbe vannak élete felől ’s lemondának róla , oda nyilatkozva, misze
rint legfölebb is csak három hétig maradhat életben. A ’ szultán betegsé
ge vágtató (galoppirende) ászkor. Konstantinápolyban a’ szultán beteg
sége nagy rémülést okoza, ’s kasonlag ittBécsben is nagy hatást szüle. 
(A ’ pénzcsarnokban e’ hir* úgy látszik, semmi változást nem okoZa.) 
Ha fontolatra vesszük, hogy az összes török birodalom léte a’ szultán ko
ra halála által veszélyeztetve van, úgy nem csudálhatni, hogy a’ porta 
’s Mehemed-Ali közti liáborukitörést csekélyebb érdekkel tekintik, mint 
a’ szultán halálát. Parisbul franczia, Londonbul angol, Pétervárbul orosz 
hirnök érkezek ide tegnap. —

N é m e t o r s z á g .
Mainz, junius 24ikén: Tegnap tettek próbautat a’ Taunus-vasúton 

Ilochsttul egész Frankfurtig $ a1 következmény minden várakozásnak meg
felelt ; k o csi, erőmű ’s vasút a’ legjobb nemű ’s a’ számos gyülekezet tet
széssel nyilványitá megelégülését ’s csak azon egyetlen kívánat keletke
zek mindnyájok keblében : bár mentülelőbb használhatóvá tetetnék e ’ 
vasút; e ’ kívánat Frankfurttól Ilattersheimig és Kasteltől Wiesbadenig 
nem sokára teljesülésbe m egy, mert az útvonalok elkészíttetése néhány 
nap véget érend. ’S igy nem sokára olly mű leend elvégezve, melly há
rom város népségét majd eggyé összesíti. —

Thonvaldsen levelet intéze a’ m. m. frankfurti, Göthe-emlékét-esz- 
közlő, választmányhoz, mellyben egész készséggel ajánlkozik az emlékmin- 
takészitésre. Az óta, úgy látszik, nem gyültbe több ajándék emlékére;az ed
digi mennyiség 24 ezer ft. —
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tani Vajda, ha az meg eddig más Írónál nincs készülőben. Nagy Elek 
pedig ,,Mademoiselle de Belle-lsle“ cziinü 5 lelv. drámát fordít Duma»* 
tól; ugyanez irótul ’s fordítóiul rövid idő múlva „Teréz14 czimií jeles drama 
kerülend színpadunkra. Szenvey Schiller „Orleansi sziiz“ -e fordítását 
végzi; e’mii is ritka élvül szolgálatid színházunknak. Ennyi élénk buzga
lom az irók résziről, ha vele az igazgatóságé egyenlő mértékű méltán?* 
nyal párpsulnmí, bizonyára szaporítani fogja játékszíni közönségünket, 
inéiig a’ rendkiviil meleg időjárás óta annyira gyérült, hogy alig gondol
hatni aggálytalanul e’ fontos nemzeti intézetünk jövendőjéről. A’ daljáték 
következő újdonságokat hozand, Donizettitől: „Marino Fa l i e r i „ Ua l a Ui  
János,“ „Devereux Hóhért,“ ,,Gyermeki szeretet hatalma,“ és „Saar- 
daini polgármester.“ — Színpadunkon f. hó fikán bérszünettel Udvarhe
lyi jutalmára ,,Norma“ adaték. Joob mint vendég Sever szerepét éneklé ; 
Tken először ,.Kózika, a’ holdkóros leányka“ , bohózat 2 felv. énekkel 
s tánczczal, Seribe után Komlóssy által fordítva, zenéje Glaesertiil; Skán 
másodszor „Ltomihla“ Szigligetitől; Okén „Két gályarab,“ Ifikén a" hir
detett -„Hájital“ helyett „Eskü“ ; 1 Ikén „Szerettetni vagy meghalni“ 
és „Ifi éves királyné“ ; felvonások közt Szerdahelyi uj magyarjait játszá 
a' zenészkar; 12kén „Az álom elet vagya' párisi szép himvarrónő“ szinj. 
4. felv. —- Pest iitczáji egymásután magosabbra töltetnek, "s a* gyaUg 
járdák szaporodnak. E’ napokban végzik a* nagy hiduteza újabb köveze
tét, mellynek most mindkét oldala gyalogjárdával, a’ kocsitér pedig apróbb 
de négyszegű egyirányos gránitkövekkel, valamint Hécsben, rakatott k’, 
melly miiül szekerekre mind gyalogokra nézve rendkiviil könnyifi a" járást. 
A’ kalmár-boltok belsejét *s külsejét pompásan csinosgafják a' föutczákbnn. 
Múlt heten jelent meg, 's minden könyvárusnál a* vizkárvallottak javára 
egy ezüst forinton árultatik „Pest rajzterve“ azon legújabb változások 
kijelölésivel^ mellyek a’ vízkár után felsőbb meghagyásból Pesten tetettek 
’s tétetni fognak. E'rajzon a számos uj ntczaszabalyzatou s ezélsze űlib 
felosztáson láthatni, hogy a’ deszkások ezutáni raklu lyeik a’ Margil-sz’get 
irányában lesznek o t t ho l  eddig a" komáromiak voltak ; az uj épület mö
götti fatér helyén házak lesznek, ’s a’ tüzelőfa árntere fölebb vitetik a’ 
ezu kortiszti tó és Valero most épülő uj selyemgyára közti térre. Teréz kül
városban a' pacsirtamezei kei tek mind házln Ivekké rendelvek ; Teréz tem
plomához közel uj térek lesznek a" kis mező- nyár- és diófa utczáknaka há- 
romdob utczára— hasonlag a" Lázár- retek- és könyök utezáknak a' hajós 
utezára szolgáló szögletein — úgy a’ József-várnsban a’ salilrom és német 
utcza közt levő területen — végre Ferenczvárosban a ’ Ferenez és virág- 
ntcza szegletein a‘ íőutcza léié; a' templom mellett is niegnagyobbittatik 
a’ tér — a’ belvárost aulaitól elválasztó meszárosuleza szelesbitti tik ; nz 
erre használt házak kárpótlást nyertek a' regi lövész-(érből a' városunk 
hajdani de eddig felállott bástyáji felé. Ki e' tervrajzot megveszi, a’ \iz- 
aradási rajzot ráadásul ingyen kapja. Az uj lövészhez erősen épül n' 
varos erdeje elölt, úgy a’ megyeház s az uj Museum is, me Ily mögött, 
mint mondják, díszes sétahely leend. — A' kézi orgonák, niellyekkel ha
zakba, koldulás-alakban , járnak az ingyenélők Budapesten, nemcsak, 
nagyon szaporodnak, de tökély esülnek i s , úgy hogy mármost egy jókora 
nagyságú orgonácskával is járnak, melltet kétkerekű talyigán vonnak egy 
házból a’ másikba, ’s mellynek zenéjét trombita nemű ’s török dob és más 
érczcsengésű hangok kísérik. Heménylhetni hogy nem sokára egész török 
muzsikát fognak illy orgonákba helyezni ’s egy garasért a' legszebb operai 
legkedvesb magyar és német hangmiivek lesznek hallhatók.Milly kártékony 
azonban e’ koldulás neme a' köznépre, onnan is kiviláglik, hogy már most 
nemcsak elnyomorodtak és vakok (mintazelőtt) járnak illyesekkcl, hanem 
kisdedek, sőt legizmosb legények , ifjak és gyerkőezék, kiket mindannyi 
hasznosabb munka kerülőinek, naplopóknak tekinthetni; ezek ’s a’ velők 
járó gyermekek, kik rendesen a ’ koldulást nemcsak az udvaron, hanem 
nz emeletekbeli lakásokban is szoktak végezni, ’s igy szokván a’ henye 
élethez,* a’ munkás élettől idővel is iszonyodni és igy közülök számosán 
dologtalan , erköcstelen életet fognak viselni. Méltán szoros figyelem alá 
vehetné ezeket a’ rendőrség, ’s illy tunya életmódtól eltilthatná őket. 
Hu da v á r  hegyalja, Pest felé szolgaló oldalán, ott,  hová az uj hídfő 
jövend, folyvást a’ legszebb árnyékos sétahellyé alakittatik, mellynek 
kellemeit már most is számosán élvezik, liát hamég a’ hid elkészülend ő 
Múlt heteken a’ Ferenczvárosban egy gömbölyű kőoszlopnak, biliétől#g 
régi római niérföldjelelőnek, jó részét ásók ki, mellyen igen sok írás 
olvasható. Ez most a’ Dunafürdő-ház kapuja alatt fekszik. Hm. —

(Az összeesküvés miatti vizsgálatok folyvást tartanak Szerbiában.) 
Jun. 24iki szerb határszéli hírek szerint a ’ zendiilet miattivizsgálatokat 
még most is buzgón folytatja a’ választmány , noha semmi újabb felf'dö- 
zést nem tőn. Fővétkesnek Obrenovics János vezérőrnagyot, a’ volt fej
delem rokonát nevezik. Szerbia majd mindéit résziből, összesen mintegy 
4fiü főnyi, küldöttség érkezett Belgrádba Jussuf basához, az egészszeib 
nemzet elégültét jelenteni ki a’ történtekkel, ’s egyszersmind kgrni tőle , 
a’ mostani rendszer fontartása kieszközlését a’ portától. Az ideigl. orosz 
czári consul, Wastsenko, szerbiai főconsullá neveztetek s egyszersmind

N a g y a r o r ü z á g é s K r d H y .
() cs. ’s ap. kir. föls. K a r n e r  Antal győri kanonok 's középponti 

p ípnevelő-intézet-igazgatónak in. k. helytartóság tanácsosává neveztetése 
által megürült középponti papnevelő-intézetigazgató hivatalra S z a n i s z l ó 
Ferenez nváradi apát kanonokot 's in. k. egyetemi hitszónokot méltóztatott 
kegyelmesen kinevezni.

K o ii s t a ii t i iiá p o I y b ó I egy teljeshitelű levelező hazánkfia jun. 
*2Ckáról Írja, hogy „(»illatában a' lázárszerzeti egyház belsejében némi 
javítások tétetvén , midőn jun. 21 kén a’ sz.-Anna oltára alatti márvány
kövek elmozdittattak, egy öt láb hosszú 's 3 láb széles emlékkőre ta
láltak, mellyen ezen felirat olvasható: „Hie requieseit ah heroieis labo- 
ribus virilis an'uni mulier, sexus sui ac sneculi glória, Uelsissima Do
mina H e l e n a  Z e r  i ni  a,  Zeriniae atque Frnngipaniae (lentis deeus 
ultimum, Tökölyi Prineipis uxor, olim Hakóczyi-utroejue dignn eonjuge, 
niagnis apud Croatas, Transsylvanos, Hungaros, Sieulos inelyta titulis , 
faetis ingentibus toto In oi-be elarior, varios aequa mente fortunae casus 
experta, par prosperis, major adversis, cumulates Christiana pie.tate hel- 
licis laudibus, fortém Domino reddidit aniinam, mortem eluetata in siio 
florum campo ad Nicomediensem Billiyniae sinuin anno salutis 1703, aeta- 
tis 60 , die lSva Februarii.“ Ezen kő elmozdittatván , kettős koporsó ta- 
láltaték ; a’ külső szurok-borítékkal, a’ belső ólombul s nyílásán körös
körül kifolyó baiiiiyas-selyemmel; melly utóbbi fölnyittatván, mindenek 
csodálkozására a' dicsőült hős-asszony teteme dominicana apáczaruhába 
öltöztetve találtatott, és pedig épen, nem ugyan puha és hajlékony, ha
nem szikkadt állapotban. A’dominicana apácza öltözeten belől a’ testet köz
vetlenül fedő ruha fehér ’s e’ fölött vörös , mind a’ kettő oily erős , hogy 
semmi más módon sem szabdalható, mint metsző eszközzel. A' nép tódult 
látására’s ruháját ereklye gyanánt széttépfe, szétvagdalta; kétségkívül 
magát a' testet is szétdarabolandó, ha erővel nem űzetett volna el. Né- 
mellyek mondják, hogy be vala balzamozva, de ennek legkisebb jelei 
sem mutatkoznak. Mellette fekiitt első férjétől, Hákóezytól, nemzett fiá
nak teteme, melly még ki nem vétetett. A’ dicső hős-asszony tetemeinek 
most készíttetik koporsó, mellyben — a' nép kíváncsisága kielégítésére 
— láthatólag, de rostéllyal védve tartatnék. Vajha magyar hazánkfiai 
lépéseket tennének e’nevezetes történeti ereklye megszerzésére’» a niagyar 
honba visszavitelére! Tököly szinte Hitbyniában fekszik, Hákóczy Hodos- 
tóban; ez utóbbitól több könyv találtatik a" Lázár - szerzet zárdájában, 
melly könyveket Hákóczy az akkor e’ kolostorban lakott jesuitáknak 
hagyta. Jf .—

B u d a p e s t i  napl ó .  F. hó lsején magyar kir. tud. egyetemünk 
nagy termében jogtanári koszorúért kitünőleg értekezék Orczy Ferenez 
b., ki még alig 20 éves, ’s már is hites ügyvéd és böleselkedési tanár. 
Az elnökséget Uzovics János es. kamrás és magyar kir. helytartósági 
tanácsos vivé e’ tudom, ünnepen. — A’ bécsi bank félévi számadásiból 
kiviláglik, miszerint f. e. jun. 30kán még 14,104,238 váltó forint volt 
keringésben. — Kopácsy József, magyarországi prímás "s esztergomi 
érsek, Kollár István, tribuniczi választott püspököt s esztergomi olvasó 
kanonokot érsekhelyettesül hivatalában megerősítő. — F. hó Cdika óta 
egy török dervis tartózkodik Budán , neve Sliaeh Aelimed efendi. Ará
biából zarándoklóit ez ajtatos férfi imádkozni a’ 200 év élőit elhunyt Tyul 
baba (rózsák atyja) török látnok sírján, ki a’ budai császárfiirdő köze
lében van eltemetve. A’ dervis zöld kankó-féle lélköntöst visel szőrszö
vetből ’s hosszú görbe hegy es süveget szinte szőrszövetűt, mellynek színe 
sötétvörös. A’ messze utat gyalog tévé a’ jámbor férfi ’s néhány napi 
pihenés után ismét visszavándorol hazájába. — A' már többször említett 
hengermalom végre csakugyan létesül Pesten, miután a’ vállalkozók több- 
rendű tudakozódás következében meggyőződtek , hogy e’ malom minden 
más őrlő erőmű fölött kitűnő elsőséget érdemel. A’ vállolatot SöOezer 
pgő forintnyi tőke lépteti életbe; a' részvényesek, kik közt számos igen 
tisztes név, szerencsés sükerre méltók. — Gerenday József orvos tanár
tól „Magyar- ’s Dahnátországi kígy ók“ cziin alatt figyelemre méltó ér
tekezés hagyó el a’ sajtót e’ napokban 4 kőtáblával. A’ munka István cs. 
kir. fbgnek van ajánlva ’s dicséretére válik Länderer köny vinűhely ének; 
az egész Vili és 68 lapra terjed finom veimen nagy Sadrétben ; ára 30 
kr. pgő ’s kaphatni Eggenberger és Heckenast könyvárusoknál. — Az 
Athenaeum folyó félévi első számai mutatványokat közlenek Yörösmar- 
tynk „A z áldozat“ eziinű uj színmüvéből, mennyire az eddig olvasottak
ból ítélhetni, sok tekintetben kedves élvet nyerend színházi közönségünk 
e’ műből. — Gaal és Józsika „Ecsedi tündér“ czimü regényes vigjatéka 
aug. őkén jutand színpadunkra Lendvayné jutalmára. Gaal egy bohóza
ton dolgozik, mellynek ezíme „Kuruczvilág“ ’s egyik hőse a’ Hódviz 
partján született herei Farkás András, rózsás bajnok és udvari poéta, 
inikép magát nevezni szokta. A’ „Peleskei notórius“ Írójától csak jót vár
hatni e’ nemben, a ’ választott tárgy pedig igen hálás; egyedül'az kár, 
hogy Them elhagyván Pestet, a’ zeneirást alkalmasint más eszközlendi. 
Színházunk számára Shakspeare „Komeo és Júliáját“ szándékozik fordi-
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a" sz. Annareivl másodosztályú diszjelét kiildék meg neki sz. Pe 
mi oda Látszik mutatni, hogy a’ nevezett udvar helyesli az utó 
történteket. Annyi bizonyos, miszerint' ltusszia nem igen szive 
badelmii nézetei és intézvényi miatt Milos hget. —

M. tud.  t á r s a s  ag. Megjelent az aculeinia költs égőn, ’s mindl 
köny városnál a’ két lia/.aban megkapható: 8 e b é s z s é g , mellyeSt előadási 
kézi-könyvül kiadott l)r. Ch e l i u s  M. J. heidelbergi prof. A’ negyedik öreg
bített és javított eredeti kiadas után a* pesti m. kir. egyetembeli orvosi kar isko
lai használatára forditá S m a l k o v i c s  M i h á 1 y. Harmadik kötet. Budán, egy. 
bet. n. 8 r. összesen 30í> lap, borítékba fiizve 1 ft 40 kr. pgó. Az első és [má
sodik kötet is, noha amaz összesen 357, ez 470 lap, szint’ ezen áron kapható. 
— Pesten, jul. 2. 1839. Dr. S eb  ed el Ferencz , titoknok.

A' m. t udós  t á r s a s á g ’ f. e. május 80., jun. 3 és lOkén tartatott kis- 
gyüléseiben, belső tárgyak elintézésén kívül: I. a’ Tudománytár számára bekül
dött históriai ’s egy mathematical értekezésnek bírálók rendeltettek. IJ. Egy 
közgazdasági munka , javítás végett, beküldőjéhez visszautasittafoíl. III. Egy 
mathematical ’s egy történettudományi értekezés, az illető bírálók véleményeinek 
következésében, nyomtatástól elmozdittattak. IV. Ruehieíl Miklós tornai, Sü- 
ineghy Pál nyitrai, és Vas József göcseji tájszavak gyűjteményével kedvesked
tek. V. Sztrokay Antal r. tag, néhai Perger János r. t. felett, jun. lükén em- 
lékbeszédet olvasott, melly az Évkönyvek IVdik kötetébe fölvétetni batároz- 
tatott. Ví. Sehe dal Ferencz titoknok bővebb jelentést tett az általa hivatalosan 
átvett rohonczi és kisbéri könyvtárakról ; ’s önkéntes njánlkozására az inadé
in iái könyvtár felállítása ’s rendezése az ó gondjaira bízatott. VII. A’ társaság 
gyűjteményei következő ajándékokkal szaporodtak: 1. a’ könyvtár: a) Bridl Fi
deltol: költeszi kepek. Pest 1837 ’s 33. b) Csorna Mihályiéi: a’ római literatura 
történeteinek alaprajza. S. Patak 183.9. ej Kerekes Ferencz 1. tagtól : Betrach
tungen über die chemischen Elemente. Pest, 1819. dj Fáy András t. tagtól; 
Terve a’ Pest megyei köznép számára felállítandó takarékpénztárnak. Buda, 1839. 
ej Guzmics Izidortól: Egyhízi tár. 1839. III. ’s IV. füzet, f) \agy  Ignáeztól : 
Szininűtár. I. Ií. füzet. Buda, 1839. g j Nagy (Fogarasi) Páltól: Záh Klára. 
M.Vásárhely , 1339. h) Pongráez Lajostól: Tisztválasztási szózat Baloghy Imre 
úrhoz. Esztergám, 1839. ij Soliedel Ferencz titoknoktól : a’ Diaetetica elemei. 
Buda, 1339. kj Töltényi Szaniszlótól: De Principiis Paíhologiae generalis libri 
se. két kötet. Becs, 1331. és Versuch einer Kritik der wissenschaftlichen Grund
lage der Medizin, négy kötet. Bécs, 1838—40. Ij Kulik Jakabtól Prágában : 
Untersuchungen über die Kettenbrüchenlinien. Prag, 1938. inj Csacskó Imré
től: Bevezetés a’ természeti jogba. Győr, 1839. nj Kachler Jánostól: Alphabe
tisch- tabellarisch- soientifisches Samen-Verzeichniss. Wien, 1839. oj Staun 
X#töl: Succincta explicatio rituum, qui oliin apud Romanos obtinuerunt, con- 
scripta a G. II. Xieupoort. Budissá, 1739. — A’ kézirattár: Egyed Antal 1. tag- 
a) Alapvonalai a’ kér. kath. vallástudománynak, ’s „Oélesti isteni szolgálat va
s á r - és ünnepnapokra“ , bj Snrváry Ferencztől: János király Debreczen városa
több ezéheinek lo31ben kiadatott szabadéklevele régi magyar fordításban. _
3. A’ pénzgyüjteinány : aj Ruchietl Miklóstól ő darab régi rézpénzzel, és b) 
Sziiknavics Jakabtól 17 darabbal neveltetett.

KÜLÖN'FBLE: A’ váczi vásár jul. elején kézmügyári czikkekre igen 
silány volt. Árus igen sok jelent meg Pestrül, de vevő alig volt látható. 
Legjobban kelt a’ hegységiek által hozott zsákportéka; százát 34 — 36 
pgü forinton vevék. Báránybőr kevés volt, de jól kelt; százát 80 pgőfttal 
fizették. — Jun. 30kán éjjel Balassa-Gyarmat vidékin Nógrád megyé
ben, nagy hó esett. — Eperjesen jun. 23kán tartá az evang. iskola tanu- 
ló ifjai közel 4 hónap előtt újólag létre kelt magyar nyelvintézet, feltámadta 
utáni első örömiinuepét, nem nagy számú, de válogatott, nagy részben 
hölgyekből álló, közönség jelenlétiben ’s teljes megelégülésivel. Előlépe 
szószékre Várady Károly joghallgató, ki már előbb a’ társaság ujabbi 
szerkesztése körül is érdemet szerze . ’s jelesül és alaposan értekezett 
a’ honi nyelv előmenete akadályiról. Utána 15 szavalt, hármat kivevén, 
mindnyájan öndolgozatit ’s kötött beszédben. Altalányosan mind a’ szavalt 
költemények, mind főleg a 'szavalás sok kivánandót ohajtat; de a’ tökély 
nem kezdeti eredvény szokott lenni, 's egyébiránt oily rögtön történt 
az egésznek elrendezése, hogy tökéletesb készület nem igen vala vár
ható. A’ szavalatok közeit tanuló ifjakból alakult külön éneklő és hangász- 
kar zenéjével tölték ki. Ath.— Zsidó helységben,Veresegyháza mellett, jun. 
lükén veszett kutya harapá meg egy földműves lovát. 9 nap múlva tel- 

j :s mértékben mutatkoztak rajta a’víziszony rettentő jelei. A’ földműves 
csirásnak gondolván a' lovat, istállóba zárá, hol az még négy más lovat se- 
besite meg.Most gyorsan a'sz. miklósi kovács után ment a’ ló gazdája ; de 
szerencsétlenségre a’ kovácsot négy pórral együtt szinte megmará a’dü
hös állat. Hárma közülök, t. i. a’ tulajdonos, 5 gyermek atyja, a’ ko
vács ’s egy másik földműves , ‘még ugyanazon nap áldozati lettek az iszo
nyú bajnak. A’ másik kettő orvosi kéz alatt van. A’lovakat azonnal agyon 
lóvék. — Jul. üiki győri levelek szerint 14 nap óta rendkívüli élénkség 
uralkodik ott a’ Dunán. A' magas viz miatt jun. középéig csak egy két 
gabna-terhes hajó juthatván Győrig, most falkakint érkeznek oda kisebb 
e.s nagyobb gabnahajók. A’ még mindig meglehetős magasságú vizeu 
most egészen Mosonyig juthatnak a’ hajók, mi tetemesül mozdítja elő a’ 
szállítást. — A’ bajai kórház ismét számos ajándékkal tapasztala öreg
ből ni pénzalapját; Girk György püspök , 2400 gyermeket részesítvén 
a’ bérmálás szentségiben, 50 forintot ajándékozott ez üdvös czélra, a’ fé- 
siis-czéh 15 f., kötelezvén magát minden évben ugyanannyit adni; Juray 
Antal 2 f. 30 kr. j Matula Pál 3 f. 30.; Novák Teréz S f.; Skaricza Jó
zsef 5 f.; a’ takácsczéh 10 f; (imárezéh 40 fr. váltóban. — A’ budai nő
egyesülettől alapított jótékony intézetek gyanúsítására adakoztak a’ le
folyt 1839ki első félévben: Főiig nádorunk fensége 1250ft.; fens, neje 
Maria Dorothea cs. k. főhgassz. két darab gazdasági szövetet, melly bői , 
egy jótevő által tavaly ajándékozott vászonnal pótolva, 12 szegény lyány 
ruház látott fel a’ krisztinavárosi kisdedovó intézetben ; Chotek-Brunsz- 
vik grófné négy szegény fiúnak csináltatott ruhát 43 f. 20 kr. erejéig; 
Amadé grné gyermekeknek 48 pár harisnyát, 18 kabátot’s 20 fejkötőt, 
Eötvös báróné 6 pár harisnyát ajándékozott, mellyek a’ 42 fr. 30 kron 
vásárlótt 12 posztószélczipe, ugyanannyi pamutkendő ’s fejkötővel együtt, 
házi szegények és a’ krisztinavárosi kisdedovó intézet szűkölködő gyer
mekei köH osztattak el; Nádasdy-Forray gi né egy 10 éves szegény lyány

nak fehér ruhát és köntös-darabokat 1 9 f. 43 kr. árut; Bnmszvik-Majthé- 
nyi grné megtérítette a’ nőegyesületi pénztárnak azon 100 ft. 32kr.,v., 
melly a' pesti vakgyógyintézetben gyógyszerekre tett költség fele áraula’ 
budai nőegyesület által kifizettetett; a’ tartós télkor egy nevezetlenül ma
radni kívánó tűzifára 50p.ft. adott, mellyen 7 öl fa vásároltaték, ’s házi 
szegények közt félölönként osztatott e l; Klobusiczky Péter érsek a' 
nőegyesületnek 100 v. ft. , a’ krisztinavárosi kisdedovó intézetnek 50 v: 
ft.; Vörös-Hiemer a. az egyesületnek szinte 100, a' kisdedovó intézet
nek 50 v. ft. küldött. A’ noegyesülettól alapított ápoló-ház számára ele- 
ségűl küldöttek : Brunszvik-Majthényi grné 25 ft disznózsírt, 25 ft szalon- 
nőt s 4 sódart. t  orray-Brunszvik báróné 90 f. disznózsírt, 60 f. szalonnát, 
2 1 ít füstölt húst. /3 mérő babot 's ugyanannyi lencsét;Eestetics Antal kam- 
8 p. mérő gabnát; Majthényi-Bartakovics a. husvétra két bárányt; Fiáth- 
Szeth assz. 60 rőf szalmazsák-vásznat. Mindezért a’ burlai nőegyesület há
láját nyilványitván, Walzel A. Fridi ik, Trencsenszky társa által, az egye
sületnek ingyen szolgáltatott lithographiai munkákról is köszönettel emléke
zik. — Szabolcs közgyűlésében a’ Duna ’s többi magyarországi folyóvíz, 
jelesen a’Tisza szabályoztatása ügyében, a’ megye Berniéinek határozata 
abban egyesült, hogy e’ nagyszerű szabályozósok részvényes vállalko
zások utján létesíttessenek, 's bátor a’ megye RRdei jól tudják, hogy vala
mint a’ külkereskedés előmozdítására, úgy különösen az ország jelen ál
lapotára nézve, a’ nemzeti gazdaság egyik hatalmas ágának, a’ belke- 
reskedés’s közlekedés kifejtése ’s virágzásának eszközlésére, illy nagy
szerű ’s tömérdek pénzmennyiségbe kerülő vállalatokra, a’ magyar nép 
még most pénzhiány miatt elégtelen: mindazáltal a’ részvényes vállalko
zás esetében, addig, mig magyar részvényesek találkoznak, e’ forgásba 
teendő részvények idegen kézre ne bocsáttassanak. Tanácskozás tárgya 
volt még a' katonaságnak az országon átszállítására kivántató élelmezé
se ; mirenézve a megye RRdei óhajtanák, hogy az élelemszerek szer
zése haszonbérbe ne adatnék; mert a’ vállalkozók is kívánván nyerni, 
ha nem lesz módjokrá, e’nyereség az adózó nép javára esik. Továbbá 
Kővárvidékére nézve közmegegyezésük volta' megye Rendéinek, hogy e’ 
testület is követei által részt vegyen az országgyűlési tanácskozásokban.

E p e r j e s ,  jun. végén: Az éven kin ti köz vizsgálatok, az evangelicusok it
teni kerületi főiskolájában jun. 24—28 tartattak, mellyek közt minden tekintet
ben legfőbb figyelmet érdemle és talált a’ hazai törvényballgatóké, mind a’ tu
domány terjedelme , fontossága ’s polgári éltünkkel! szoros viszonyira, mind a’ 
minden dicséretre méltó tanító fáradhatlan szorgalma és sajátszerü lelkes tanítás- 
módjára, mind a’tanuló ifjúság szokatlan nagy számára (99  rendes’s több rend
kívüli hallgató)’s világos, értelmes és meghatárzott, leginkább magyar nyelvű 
feleleteire nézve. Az itteni polgári kórház, mellynek első alapját Krieger Síim. orv. 
még 1892—1805ben vetette meg, de a’ melly csak 1831 óta Illatky orvos felügye- 
lése alatt kezde i endszabályokat és bútorozást nyerni, igazi kórházzá alakulni, az 
idén leginkább mostani orvosa Sárosy Józs. ur neinesszivii fáradozási kővetkezőiben, 
tetemes gyarapodást nyert. Már az uj évi köszöntések és ajándékok megváltása 
397 ft. 23 kr p. p. hozott be ; később három színi előadás — egy , rendes szi- 
nésztársaság, kettő melegkeblü emberbarátok és barátnék által öszvesen 178 ft. 
10 kr. p.p. gyümölcsöze , mi által a’bevétel 575 ft. 33 krra p.p. növekedett. így 
lehetséges lön az eddigi legsürgetőbb hiányok pótlása, a’ legszükségesb javí
tások megtétele , ’s az egésznek czélszerübb belső elrendezése. ’S a’ szellem 
mind ezekben, melly teremtett, a’ lélek, melly elevenített: Sárosy ur vala, ki 
ez intézet, körül magának nem ragyogó ugyan, de annál méltánylandóbb és tar
tósé érdemeket gyiijte , mit megismerni ’s nyilványitni annyival szentebb köte
lesség, mennél több ’s terhesé volt a’ legyőzendő akadály, mellyeket nemes 
ügyekezete ebbe részint előítéletek, részint önző nézetek g'örditének. Ugyan
csak a’ kórház javára , több nagylelkű hölgy és férfi által czélba vétetett újó
lag egy magyar és egy német színdarab adatása, valamint egy, női kézmüvek 
sors általi kijátszatásával egybe kapcsolandó tánczvigalom tartatása. A’ süker, az 
eddigiekből Ítélve, nem lehet kétséges. — Az iparegyesület, mellynek Eperjes 
már eddig is olly sokat köszönhet, érdemeit egy újabbal nevelte. Tagjai ugyanis, 
minden jó\ közhasznú és korszerű vállolat buzgó pártolóji ’s tettleg eűómozditóji 
lévén , rövid idő alatt 709 flot p. p. Írtak alá egy közönséges úszóiskola-ala
pításra , mellynek nem sokára létesülendését annyival biztosabban reménylhetni, 
mivel a’ t. városi tanács is ajánlotta e’ czélrai közremunkálását.

I p a z i t á s : Előbbi Jelenkor, első hasábján a’ 71 sorban alulrm fölfelé: 500 he
lyett olv. 100.

A m e r i k a
(Globe.) Riojaneiroi május 4eig terjedő lapok szerint a’ kormányzó 

május 3kón nyila mega’ törvényhozóságot, beszéde semmi fontost nem 
foglal magában. — Buenosayresi hirek csak april 6aig terjednek $ sze
rintük a’ britt hajósereg Laplata folyamon, három hajó megérkeztivei, 
számra nézve egyenlő a’külréveken horgonyzófranczia ostromzári hajóse- 
reggel. — Bolivia status Santacruz ellen nyilatkozott, ’s Buenosayres- 
ből követ induland oda. — 6 ezer főnyi argentinii sereg, Eehague parancs
noksága alatt, Corrientes tartomány ellen nyomul, melly Rozas elnök 
ellen íöllázadt. (Azon csatáról, melly a’ francziak’s buenosayresiak közt 
történt, ’s mellyben az előbbiek megverettek, mitsem említenek a’ fön
tebb! lapok.)

S p a n y o l o r s z á g .
( Safont kölcsönét ellenzi a’ nép egy része. ) A’ pénzügyminister , 

minden áron segíteni óhajtván az ország baján, alkotmány-ellenkezőleg 
titkon kölcsönszerződésre lépett Safont kereskedőházzal, minek követ
kezőben 14 millió realnyi előlegezésért Spanyolország valamennyi kapu- 
várnát kapta volna zálogbirtokul. Noha Safont nagy hazafinak tartja ma
gát, ’s a’ íbllengősdiek soraiba tartozik, e’ szerződés mégis általányos 
elégületlenséget szült, ’s Alicanteban egyenesen megtagadák ügyviselői- 
tül a’ vámszedési jogvégrelmjtást. Kérdés már most: megsemmitendi é 
a’ kormány a’ kötött szerződést, vagy pedig fegyveres erővel gyámoli- 
tandja mindenütt ügjviselőit? — Nemours hg jun. 11 kén Cadizbn érke- 
zék , ’s a’ városi nevezetességek megtekintésivei inulatkozék. — Jun. 
18kán szemlét tartaa' kományzó királyné a’ Pradoban kiállított 2500 főnyi 
ujonczcsapat fölött, melly másnap az éjszaki tartományokban álló ezre-
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dekhez indult. — Espnrfero jun. 1 2kén jelenté Amurriobul , mikép a' car- 
losiak elhagyván S. \  ieente erősséget Guriezoban, Aleson tábornok azon
nal elfoglaló azt, és a’ramalesi vonal erősítésihez fogott. — Meerb. pon
tosan engede a' kormány-parancsnak ’s Francziaországba íávozék. Az al
kotmányos ügy igen buzgó parancsnokot veszte általa, kinek helyét nehéz 
lesz kipótolni a' mostani zavarok közt. —

A n g l i a
(Lapnyilatkozatok a’ csekély ministeri többségről. Elegy.) A' tory 

lapok hosszas czikkekben pattogtatnak örömtüzet a’ néhányszor mutatko
zott csekély ministeri többség miatt, 's különösen a’nevelési ügyben nyert 
két szónyi többséget szabdalgatják. A’ Standard szokás szerint kiemelni 
törekszik, milly nagy lett volna a’ conservativ többség, ha tisztán angol 
követek ülnének parliamentben, azaz ha a' skot radicalok irlandi katholicu- 
sok ki lennének onnan zárva. Értekezését e’szókkal rekeszti a’Standard: 
„Mii lógnak már most tenni a’ministerek ? A’ Chronicle értésünkre adja, 
hogy megmaradni szándékoznak tervük mellett. Kiváncsiak vagyunk, mi
kép fogják azt eszközölhetni. Melbourne 1. nyíltan kimondá, miszerint 5 
szózatnál nem nagyobb többség oily nagy bizalomhiányt tanúsít a’ minis- 
térség ellen a' parliament résziről, hogy az tovább nem maradhat meg 
hivatalban; annál inkább köteles tehát lelépni a’ kormány most, midőn 
csak két szónyi többségre tuda szert tenni. De mit mondjunk ollyas kor
mányról, melly még e’ két szózathoz is ragaszkodik, és folyvást küzd 
azon rendszabály mellett, mellyről olly határzottan adá véleményét az 
alsóház.“ A’ Courier kérdi: vájjon csakugyan nem akarnak é a’ ministe
rek semmit tenni, mi barátikat fölébresztené mostani halálos álmukból? 
Utóbb pedig igyszól: „Leggyalázatosb pulya nyúl lenne Melbourne, ha 
mostani szükségében el tudná hagyni királyi asszonyát. 6  mint hőse lépett 
föl a’ fiatal szép királynénak,’s azzal olly felelősséget von magára, melly 
elől többé nem szabad visszavonulnia. Semmi föladás! Végig kell küzdeni 
a’ harezot utolsó lélekzetig, ’s ha nem nyerhetni nagyobb többséget, 
föl kell oszlatni a' parliamentet. De a’ feloszlatás, a’ szabadelmü párt ál
tal egyhangúlag kívánt engedvények megadása nélkül, olly bélyeget sütne 
az alsóházi követek homlokára, hogy velük többé sem whig sem tory 
kormány nem kivánna érintkezésbe jőni.“ — A’ Dublin Post, O'Connell 
lapja, melly többnyire jól szokott értesülve lenni, biztosan mondja állít
hatni, hogy az idén nem fogják föloszlatni a’ parliamentet. — Granteley 
Berkeley alsóházi tag nem rég az uxbridgei rendőri törvényszék előtt volt 
kénytelen megjelenni, mivel kakas viadal-tartás miatt vádolá őt az állatok 
elleni kegyetlenséget gátló társulat. A’ köret urat 5 font sterlingnyi bün
tetésre Ítélte a törvényszék, melly határzat iránt ellenmondást nyujta be 
a vádlott, s nyilványos lapokban következőleg mentegeti azon szenve
délyét , melly miatt vádat támasztottak ellene : „Ha kegyetlenség e' tár
sulat jelszava, úgy azt minden mezei mulatságunkra alkalmazhatni, mikben 
állatok is részesülnek, pedig királyi főpeezériink is van, 's igy maga a’ 
korona is pártolja e szép mulatságokat, az ascoli lóversenynél pedig fé
nyes jutalmat is szokott kitűzni. Én részemről megvallom, hogy minden 
ó angol vadászati szokásnak szivemből barátja vagyok. Az erdő, mező, 
viz, népszinjátek, öklészkör, ’s azon becsületes igazszivü ütlegcsere, 
melly annyira örvendezteti minden valódi angol lelkét, nekem legfőbb gyö
nyörül szolgál. Bámulni szoktam én a szilaj bátorságot emberben, állat
ban s madárban; ám de a járomba fogott állatok verését valóban én sem 
tűrhetem.“ A vádlott e védelme daczára is fizetni volt kénytelen, mert 
különben, noha alsóházi tag, mégis egy hónapi kényszeritett munkára 
kellett volna vándorlania nyilványos javitóházba.—A'katonai tengerész
osztály néhány nap óta számos gyülésttart.— O’Connell burgonyát ’s pénzt 
osztogat szegény bérlőinek. —

E r a n c z l a o p s z á ? .
(Barbés minden felelősséget magára vészén.) A' pairszék jun. 2S- 

diki ülésében félreveté az ügyvédek ellenkezesit, ’s rögtön vallatáshoz 
fogott, nem akarván minden vádlottnak törvényszék ebbe állittatását 
bevárni. 29ikén jelenté Dupont, Barbés és Bemard ügyvéde, hogy a’ 
pairszék múlt napi határzata ellen nem fogszólani, mivel azt a’ törvény
kezesi teremen kívül fogja megítélni a' közvélemény. Az elnök rendre 
utasitá őt. Barbés ezután következőleg hallata magát: „Ha magamat ér
dekelne csaic e tárgy, egészen hallgatnék, mert nem ismérem meg Önök 
bíróságát. De más vádlottak is állnak mellettem , ’s azok iránti köteles
ségemet tartozom teljesíteni. Azok érdekiben nyilványitnom kell, hogy 
ők nem voltak értesülve a’ történendőkrül; bizonyos tekintetben elragadó 
őket a’ rohanó folyam. Én részemről semmi kedvezményt nem aka
rok huzni nyilatkozatomból. Az általányosau történtek iránt minden fele
lősséget magamra veszek ; egyes eseteket mindazáltaí elutasítok magam
tol , mivel azok böcstelemteni fognának engem. Drouineau tisztet nem 
én gyilkolám meg. Olly tettre nem vagyok képes. Hasonló fegyverekkel 
megküzdöttem volna ugyan vele, fényes nappal, az utcza közepén; de 
orgyilkosság nem mesterségem. Rágalmazók a’ nép egyik bajnokát! Egyéb
iránt, uraim, e nyilatkozás nem Önöket, hanem Franeziaországot, Euró
pát , az egész világot illeti. Egyszersmind jelentnem kell, hogy a’ Mo
niteur republican», nem a' társulat tulajdona. Bonnet és Nougués épen nem 
tartoznak a társulathoz. Többet nem fogok szólni, ’s ne is fárassza ma
gát , elnök ur, kérdésekkel. Én politikai ellenimmel állók szemközt, ’s 
nem barátimmal. Vegyék Önök fejemet, itt van!“ Elnök: „Mégis ki kell 
Önt hallgatnom Drouineau halála iránt, kinek meggyilkolását Ön tagadja.“ 
Barbés : „Mivel ez politikai természetű kérdésekről nyilatkozásra vezet
ne , tehát nem szólok semmit. E’ fővád ellen csupán azért ótalmazám 
magamat, mivel lelkületemet böcstelenité. Még egyszer, — itt fejem!“ 
Ezután Bemard vallatásához akart fogni az elnök; de az is ünnepélye
sen nyílványitá* hogy semmire nem fog válaszolni. Most a’ tanuvalla-

tás következek. A’ három első tanú azt mondó, hogy nem ismeri a vád
lottakat. Cugnet korcsmáros Barbést ismeré ugyan . de Bernardról sem
mit nem akart tudni. Az előbbi pipára gyujta nála , s intesire . hogy tá
voznék, mivel az utczán csatáznak, ezt válaszoló : „Ne féljen Ön, csak 
gyermekek azok.“ Regnard korcsmáros beszélé, miszerint eleinte két 
ifjú jőve hozzá, kikhez utóbb többen is érkeztek s ezt kérdék egymástól: 
„Eljöttek már ?“ mire: „Nem!“ lön a' válasz, mig végre bizonyos jel
adás után mindnyájan e' kiáltással: „Itt a’ pillanat! Siessünk!“ elro
hantak. Kegnard be akaró korcsmáját zárni; de az ifjak még nagyobb 
számban visszajövéssel fenyegetek őt. Oudard következő tartalmú iratot 
látott Maréchal elesett zendülőnél: „A* korcsmában , st. Martin ufezában 
2 1 (i órakor,“ ’s e" rendelés Barbés kézirata volt, az egyesületi alap
szabályokat pedig Bemard irá. Bemard : „Nem tagadom.“ Lepage fegy
vertára kiraboltatását beszélé el, Crapelet könyvárus pedig tanúsító , mi
kép az évszaki társulat alapszabályi ugyanazon bőtökkel voltak nyom
va, mikkel a’ Lepage tárában találtatott fölszólitások készültek. Egy 
asszony vallomásiból az világiéit k i, mikép Barbés május fiikén eluta
zás’! ürügy alatt ládát tön le nála, mellyből távolléte alatt lőport vettek 
ki a’ zendülők. Egy polgár látta, midőn háza előtt töltéseket osztatott kj 
Barbés, mire néhány azonnal lődüzni kezde csapatjóból, mit ő komolyan 
tilalmazott. Öt (a’ tanút) fiástul fegyverfogásra akarók kény tetni a zendülők; 
de ő illy válasszal utasitá el őket: „Önök szabadságért küzdenek, tehát ne 
vegyenek erőt szabadságomon.“ (Kaczaj.) A' zendülők njkiről szüntelen 
csak: „Fegyverre !“ kiáltozás lmrsoga. Leblond, hatóságőrsegi hadnagy, ki 
a’ grenetat-utezai torlaszt foglaló el, egy sebesültet láta ott , kire még 
a' lőpor-összeesküvésből vélt emlékezni, mi okbul azonnal el is fogató 
őt. Az elnök azon kérdésire: ismeri é Barbést, igennel válaszolt a’ fo
goly; öltözete leírásában mindazáltaí egészen ellenkezőleg nyilatkozek 
egy másik tanúval. Levrand orvos hátulról látó azon zendülőt, li a’ cha- 
teleti téren a’ tisztet agyon lövé; de a’ vádlottak közül egyben sem is
mért reá. Azon őrcsapat egyik közlegénye mindazáltaí Barbést mondja 
gyilkosnak, egy társa ellenben tagadja ezt. Ezután még több tanú szóin, 
kik közül némellyek Barbést mondák gyilkosnak, mig mások nem akar
tak benne arra ismerni. Elnök: „Barbés! nincs Önnek mit szólnia 
Barbés: „Sokat kellene mondanom ; de helyzetem nem engedi.“ Elnök: 
„Barbés, midőn politikai helyzetét emlité Ön, nem kényszeritém Ont 
többé; de ha most még szólhat valamit, úgy tegye azt; azemberiség s 
tulajdon érdeke nevében szólítom fel Önt, szakassza félben hallgatását.4 
Barbés: „Elnök ur! Ha háborúban ellenségei hatalmába jut az indián , 
nem törekszik magát ótahnazni, hanem önként hajtja fejét a’ nyuzókés 
alá. En követem az indiánok példáját.“ Néhány csekélyebb jelentésű ta
nú kihallgatása után más napra halasztó az ülést az elnök.

(Fairszéki ülés. Brossai d vád alul fölmentve.) Jnn. Sfiikán nagyobb 
számmal jelentek meg a’pairszéki teremben a' kiváncsiak. Déli b ó r a 
kor bevezeték a’ vádlottakat. Barbés és Bemard figyelmesen olvasók az 
ügyvédeiktől kapott lapokat. Először is Nougués vádlottat vonak kérdő
re, ki legtöbbet vallott a’nyomozó bíró előtt. Akkori nyilatkozati mind- 
azáltal nem egyezőnek meg mostani vallomásival. Mindenek előtt nyúlvá
ny itá, mikép ő nem szándékozik vádlói segédeszközül szolgálni, hanem 
csupán tulajdon személyét érdeklő kérdésekre fog válaszolni. Bemard el
leni vallomásit visszavonó, mondván, hogy csupán azért állitá, mikép 
május 12dikén mindenütt a' küzdők elősorában látta Bernardot, mivel 
holtnak vélvén őt, gondolta, miszerint azzal épen nem fog neki ártani. 
Egyébiránt sajnálja, hogy Barbés ellen szóla, mert tetteihez épen semmi 
köze. Ö maga részesült a' harezban, de társulati tag nem volt, hanem 
csupán barátja néhány társulati tagnak. „Két ellenséges elv közti harcz 
volt ez, igy szólt, miután pedig az egyik elv megbukott, tehát itéletho- 
zásról többé nem lehet szó, hanem csupán visszatorlásrul. Nem folya
modom tehát Önök igazságához, hanem nagylelkűségükhöz 44 Diában tö- 
rekvék őt meggyőzni az elnök , hogy illy magaviselettel nem nyerheti 
meg e’ nagylelkűséget; Nougués, kit talán esküje, vagy a’ titkos tár
sulati tőrbirószék ijeszte , semmi további vallomásra nem volt kénytethe- 
tő. Elnök: „Ön ns lelkülettel bírhat ugyan; de ez nem jogosító azért nyílt 
utczán polgárok 's katonák megrohanására fegy veres kézzel, mielőtt azok 
védelemről gondoskodhattak volna. Illy vad bánásmód embertelen, ’s ar
ra semmi sem jogosítható Önöket.“ E’ nyilatkozást ismét tanuk kihall
gatása követé: de ez újra igen kevés világot vete az egész történetre, 
mert Barbésban ezúttal csak egy 13 éves gyermek akart az őrhelyi tiszt 
gyilkosára ismerni, ’s ez is csupán akkor, miután újával mutatott reá 
egy közel álló rendőr. A' többi tanú közül egy sem ismérhotémeg a'vád
lottak közt a’ gyilkost. Némelly nevetséges nyilatkozatot is lehete halla
ni ez ülésben. Egy tanú többi közt mondó, hogy midőn egy sebesültnek 
vélt zendülőhöz igy szóla: „Ön sebet kapott?“ ezt nyeré válaszul büsz
ke megvető hangon : ,,A’ franczia soha nem kap sebet!“ (Kadzaj a’hall
gatók közt.) — Brossán! tábornokot a' „Presse“ szerint 3 szóval 2 el
len minden vád alul fölmenté a’ katonai törvényszék; a’ jour. des Débats 
mindazáltaí azt állítja, hogy az ítéletet még nem tudhatni, mivel a’za- 
varos lég minden telegrafi közlekedést félben szakasztott; de későbbi tu
dósítások a’ hirt valósítják. — Guadeloupei levelek igen nagy ingerült
séget mondanak uralkodni az ottani fehérek résziről azon tisztviselők 
ellen, kiket a' szerecsenek fölszabadittatásában munkás részeseknek gon
dolnak. Május 21dikén éjjel beverék egy illy tisztviselő ablakit, ’s 
minden oldalról e’ kiáltozás hangzók: „Le a’ négerbarátokkal !“ — A’ 
király már négy nap egészen kimaradt a’ ministeri tanács ülésiből, ’s mint 
mondják , csak a’ májusi zendülők pőrének eldöntetése után szándékozik 
ismét részt venni a’ titkos tanács ülésiben. — A’ követkamra jul. Íjén 
kezdé meg a’ keleti ügy vitatását* midőn t. i. a’ 10 milliónyi hitel jŐ na
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pirendre a’ földközi tengeri erő szaporításául. A'tolongás igen eleik volt 
:i szószék körül, es számos külföldi diplomata közt a’ török kiivet is 
látható. Először is Sóult tábornagy szála, ’s meglehetősen kifejté, hogy 
csakugyan rendkívül szükség nagyobb erőfejlést eszközleni a’ földközi ten
geren. Utána Carné. Auguis, és Denis léptek szószékre. Ez ügy annyi
ra érdekli most a’ jrarisiakat, hogy miatta még a1 zendiilők pőrét is el
hanyagoljak , mellyet alig emlit egy két ember , inig a’ keleti fordulatról 
százan is okoskodnak minden nyilványos helyen. —

(Francziaország és Russzia levelezése a’ lninkiar-iskelessii szerző
dés iránt) Jonífroi jelentése következtiben a’ levantei hadi készületekről, 
valamennyi párisi lap közli a' hunkiar-iskelessii szerződést és Franezia- 
ország e’ tárgyban vitt levelezésit Russziával. Már korábban is tudva volt, 
miszerint a’ franczia kormány azon szókkal ellenző a' kérdéses szerző
dést, hogy szükség esetén úgy fog cselekedni, mintha nem is léteznék 
a’ szerződés, mire hidegen válaszoló Russzia, hogy úgy fog szükség ese
tén cselekedni ő is, mintha ez ellenzés soha nem történt volna. Ez irományo
kat, mint látszik . közié a'kormány azon választmánnyal, mellynek Jotif- 
froi jelentéstevője volt. A’ franczia követé , mellyet 1833 sepfemberben 
Nesselrode gróf mz intéze, így hangzik: „Alulirt ügyviselője a’ francziák 
királya ő felséginek , utasítást kapott a 'sz. pétervári kormány előtt azon 
mélv aggályt fejezni ki, mellyet a* franczia kormány érzett, midőn orosz 
«•zár ő fels. és a* nagyur közt jul. 8ikán létesült szövetség megkötésérül 
értesült. A’ király kormányának véleménye szerint e’ szerződés egészen 
nj fordulást ad az ozmán és orosz birodalom kölcsönös viszonyinak, melly 
ellen jogszeriileg szólhatnak az európai hatalmak. Alulirt köteles tehát 
nyilványitaui, miszerint azon esetre, ha idővel a’ szerződés értelme kö
vetkezőben fegyveres közbenjárulás lenne szükséges Russzia résziről 

(örök ügyekre nézve, a’ franczia kormány egészen szabadnak tekin- 
tendi magát minden . a' körülményektől sürgetendő, rendszabályhoz nyú
lásra, és úgy cselekvésre, mintha e" kérdéses szerződés épen nem is 
I déznék. Egyszersmind tudatni kell alulirtnak a' ezári kormánnyal, hogy 
ő fills, konstantinápolyi ügyviselője hasonló ellemnondást nyujta he a’ tö
rök kormánynak. Lagrené.44 — Erre ezt válaszolá Nesselrode gróf: „Alul
irt megkapó azon irományt, mellyel Lagrené , francziák királya ő fölsé- 
ginek ügy viselője, azon mély aggályt tudatja vele, mellyet a’ Russzia 
os porta között jul. Sikán kötött szerződés a' franczia kormánynál oko- 
z >tt. Mivel egyszersmind ez aggodalom okai, és azon ellenvetések nem 
közöltettek , mikre a’ kérdéses szerződés talán alkalmat nyujthata, te
hát nem képes alulirt azokat ismerni ’s még kevesbbé megfogni. A’ jul. 
8 iki szerződés valóban tisztán védelmi rendszabály, melly két független 
hatalom közt létesült, mind a’ kettő résziről teljes jogszerűség-gyakor
lás mellett, és egyetlen hatalom igényit sem sértve. Milly ellenvetésekre 
érezhetnek tehát magukat valódilag jogosítva az idegen hatalmak illy szer- 
y/ídés iránt? Mikép várhatnék azon nyilványitásukat, miszerint nem mél
tányolják e’ szerződést, kivevén, ha megdöntetése czéljok azon biroda
lomnak , mellynek föntartása alaphatárzata e’ szerződésnek ? Illy terv
ről azonban nem gondolkozik Francziaország, mert ez nyilt ellentétben 
állna utóbbi nyilatkozatival a’ keleti ügyek újabb bonyolultakor. Alulirt 
tehát kénytelen hinni, mi kép a’ Lagrené ur iratában kifejezett vélemény 
tökéletlen elősejtéseken alapszik, ’s hogy kormánya jobban fölvilágosul- 
ván a' szerződés közlese által — mit a’ török udvar nem rég eszközle 
Konstantinápolyban — átlátandja e’ szerződés érdemét, melly annyira 
iontartó ’s békés szellemben létesült. Való, hogy e’ tett (az 1833 jul. 
8iki szerződés) megváltoztatja Russzia és a’ porta egymás közti viszo
nyít, inert hosszas ellenségeskedést legbensőbb bizalom jeleivel vált föl 
mikben ezentúl Törökország állandósága és szükség esetén . föntartatása 
iránt, legbiztosb eszközökre talál,ind. E' meggyőződésben ’s legtisztább 
és legrészrehajlatlanabb szándéktól vezéreltetve , el van határozva a’czár 
szükség esetén a’ jul. 8iki szerződésből reá háramlandó kötelességet tel
jesíteni s úgy cselekedni, mintha Lagrené ur nyilatkozata nem is létez
nék. Nesselrode.4* —

(Követkamrai határzatok. Constantine! hírek.) A'jun. 28iki követ- 
kamrai ülésben Chapuys-Montlaville inditványát a’ júliusi zendületben el
hunyt polgárok tetemeinek a’ júliusi oszlop ala takarittatása iránt 207 
szóval 26 ellen fogadók el a’ követek , és 50 ezer franknyi költségben 
egyeztek mega' júliusi tér alatti üregek megvásárlatára. 29ikén a’ gö
rög kölcsön vitatása jővén napirendre , a' pénzügyrninister pénzt kivánt 
a’ kamatok fizetésire’s adóssági tőkefogyasztásra , mivel a' görög kor
mány nem képes meg teljesíteni pénzkütelezésit. Auguis ellenzé e’ ki- 
vánatot, mivel szerinte Görögország soha nem fog fizethetni ’s azért kár 
reá folyvást pazarlóm. Fassy : „llly rágalmazó beszédek illetlenek a' 
franczia szószéken. (Tetszés ) Itt csupán kötelezvény- teljesítésről va i 
szó, mellyel Görögország’s más hatalmak iránt tartozunk. A’ görög kor
mány javitási ösvényen halad most, melly minden jót reményltet.“ Rö
vid szóváltás után 108 szóval 31 ellen keresztül ment a’ ministen indít
vány. — Constantáiéi lnrek szerint Abdelkader e’ tartomány minden ré
sziben erős állomásba törekszik helyezkedni, ’s majd egészen Eudzsi- 
aig terjeszti már kirándulásit. Jun. 1 bikán puskalövésnyirc közeliié a’ fran
czia táborszemekhez. Redeau alezredes nem tartó tanácsosnak az cmirt 
elriasztani, noha rendkívüli előnyomultával megsérté a’ tafnai szerző
dést. Abdelkader beszélgetésre szólító föl a’ franczia alezredest, mire 
Redeau azt válaszolá, hogy csak lludzsiában hallgathatja meg őt. Az emir 
ígérte ugyan oda jövését, de nem tartó meg Ígéretét, ’s egy átszökött 
szereesentől azon hirt hallá a franczia parancsnok, hogy mindenütt aján
dékokkal fogadók az emirta’ kabylok , ’s az még tizedet is szedett a’ fran
czia birtok határi közt. Dzsigelliben jun. 3, 4 ’s Óikén élénk összeütközé

sek történtek a' kabylok és francziák között. Az arabok az éjt haszná
lók ez úttal megtámodásra, de süker nélkül maradt minden fáradozásuk. — 

T ö r ö k o r s z á g : .
A National következő adatokat közöl az egyiptusi ’s (örök sereg hely

zetéiül’s erejéről, mellyet egy utazó leveléből von ki, ki több ideig 
tartózkodók Aleppo, Aintab ’s Antiochiában : „Az egyiptusi sereg szer
kezetre ’s tanultságra nézve sokkal felüllialadja a’ törököt; a’ porosz tisz
tek Hafiz basa sergében nagy hasznot tehetnek ugyan, de gyakran farad
ságukba kerülend, megliallgattatást nyerhetni. lS32benis voltak a’ török 
seregnél európai tisztek, de csakhamar meguntak olly tanácsokat oszto
gatni, mellyoket a’ török büszkeség vonakodott elfogadni. Aligha 50 — 60 
ezer főnyinél több van llaíiz basa parancsnoksága alatt jelenleg: ha a’ 
marasi basa külön csapattal bir, úgy az mar régóta a’ fősereg kiegészítő 
része. Mi pedig a’ bagdadi basát illeti, az a’ porta iránt soha nem tőn 
kitűnő szolgálatot, mert igen kevés rendes katonaság áll paranesi alatt \s 
innen hihetőleg mindazon hadi mozgalom, mellyet tőle szármozottnak hi- 
rcsztelgetnek, főleg pedig Rakkába nyomulása, merő koholmány; úgy lát
szik, megfeledkeztek arról, hogy Bagdádbul Rakkába nyomulásra 150 
franczia mérföldet kell áthatolni. Bármibe mernék fogadni, hogy ő az egész 
történetet basaságában nyugottan várandja be ’s iiohaKursid basa fenye
getése távol van még igen végrehajtatásaiul, mindé’ mellett sem hagyandja 
cl a' bagdadi basa fővárosát, akkor főleg, midőn egyiptusi hadsereg van 
sarkában. Három év előtt az egyiptusi rendes gyalogsereg Syriában 35ezer 
főnyi volt, a lovasság pedig mintegy 7 — Sezer főnyi és számos jórende
zet ü patlantyuság. Azóta megszaporult hihetőleg, de a" koniahi csatában is 
háromszor számosb a’ török sereg az egyiptusinál, mégis ez utóbbiak 
győztek. Ibrahim basa számolhat Bezsiremire, ki a’ libanoni driizokon ’s 
maronitákon uralkodik, ki sokkal jobban koezkáztatá magát, mintsem a’ 
törökök visszatérését ne rettegné. Az 1834 ’s 1838ki lázadásokban hűsége- 
pillanatig sem volt kétséges; Libanonban egy kerület sem ingadozott j sőt 
mindég)ike Ibrahim paranesi alá csapatokat külde, közöttük 8ezer ke
resztyén maronita volt, kik a' lázongok ellen nyomultak. 1834bena’ 
lázadást nagyobb részint Galilaea’s Naplus népsége okozó; 1838ban pe
dig a’ drúzok, de nem a ’ libanoniak, hanem a’ déli részen Damaskus 
környékin lakók, kikhez a’ beduinok ’s antilibanoni motvaliiak csatlako
zónak. Mi Kaül emirt illeti, kit Bezsir emir ellenébe vágytársul állitnak, 
ez egyike fiainak, ki st Jean d' Acre ostrománál a’ török ellen harezolt 
az egyiptusiak sorában, mielőtt még atyja Ibrahim basa mellett nyilatko
zott. Innen világos, hogy ő az egyiptusiak oldala mellett küzdend most is. 
Igen téved az, ki Ibrahim basát a’ török sereg hadimunkálati által meg- 
lepetettnek hiszi; már rég óta erősittetgeti ő a‘ taurusi szorost, mi végett a’ 
porta már ellenszólalkozott is. A’ konstantinápolyi nagy utat Syriába Ko- 
niáh-n keresztül Kulek boglias, Erekli ’s Adoeca közti szoros által, elzár
ta ; hat órányira Aintabtnl a' inalatia-aleppoi utón Aintabon keresztül 
sánczolatokat hányatott. Mi pedig a’ töröknek Birből Damaskusba nyo
mulását illeti, az majd lehetetlen, mert a’ nagy pusztaságon kellene át- 
vagniok; Ibrahim ut közepeit lepné meg őket ’s Eufrátba szoritná.

A’ jour, des Débats következő jegyzettel kiséri a’ keleti eseménye
ket : „A’ törökök által megszállt helységek Aintab kerülethez tartoznak 
’s hasonnevű város három mérföldnyi kerületében feküsznek; itt törö
kül beszélnek; a’ kerület az egyiptusi elfoglalás előtt nem tartozott Sy- 
riához , hanem a’ marasi basasághoz. Aintab-kerület fele a’ török c.lőse- 
reg mozgalmai következtében, csapatokkal van megrakva. Még eddig nem 
mondhatni, hogy az ellenségeskedést már el kezdettek; hanem annyi bizo
nyos , hogy llaíiz basa résziről harezrahivás történt. A‘ szultán harczi 
békétlensége’s M e h eme d - AI i n ak  bérnöki kétkedő félénksége saját- 
szerű ellentét; az első csupán udvariságbul látszik hallgatni az európai 
követek békés tanácsira, szigorúan el lévén határozva, minden áron ki
játszani őket 's háborút kezdeni; az utóbbi pedig egészen az idegen kép
viselők ótalmaalá adja magát, tanúkul szólítja fel őket türelme és engedé
kenysége iránt, vezére levelezésit mutatja elő, tanácsaikat kérve ki, ’s 
csak azt írja meg neki rendelésül, mit egymás közt elhatárzottak. Fi
gyelemre méltó az angol lapok pártossága Egyiptus|ellcn , ellen Mehemed- 
Alit nagyravágyásral és kétszínűségről vádolják azon pillanatban , midőn 
mérséke áldozatja leend , s minden körülmény kárát látszik előmozditni. 
Azon négy nagy hatalom közül , mellyek a’ keleti ügyek elhatárzására 
meghivatvák, egyik tehát titkon a' török hatalom megbuktatásán dolgo
zók , másik az egyiptusit szeretné megdöntőm , a' többi kettő pedig (Ausz
tria és Francziaország) nemes haszonvadászat nélkül egyesülend üdvös 
és becsületes czél-kivíliatásra.“

Rendkívüli alkalommal érkezett konstantinápolyi hírek sze
r i n t  Mahmud szultán folyó jul. Íjén reggel meghahilozolt. — 

H o l l a n d i  «.
Hága, június 26ikáu: Utrechti hirek szerint junius 24ikén kezdé

meg tanácskozásit azon belga-hollandi biztosság, melly a' köz németal
földi adósságnak Belgiumot illető részét puhatolandja ki ; a' tanácsko
z t o k , mint látszik, gyorsan haladnak előre. —_______________ _ _
^ Í » 7 « i ü Í / :  Fest, julius fiáikén; Tiszta búza 166, 150,14«; — Két

szeres, i *0, I I« Rozs 100,95, 90 ; — Árpa S5 , S0, — Zab 50, 
63 , 00; — Köles —, — , —; — Kukoricza 100, 95 ,
90; — pesti m. v. garas.

T é n /ó te lH  : Becs, jul. 9kén: 5 pCtes statuskötelezvény 1()7%; 4 
pCtes: 1015|s ; 3 pCtes: 82%: 1S20iUi 100 fitos kölcsön: 282 ; 
1S34iki 500 fitos: 072% ; 1839ki 250ftos: 269%; bankrészvény: 
1198%; cs. k. arany agiója: 4 % pCeut; éjszaki vasut-iészvény: 
103*1, ; győri: 105 ; majlandi: 102% ; Észtéi házy-snrsjegy : 44'%. 

D u a ia v lx á llá ü : Pest, julius Ilikén 9' 6" 6" —jul. lidikén 9' 0" 0'"  
— 13dikán 9MV/ 0"'

Szerkeszti Helmeczy. — Nyomfatja Trattner-Károlyi úri ulcza 612.



FOGLALAT: Magyarország és Erdély (kir. leirat az országgyűléshez; kinevezések ; pesti magyar színház: magyar nyugpénzinfézeli félévi gyűlés; 
a’ pesti izraelita elöljáró hálanyilványitása ; in. n. akadémia ; szerencsétlenéig Bécs-Brünn közli vasutpályán ; haladási mozgalmak Pécsett; kormányzati 
módosítások Szerbiában 5 különféle: a’ Dráva-szabályzó biztosság Varas!on , a' keszthelyi georgikon jelen állapolja; 's a' t.) Amerika. Spanyol- 
ország ( kivonatok earíosi hivatalos levelekből; ’sa 't.)  Anglia fa’ királyné koronázási évnapja; Russell körülményesb nyilatkozata Canadáról ; a 'ja 
maicai törvényjavaslat a’ felsöházban megbukik; chartista mozgalmak; a’jtoryk mostani helyzete a’ királyné ellenében; 'sa 't.) Francziaország (kö
vetkamrai viták a’ keleti ügyről; ’s a’ t.) Törökország. Schweiz. Gabonaár.

M a g y a r o r s z á g  ós E r d é l y .
() cs.’s ap. kir. fölsege jun. 21iki határzatában B ez e re  ily Miklós 

vészpremi kanonokot hővizi czimzetes apáttá meltóztatott kinevezni.
0  cs. ’s kir. íels. S om o ss y  Gábor  nagy-váradi kir. sóárnokot 

kegy. nyugalmazni meltóztatott.
F. máj. 29ken költ legfelsőbb udv. rendelet által M i e s z  Károly 

tölgyesi ellenőr ’s brassói helyettesitettfőellenőr az erdélyi kir. harminczad- 
felügyelőségnél első segéddé ; E n y e t e r F e r e n c z  kolozsvári ideigleni 
főellenőr ugyanazon harminczad-feliigyelőségnél 2dik; S a l a  Farkas vö- 
vöstoronyi tisztirnok ’s kolozsvári helyettesített áruvizsgáló odik ideigleni 
.•»egéddé neveztettek , ’s igya’ kolozsvári és tölgyesi harminczad-hivatalnál 
az ellenőri, a’ vöröstoronyinál pedig az irnoki tisztség megürült.

Folyó jul. Ildikén tartott elegy ülésében a’ törvényhozó testnek köv. kir. 
leirat hirdettetett k i:

78sV>Q5 FERDÍXAXDUS Primus, Dei gratia Auslriae Imperator, Hungá
riáé et Bohemiae hnjus nominis Quintus, Galliciae et Lodomeriae Rex Aposto- 
licus , Rex Lombardiáé , Venefiarum et lllyriae , Archidux Ausl riae etc. etc.

Sercnissime Archidux etc. Nihil equidem pro ea, qua sanctimoniae Legum 
legalique suifragiorum in Comitiis Regni Jibertati conservandae intendimus, aniini 
Nos tri Constantia gralius Nobis esset, quam si tractatibus diaetalibus ad modum, 
quem iliae sanxerunt procedenfibus, nihil quidquam occurreret, quod Nostram de 
incolumitate avitorum institutoruin constitutionalisque systematis Regni, cujus Nos 
praecipuos ex ipsa Muneris Nostri Itegii ratione Custodes esse oportet, justam 
solicitudinem provocaref. Evenisse tarnen bis admodum diebus, occasione Sessio- 
num diaetalium die 3. et 4. curr. habitarum nonnulla intelligimus: quae non tantuin 
cum honestate, honoreque et reverenda, ex diserto etiam art. 70. anni 1492. tenore, 
Judicibus Tabulae Nostrae Regiae debita , illa item, quam positivae Regni Leges 
praescribunt, Traclatuum publicorum disciplina conciliari semet prorsus non admit- 
tunt; verum manifeste ita comparata sunt, ut ipsum quoque avitae Constitutionis 
Palladium, Legalium nempe Tribunalium independentiam, Regiae Majestali non mi
nus , quam Slatibus et Ordinibus Regni infacte servandam aggrediantur, et ad 
confundemlos, qui inter Legum ferendarum, judieiariamque Potestatem interce- 
dunt Limites , evidenter colliment. Quemadmodum proinde hos tales ausus, enun- 
eiationesque in contumeliam Tabulae Nostrae Regiae factas, — quibus alioquin le
gális vocis publicae libertás, citra piaculum, Jueulentumque eadem in perniciem 
avitae Constitulionis , perrumpendaque omnia, quibus ea eohaeref, legalium Tnsfi- 
tutorum vincula almtendi Studium, obtendi nequtt, — ex claro etiam articuli 12: 1790 
sensu gvavissime damnamus, ita D i 1 e c t i 0 n e m, F i d e 1 i t a t i s q u e V e s t  r a s 
hisce serio hortamur, ut ail haec animum advertendo in manutenendum praescriptum 
per articulum 7mum 1723. aliasque Regni Leges, relate ad pertraetanda in Co- 
raitiis negotia, ordinem, faefo etiam legalium mediorum usu, incumbere non in
termittent. Quibus in reliquo ect. Datum in imp. Űrbe Nostra Vienna Austriae die 
10 Julii, anno Domini 1839. FERDINAND US m. p. A n t o n i u s  C o me s
Ma j l á t h  m.p. G e o r g i u s  B a r t a l  m. p. (magyarul jövő számunkban)

Hod o s y  Miklós biharmegyei képviselőnek országgyűlési követsé
gérül lemondását az illető megyei RR jul. Scliki gyűlésükben elfogadván, 
az uj követválasztási határidőt aug. lsőjére tűzték ’s egyszersmind a’ 
távollevőknek meghatalmazott általi szavazhatását megszüntették. — 
G ö r g e y  Márton szepesmegyei követ és főszbiró július 11 kén megha- 
lálozott. —

(Pesti magyar színház.) Bo g n á r  ígnácz hazánkfia, szász-coburg- 
gotha-hgségi kamraénekes és első udvari tenorista, e' napokban Pestre 
érkezvén, vendégszerepeket adand nemzeti színpadunkon s ezek sorát f. 
hó 20kán nyitandja „Beatrice di Tenila44 dalműben. Az operakedvelők 
ritka élvezésnek örvendhetnek.

(Kormányzati módosítások Szerbiában.) Jun. 2Tiki belgrádi liirek 
szerint érdekes fölvilágitást nyújtott az országos küldöttségnek a’ kor
mányzóság és tanács, minek következőben tüstint általányos ingerült
ség kezde mutatkozni a’ lelépett Milos hg ellen, melly hangos kifakadá- 
sokban nyilatkozott. Ezt épen nem csudaihatni annak megfontolta után , 
miszerint minden nagyérdemű férfi erőszakos bukta után illy fordulatot 
szoktak venni a’ nyilváriyos érzemények. Nem fogja senki tagadhatni , 
hogy Milos hgnek hí báj í és gyöngeségi voltak; de azt sem, mikép Szer
bia iránti valódi érdemei sokszorosan haladók meg a’ hibákat, ’s ez ok- 
bul valóban sajnos tapasztalni, hogy még mostani helyzetében is hábor
gatják őt méltatlan boszantásokkal. A’ fönebbi fölvilágitás egészen meg
nyugtató az országos küldöttséget, elannyira, hogy a’ szerb nemzet ne
vében tökéletes elégültségét fejezé ki az ügyek mostani állásával és űzőn
kül kéreté a’ török basát ’s orosz consult, udvaraiknál a’ most megala
pított uj rendszer továbbiföntartására. Ez országos küldöttség, 8 tagú 
választmányt nevezvén ki kebléből az ügyek intézésire , egyértelma- 
leg az ideigl. kormányzósággal és tanácscsal, teljesítettnek tekinté kö
telességé ’s eloszlott. A’ sz. Pétervárba küldetett Zorics, ki előbb Mi
los hg fiait neveié, utóbb pedig írnok volt az orosz consulnál, született 
szerb, ’s mint mondják , rendkívüli fölhatalmazással ment az orosz kor
mányhoz. Beszélik, mikép a’ tanács Milos hgtül kirendelt minden nyug
dijat megszüntetvén, a’ tisztviselők fizetésit csökkenteni szándékozik ’s 
egyszersmind több olly újítást életbe léptetni, mikkel enyhíthetni véli a’ 
nép terheit. Obrenovics János tábornok, Milos hgöcscse, még most is fo
goly Belgrádban. Vallomásiban oda nyilatkozók * hogy csupán hgi bátyja 
parancsé teljeséé; —

,,A’ Bécs és Brünn közti vasutpályán az első szállitvány egy állomás* 
nyiraBrünnön innen vizet s kőszenet rakván fel, valamivel tovább mu
latott, úgy hogy a’ következő mozgony, szinte Brünnből jövő, a’ legna
gyobb sebességgel hajtatván, ezt elérte ’s nem ügyelve az első szállit- 
ványból megharsant süvöltések ’s kiáltozásokra, annak utolsó szekereivel 
egész erővel összeütközött. Két szállító-kocsi egészen összezuzatott ‘s 
lyolez személy megsebesétetett, mégpedig négy igen tetemes’il. A’ sé
rültek minden kitelhető ápolás mellett csak délben érkeztek a’ lővárosba.
E’ balesetet, a' második szállitvány vezetőjének gondatlansága okozta. 
Egyébiránt a’ legelső menet igen jól sikerült, mert reggeli 6% órakor in
dulván el Bécsbül, délelőtti 11 *U órakor már Briinnben voltak a'kocsik, 
miután mindenik állomáson utasokat, vizet és kőszenet vettek föl, mi 
mintegy 52 perczig tarthatott. A' fogadtatás Briinnben pompás volt. 40 
álgyu tévé üdvözlő lövésit; a’ vendéglők mindennel el valónak látva, sőt 
némellyprivát házakis előre felkészittettek vendégek elfogadásira; annál 
kedvetlenebb benyomásu Volt az említett szerencsétlenség. A’ sérülések 
legnagyobb része ez utazók bal lábait érte.44

(Pesti izraeliták hálája.) Köztudomású, miszerint Lang Mihály, 
pesti ágostai vallásuhitszónok , a’ múlt évi szomorú emlékű vizái kor min- 
dennenpi ’s rangú menekvőnek biztos helyet nyitott a’ hullámoktól érin
tetlen hagyott sz. egyházban minden vallási tekintet nélkül, minek kö
vetkezőben jobbadán a’zsidóság által lakott Királyutczából oda folyamo
dott izraelitákat is valódi ernberbaráti szívességgel fogadó, ótalmazván 's 
vigasztalván a’ búsakat ’s enyhítvén az elgyöngülteket. Az izraelita köz
ség elöljárója, Lövvy Herman nkereskedő, kitűnő hálával határüá tanúsí
tani, hogy községe méltó volt e’ szives pártoltatásra. Bécsben ugyanis 
nagysága ’s ritka művészi készítése által kitűnő erős aranyzatu ezüst bil- 
likomot vásárla nevezetes áron. E’ billikom nagyobb mezején az evarig. sz. 
egyházat láthatni domborműben, mellynek nagy ajtaján kezében lámpával 
a’ szerencsétlenek elibe siet a’ lelkész , kik ólaimat kerestek azon bor
zasztó éjszakán; a’ másik mezőn zsidó nyelven következő bibliai szavak 
olvashatók: ,,A’ szegény ótalma \s védje, a’ szenvedő támasza szükség
ben , inegmentője a’ rohanó hullámokkal küzdőknek, neked szentelik 
hódolva köszönetüket. (Jez. 25, 4.)44 A’ 3dik mező e’ szókat foglalja ma
gában : „Lövvy Hermán , hálás izraelita, keresztyén rokonának , Lang 
Mihály nagytiszteletii urnák a’ szenvedő emberiség iránt az 183Ski mar- 
tziusi árvíz szerencsétlen napjaiban kitüntetett jótétekért.44 L"wy illő szi
ves beszéddel nyújtotta át ez ajándékot, mit a’ könyűkig érzékenyült hitszó
nok azon szerény mondással fogadott el, hogy ő csupán azt tévé, mit 
hivatása szent kötelességül tüze ki. —-

M a g y a r  tud.  t á r s a s ág ' .  —- Jun. 19kén jelent meg' ’s küldetett szét 
hazánk minden hiteles köny városaihoz a’ Tu d o má n y  t á r  idei hatodik füzete. 
A’ folyó félév tartalma: I. É r t e k e z ő  r é s z :  1. A’magyarországi rulhenok- 
ról, báró Gálijaitól. 2. Victor Hugo mint költő és drámái, Pelrichevioh Horváth 
Lázártól. 3. Az európai polgárisodás haladásának története, (La France Lilté- 
raire után) Zsivora 'Györgytől. 4. A’ szép Ízleli rokonságok , Bridl Fiáéitól; 5. 
Az esztergomi érsekség pénzmestere, Luczenbacher Jánostól. 6 . A’szent Fe
rencz rendű bosznyák szerzetesek, P. Gegő Elektől. 7. Sárospatak, Podhradczky 
Józseftől. 8 . Homonnai Drugeth Bálint naplója, Naményi Istvántól. 9. Az ékes 
szólás (Hinne után) Kis Jánostól. 10. Lakodalmi szokások Verócze vármegye 
felső vidékein, lloblik Mártontól. 11. Utazás a’ quarneroi szigeteken, 1 kő
nyomattal, Császár Ferencztől. 12. Ágnes és Beatrix, magyar herczegnők , 
Podhradczky Józseftől. 13. A’ spanyol költészet története, Fekete Somától. 14. 
Okleveles toldalék, 3 réznyomattal, Luczenbacher Jánostól és Kiss Ferenc/. - 
től. — II. L i t e r a t ú r a i  r é s z :  Az időszaki sajtó Belgiumban. 2. A’ fraríczin 
literatura, Pr. bírálók által felvilágitva. 3. Villemain. 4. A’ mai literaturák egy
sége, Edgár Quiiiettől. 5. Critical szemle a’ külföldi literatura külön ágain. 3. 
Bibliographen 7. Tudom, közlések Portugáliából és Svécziából. 8 . Magyar tud.társ. 
ülései. Melly alkalommal újra figyelmessé letelik az olvasó közönség ezen az aca
demia felvigyázása alatt szerkesztett tudományos és literariai folyó iratra, melly- 
ből mi n d e n  h ó n a p  u t ol só  n a p j á n  egy 0—7 ívnyi, tömötten nyomtatott 
füzet jelenik meg, rcz-vagy kőmetszetekkel, mint a’ szükség kívánja-. Ara az 
egész évi folyamnak linóm velin papiroson 5 ft, postán 3 fi. 33 kr. pgó (Xyo- 
matik néhány duplavelin példány is, melly egy ezüst tallérral drágább.) Előfi
zetést Eggenberger J. és fia megbízott academ. könyvárosak, ’s minden hiteles 
hazai könyvkereskedő, Bécsben Be.ck , Gerold, Schaumburg, Mösle és Mayer; 
végre minden cs. kir. postaiúvatal fogadnak el a’ fenn kitett árakon. — Pesten, 
a' kisgyülésből, julius 8 . 1839. D. S c h e il e 1 F e r e n c z ,  titoknok.

A’ m. tud.  társ. f. e. jun. 17én tartott ülésében: I. Döbrentei G. r. t. bővebb 
jelentést adott a’ régimagy. nyelvemlékek gyűjteménye legújabb szaporodásairól. 
Ií. Zengedy István értekezése ,,a’ sokszorozás és négyszegeinelés egy új módi
járól" Vásárhelyi Pál r. t. ajánlatára, ’s Podhradczky József I. tag „Balmaz-uj- 
város“ czimü értekezése Jerney János r. t. véleményének következésében a’ Tu
dománytárba iktattalni rendeltetett. Ili. Egy szépliteraturai munka nyomtatástól 
elmozdittatott. IV. A’ társaság gyűjteményei következő ajándékokkal szaporod
tak: La’ könyvtár: a) Kecskeméthy Csapó Dánieltől: I )  Mesék Hatvani István 
állal. Debreczen , 1799. 2) Über die Bnchmacherey von Immanuel Kant. Kö
nigsberg, 1798. 3) Hufeland az emberi élet hosszabbításának mesterségéről. 
Kolozsvár, 1798. 4) Anacreoni dalok Cs. Vitéz M, által. Bécs, 1803. 5) Akten 
und thatmiissige Wiederlegung einiger der gröbsten Unwahrheiten etc. Deutsch
land, 1813. 3) Haller K. L. levele famíliájához. Pest, 1821. 7) A’ magyar 
tudósokhoz, irta Bacsányi János. Pest, 1821. 8 ) Ratio Jurisprudenliae hunga- 
ricae. Bécs, 1817. 9) Discussio opuscuü c:ii noinen R üio jurisprudenliae hung.



-  (
auotore P. Szleincnics. Pozsony, 1917. 10) Antwort auf einen freundschaftli
chen Brief von der h. requisition. Deutschland , 1814. — b) Taubner Karoly
iéi: 1) A’ lélekeszme bölcsészet- történet- birálnti szempontból , irta dr. Taub
ner K. Pest, 1839. 2) Türkische und Ungarische Choniea zu íinden in Nürn
berg, 1663. — !í. a’ pcnzgyüjteményl Sütő István 42 darab régi ezüst pénzzel 
nevelte, mellyek közit Ili. Bélától 18 db, ’s 17 db frizáki pénz.

P é c s , jun. 29kén. Hazánkban a’jó, szép’s nemes iránti érzelem 
haladását a’ gyarapuló hasznos intézetek majd egyes, majd közös erő 
általi létrehozatása naponkint tanúsítja. Ez eló'haladásban Pécs város is 
részvevó'leg, rövid idő alatt keblében több hasznú intézet létesülését ta- 
pasztalhatá; igy keletkezett a’ hálás pécsiek szivében halhatatlan né
hai b. S z e p es s y  Ignácz nagylelkűségéből több iskolamestert képező-in- 
tézet, köz sétány, ’s a’ nagy Kl imo által szerzett könyvtárban olva
sótár, hol mindenki 13 bel ’s külföldi hírlapot és folyóiratot olvashata, 
mi jelenleg S c i t o v s z k y János főpásztor bőkezűségiből biztosabban ala- 
pitva, 20 hírlap ’s haviirat olvashatására bárkinek is tárva all; illy há
laörömet gerjesztő minden baranyai kebelben S i s k o v i c s  József udv. 
tanácsnok ’s Zemplény megye főispáni helytartójának ama jeles hazafiul 
áldozata is , mellyet ő 1S3S mint akkor még tek. Baranya megye felejt
hetetlen első alispánja’s az 183% észt. országgyűlésen követje, többezer 
forintra menő' követi dijának elengedtével, Pécsett Baranya megye 
résziről fölállítandó rabmunkáltató ’s az elaggott megyei tisztviselők ré
szire létesítendő nyugpénzintézetek alapítására te tt; igy jöttek létre Pécs 
város tanácsa's polgársága hazafis ága által leánynevelő, nemzeti, han- 
gászati 's rajzoló-, a’ kiváltságos kereskedők társulata által pedig számos 
tanítványaik hasznára kereskedési iskolák, tetemes költségű alapítvány
nyal; Pécsváros szószólója P i a c s e k  József ur előgondoskodásának 
köszönhetni, hogy az emberiség javára a’ kies fekvésű T e t y e romjai
nál vizgyógy-intézet épül, Koho 11 zer  János buzgalmának ellenben , 
hogy kisdedovó-intézet vagyon ; idősb Óba d i c h  József polg. kereske
dőnek végre, hogy a’ kisded leányok, kik próbatétekkor női munkák ké
szítésiben’s egyéb szükséges isméretek szerzésiben magokat kitüntetik, 
becses ajándékokkal jutalmaztatnak meg; ekkép létesültek továbbáa’ pom
pás, jól rendezett, ’s 23 havi- és hírlapot járató nemzeti ’s polgári ca- 
sinók is. Ilasonlag a’ már három év óta fönálló polgári casino is szellemi 
irányának tágasb hatáskört nyitandó, 1838ban egy selyemtenyésztő rész
vényes társaságot alakított; 1839ben pedig, a’ 14,000 népességű Pécs 
városban eddig hiányzó, rendezett színháznak tulajdon házi telkén (a’ 
pesti nemzetinek mintájára kisebb alakban), köz téren a’ város kellő kö
zepén, részvényeken leendő fölállítására íolszólítá a’ minden hasznosnak 
előmozdítására fogékony pécsieket; miután Scitovszky János főpásztor, 
gr. Zichy Janos kamrás ’s magy. kincstári tanácsnok, b. Hillebrandt 
született gr. P e j a c s e v i c s  Mária özvegy asszonyság, gr. Pe j acse -  
v ics  Zsigmond, S a u s k a  ’s Nun k o v ic s családok példájit követve, 
a’ körüljáratott aláírási - íven rögtön számos aláíró buzga előmozdítani e’ 
megpendített intézet létrehozását; Pécs város tanácsa ellenben , a’ rész
vényesek folyamodását, mellyben a’ szinház-épitési költségek födözése 
’s a’ részvények elsorsozás általi beváltása után fönmaradandó néhai osz
talékot a’ város éjjeli kivilágítására ’s egyéb közhasznú czélokrai fordí
tásra tökéletesen átengedni ’s ennek minélelőbbi eszközlésére a’ casino 
jövedelmeit közösíteni ’s tartalék-pénztár-képzésre 40u/oet leróni ajánlott 
a’ tervekkel ’s költségjegyzékekkel felsőbb helyre fölterjesztvén; a’ 
nm. m. k. helytartótanács utján 13026 számra f. v. érkezett intézvénynél 
fogva, közbejárulása általa’ felsőbb helyi engedelmet kieszközlötte le
gyen; időközileg pedig az egyesület alapszabályai kidolgozva ’s ügyei
nek intézésire az igazgató választmány megválasztva lön; az alapkőnek 
megáldatására ’s ünnepélyes letételére f. e. jun. 18ka délutáni óik órája 
határoztatok meg: melly időben egyesületi jegyző N a g y  Imre  h. 
ügyvéd által nemzeti nyelven alkalmi beszéd tartatván ’s az alapkőbe tett 
magyar, diák’s német iratok felolvastatván , az itteni bányászhangászok- 
nak nemzeti hangmüvei eljátszása ’s az összesereglett néptömeg örömri- 
valgása közt az alapkövet, díszes vendégkoszorú jelenlétében, K r em Aloiz 
belvárosi plébános és czímzetes prépost megáldván, P i r g e r  Mihály vá
rosi bíró ünnepélyesen letette , mit este vig lakoma fejezett, hol az ural
kodó háznak, ’s Nádor főhg őfenségének, a’Magyarhon boldogságát elő
mozdító becses és hoszantartó életéért; több nagyérdemű ’s főpolezu sze
mély ’s a’ színhez alapitóji egészségéért ürültek áldomáspoharak. Virul
jon is több századig ez intézet, ’s ne lankadjon a’ pécsieknek minden jót 
előmozdítani törekvő ns indulatja , hogy egy gazdasági intézettel és szin
te a’ kereskedői társulat által inditványzott, de még eddig nem sikerül
hetett takarékpénztárral is dicsekhessenek. A’ színházi alapkőbe letett 
magyar irat illy tartalmú : „Midőn F é r d i n  and király honunkat, J ó 
z s e f  nádora’ Magyart, S c i t o v s z k y  főpásztor Megyénket, Som- 
sicl i  főispán Baranyát, ’s P i r g e r  Mihály biró Pécs városát kormá
nyukkal boldogíták : akkor
EGY NÉGYÉBE S Z Á Z A D IG  V IH E T Ő  V JD V E S  B é k e  OlLAJ -  ÁGA

SZV IiTE TIIA M A  OIL TÁRÁNAK E l,S í) KÖVÉT EGYESVI/VE 
sz. k. P é c s  városának p o l g á r a i  tették ie itt sz. iván hava 18kán,“ 
Az i g a z g a t ó  v á l a s z  t ' ot tság.  I g a z g a t ó k :  gyulai Gá á l  Ferdi
nand tábla-és főbiró ; P a j n á d y  Józs. Pécs városi tan.; id. P i a c s e k  
Józs. szószóló; T a i 11 Ferencz polgár. E p ü 1 e t r e ü g y e l  ő : Nies  z- 
n e r  Antal. J e g y z ő :  N a g y  Imre ügyvéd. P é n z  tá r  nők:  ifj. O ba
il i ch ,  polg. kereskedő. V á l a s z t o t t s á g i  t a g o k :  Blau horn Mi
hály polg. keresk.; H o r v á t h  János urod. igazg. iigyv. ’s tblbiró; Je 
s z e n s z k y  Ján. fő- ’s tblbiró; Kó cz i án  József mérnök; N u n k o v i e s  
Ignácz tblb.; Nagy  József ügyvéd ’s tblbiró; P a t k ó  v i e s  Ferdinand 
vár. tanácsos; gr. P e j a es e vi c h Zsigmond; P i n t erő v i t s Antal tblb.; 
P l i c h t  a Ferencz polg. keresk.; S p i e sz  János, vár. tan. éstáblabiró;

T a i 11 János , polg. keresk. j V e i n h a r d t János polgár ; V e s z i t s 
Imre vár. tan.; Z s o l n a y  Miklós polg. keresk.

KÜLÖNFÉLE: Űrményi Ferencz, cs. kir. val. belső ’s titkos tan., 
mint legf. kinevezett kir. biztos Dráva folyam szabályozására, jun. 15én 
Varasára érkezvén, a’ városi határoknál tanácstagokéul álló küldöttség 
által fogadtaték, melly a’ városba vezeté őt, hol Várasd, Körös és Za- 
lamegye küldöttségi tisztelők meg őt üdvözlő látogatásikkal. Minélelőbb 
nyerhető siiker végett másnap azonnal megkezdők a’ tanácskozásokat, 
mellyek 3 napig tartottak regg. 6 órától 2ig, délután pedig 5 órától Sig.
18kan az egész választmány, kisérve a’ 4 küldöttségtől, pompásan di- 
szesített hajon, egész Eszékig eveze vizmentiben. A’ Nagyszombatban, 
múlt évi augusztusban, újonnan összeállóit egyházi hangászegyesület f. 
e. május 12kén zene-mulatságot tarta zeneiskola-tökélyesbitésre, melly 
650 forintot hozott be. — Jourdeuil pozsonyi sebész és szülész kertjében 
(a’ gabnapiaczon) mintegy 30 — 40 éves almafa találkozik, mellynek tör
zsükéből, a’ földtől l'A  rőfnyire, két alma nőtt ki, nem ágról, hanem 
egyenesen faderékbul, e’ rendkívüli ritkaság megtekintést s bővebb fej
tegetést érdemel. A’ tulajdonos eddig még nem tapasztalt hasonló esetet 
az említett fán. — Epen az idén júniusban forgott le 60 év azóta, hogy 
a’ fens, ausztriai ház győzelmes hadai által, a török igából kiszabadított 
bánsági megyék a’ magyar honhoz visszakapcsoltattak. E’ néptelen tá
jak gyarmatosítására kegyelmes bőkezűséggel nyujtá segélyeit a’ kor
mány, ’s nemzet- és valláskülönség nélkül édesgete településre foldmi- 
velőket, kereskedőket’s mesterembereket. A’ közbátorság, ez' lszerü intéz
kedések által, biztosítva lön , a’ parlagon hevert földek művelő kezekre 
találtak, a’ mocsárok kiszáritvák, a kereskedés élénkségbe hozva,úgy, 
hogy e’ rövid korszak alatt, a' hamvaikból kikelt bánsági megyék, a’ 
Magyarhon bármelly megyéivel versenyezhetnek. De nagy mértekben 
érezhető hiány maradt még fen: t.i. a’ nevelési intézetek fogyatkozása. 
A’ roppant terjedelmű bánsági megyékben ugyanis , csak Temesvárott 
és Lúgoson léteznek kir. gymnasiuinok, jelesen pedig a’ protestánsok 
mindeddig az elemi iskolákon kivül, egyetlenegy tanodával sem bírtak. N. 
Becskerek m.város egyesült ág .’s helv. hitvallású gyülekezetének jutott 
azon szerencse, hogy saját hitsorsositól, ’s minden hitű és ajkú pártfo
gótól segíttetve, keblében „protestáns nemz. grammatikai iskolát“ nyit
hat ki f. e. oct. Íjén, mellyben, inig kedvezőbb körülmények tágasb kiter
jedést engednek, két oktató vezérlete alatt, a’ syntaxis befoglalfával, a’ 
grammatikai négy osztálybeli tanulmányok fognak taníttatni. ’S miután az 
érintett iskola, kül- és belállapotjára nézve már elrendezteték, ’s oktatók 
is hivatának: forró köszönetét mond az iskolai elójáróság inagasbecsü 
pártfogóinak ’s azon szüléknek, kik gyermekeiket taníttatni óhajtják, szives 
meghívással ajánlja iskoláját. Annál szebb jelenet ez Torontálban, mert a’ 
nagybecskereki protestáns iskola, nemcsak tetemes hiányt indult kipó
tolni , hanem követésre méltó példát ’s ösztönt is adand ; 's midőn az isko
lai alapszabályok szerint a’ diák és német nyelvek egész terjedelemben 
taníttatnak, de oktatási vezérnyelv a’ nemzeti magyar leend; így a’ honi 
nyelv-gyarapitásnak is újabb mód nyílik e'hazafi buzgalom megyében.—A’ 
repezearatásnak vége. A’termést általában középszerűn alulinak mondhatni. 
Mind a’ téli fagy, mind a’ májusi özön-esőzés, kártékonyán dúlt vetésink
ben , különösen a’ repezében. Kereskedők jelentkeznek ugyan már rep- 
czevásárlásra, ’s kisebb mennyiségben történtek is eladások, köble 10 
_11 v. fttal; de a’ nagyobb termesztők, repezéjöket még áruba nem bo
csátották, ’s a’ silány aratást 5 — 6 p. ft árral óhajtanák pótolni. Két hé
tig tartott rekkenőhevű légünket, junius utóján, jótékony záporok hűtek; 
most azonban ismét magas fokra szökkent a’ meleg , melly a' búzát hir
telen sarló alá érleié; jun. vége felé szélűre vágták az árpát, ’s most élén
kül foly a’ buzatakarás , mellynek termése középszerű.—Jun. lőkán bor
zasztó gonosztett hire rázta meg lelkünket: Frányova m.városban Gya- 
kovácsky Euthiin, frányovai óhitű agglelkész, vénkora miatt hivatala ter
heit fijára általruházván, elvonult magányban élt, ’s csupán egy lyány
cselédet tartott házánál. Jun. első napjaiban fekvő vagyonát elárositá, 
’s őszinte egykedvűséggel beszélő a’ vele találkoztaknak, hogy eladott ja 
vaiért pénzt vett be. Ingerül szolgált ez a' gonoszoknak a’ pénz-elorzásra. 
Junius lőka estéjén a’lelkész házában megjelentek a" czinkosok, a' kony
hából fűtött sárkemenezét betörték ’s a' szobába tolakodván, torkon fogak 
a’ zörejre fölkelt öreget’s megfejték. Nyomozások tétettek a’ bűntettesék 
kitapogatására; de eddig csak az sült ki: hogy a'lánycseléd hűtlenül el
árulta urát, ’s a’ ezinkosokkal egyetértett. A' befogottak azonban ko
nokul tagadnak mindent. — A’ szegedi környékről pedig ezt írjak: Mi 
az időjárást illeti, május utolja óta egész jun. 29eig nemcsak semmi eső 
nem áztatá földünket, sőt a’ magas tokra eiAelkedett hőség azt annyira 
kiszárító, hogy ujnyi szélességű repedéseket láthatni majd mindenfelé; 
őszi vetésünk, mennyire a’ tartós esőzés meg nem rongálta, már szinte 
egészen érett; bő termést azonban, bar igen szépen mutatkozek a szem
nek, még sem reményihetünk, mert a mag a’rendkívüli hőség után szo
rult, a’ tavaszi pedig még ritkább helyen lelel meg az ápolt reménynek; 
tengerink és csöves veteményünk, ha kevés nap múlva esőt nem nyerend, 
egészen elsül; a’ dohány, termesztésünk egyik főága, mellynek palántája 
egyedül az esőzések után kezdett emelkedni s így csak a nagy melegekben 
ültethetett ki, szinte kisüléshez közéig; szőlőink igen gazdagon mutatkoz
tak, de a’ rendkívüli meleg, és a’ ködök, virágjában érvén, lele te meg- 
ritkitották a’ tűrtök szemeit; szénánk elég 's igen jó minőségű. Illy ve
szélyes időjárásban is, istennek hála! az egészségi állapot jó , semmi 
járvány nem uralkodik, a marhadög nem emészt, egy edül a libák cs 
kácsákban hallhatni itt ott dögrül. Jun. 29kén a' földet mintegy ujnyira 
megáztatta esőnk volt, azóta erezhotöleg meghüsült a* lég, naponként fel- 
legeket latunk tornyosulni a' láthatáron, mindig esőt reményiünk, de ez
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nőm létesült, már ujlag melegebb kezd lenni. Tiszánk jó formán apad, 
halunk eleg van. A ’ föld árja  ̂ melly pinczéinkben, sőt néhol a’ szőlőuta- 
kon is fel fakadt, visszavonul. — Jul. 8kán a’ pesti kereskedő csarnok- 
ban következő volt a gyapjuár-jegyzék: egynyiretü legfinomabb 135 —
1 60 p. ft-, finom 95— 120f., középfülöm 08 —90 fi, közönséges 50—05 fi, 
ketnyiretü losonczi, kassai es miskolczi 04—72 ít., tiszai közepfinom 
50—02 írt., bácsi es szegedidO—47 írt, bőrről nyírt 55—110 lit., 
báránygyapju 00 — 90 ft. úsztatott fürtös gyapjú 26 Vc—28 forint. — 
A’ Georgikon (alapitá Festetics György gr. 1796ban) jelen állapotját kö 
vctkczőleg irja le egy keszthelyi levelező : ,,Az elméleti gazdasagot gya
korlatival párosítva tanító Georgikonban jelenleg következő tudományok
ban ad oktatást négy tanító: mezei gazdaság, jószágkormányzás, mü- 
tudomány és gazdasági számolásban. A’ jószágkormányzás magyar, a’ 
többi tudományt pedig diák nyelven tanítja, a’ gazdasági, építészi és me
zei íüldméröséget s baromorvoslást szinte diák nyelven, lövészetet ’s ker
tészet minden ágát magyarul, hazai magányjogot ’s urbért diák nyelven. 
Az oktatás kéziratból történik ugyan, de kidolgozásánál kitűnő írók mun
kái hasznaitattak. Festetics László gr. nagy könyvtára, melly különösen 
gazdagul van ellátva természettudományi, mathematikai, gazdasági, tör
téneti ’s jogtudományi munkákkal magyar, íranezia , angol, olasz és né
met nyelven , szabad használatára van megnyitva minden tanítónak. A’ 
Georgikon példánygazdasága űzésire 120 holdnyi tér szolgál, nagyobb tá
vúiban pedig még nagyobb földdarab, ’s igy összesen minden gazdasági 
ágnak (összesen 8 van) egyenkint 75 hold jut szabad használatul. A’ 
Georgikonban évenkint 25 — 45 növendék nyer tökéletes kiképeztetést gya
korlati gazdaságüzésre. Az uradalmi gyakornokok tanulásideje, kiket se- 
gélydijjal gyámoht a’ gróf, két évig tart, melly idő múlta után azonnal 
tettlegi alkalmazást nyernek. Vidékiek szabadon váloszthatnak a’ tudo
mányok közt. A’ i Övendékek hetenkint és havonkint adnak próbatétet ta
nulmányikból az oktatók előtt; magukviseletériil ’s az előhaladásról he
tenkint jegyzékét nyujtnak be az elöljáróságnak a’ tanítók. A’félévi pró
batétek nyilványosak. A’ Georgikon kapcsolatban áll az urodalmi tiszt
séggel ’s a’gazdasági gyakorlatok a’ tiszttartó felügyelése alatt történnek. 
Ser- és pályinkalőzésben is tettlegi gyakorlást nyernek a’ növendékek. 
Baromnevelést szinte nem csupán elméletileg, hanem gyakorlatilag is ta
nknak ez intézetben. Alkuimul szolgál erre a’ ménes , mellyből 250 — 300 
ló a’ Balaton partján legel; találtatik pedig ezek közt 62 — 80 válogatott 
nyerges és kocsiló a grófi udvar számára, jól betanítva, míg a’többi az 
összes 16 urodalomra van fölosztva; továbbá e’ ezélra 260 darabbal álló 
ökörgulya, számos schvveizi tehén és juhászat is a’ Georgikonban , ’s még 
különösen sok jeles hágókos Eichnowszky , Geiszier , es Eszterházy-faj- 
ból. A’ gyakornokok juhhimlő oltásban is kapnak tanitást. Adler. — A’ n. 
győri ág. hitvall. evang. iskolában a’ legközelebb múlt junius utolsó he
tében tartattak a’ szokott félévi nyilványos próbatétek. Mindaz, ki hazai 
növendékink istenfélő neveltetését ’s nemzeti kimiveltetését szívből óhajtja, 
örömtül volt lelkesülve azokban, mint tanúja egyfelől azon jó sükernek , 
mellyel e’ jeles oktató intézet ismét egy lefolyt évben a’ legüdvösb isme
retek terjesztésiben munkás volt, másfelől különösen szemlélője ama 
Trencsén-y, Nyitra , Pozsony, Mosony, Soprony, Vas, Tolna, Bács , Fe
hér , Komárom és több megyéből jött tót és német ajkú tanulók szem
betűnő mennyiségének, kik közül sok valóban meglepő bizonyságit adá 
a magyar nyelv felfogtában egy év alatt nyert előmentének. ’S nem cse
kély szolgálatot vélünk evang. szülőknek az által tenni, kik gyermekei
ket a’ Magyarországban mindig szükségesebbé váló nyelvre megakarják 
taníttatni, ha őket ezennel a’ győri iskolára figyelmeztetjük. Nem em- 
litvén több elsőséget, mellyel Győr e’ tekintetben sok más város felett 
bir, bizonnyal nem megvető nyereség az, hogy a’ tudományos pályára 
szánt ifjúság itt csinos magyar nyelvet tanulhat, a’ nélkül, hogy kényte- 
lenittetnék iskolai előlépésiben visszamaradni, itt végezheti a’ siuíaxist 
úgy, mint akárhol ’s jobban seholsem.

A ra e r  i fe a
( A szeminolokkal ismét háború ütend ki. ) Great-V» estem gőzös 

íJjyorkbul Bristolba 13 nap alatt tévé meg az utat, 114 utast hozván ma
gával és ujyorki jun. 13aig terjedő lapokat; szerintük egy britt hadihajó 
2 rabszolgahajót éjszakamerikai lobogókkal fogott el ’s Ujyorkba hozá, 
hogy hazai törvények szerint Ítéltessenek el. A’floridai hirek ismét nyug
talanítók; az indiánok ugyanis felbontok a’ szerződést, mellyet alig né
hány hét előtt kötének, Ostein nevű urat meggyilkolták ’s családja több 
tagját megsebesiték. E’ tett hihetőleg uj kitörését szülendia’ most végzett 
háborúnak. A' canadai határokrul jun. lOeig terjedő hirek sokkal kedve
zőbbek ; Arthur, felsóeanadai kormányzó, hírnököt kiilde levéllel a’ wa
shingtoni kormányhoz , mellyben megnyugtatókig nyilatkozik a’ canada- 
iak által elfoglalt éjszakamerikai hajórul, mellyet Brockvillebe vittek. Ar
thur, a’ dolog - megvizsgálás végett, személyesen Brockvillebe utazott.

8 p a n y o I o r s a á g.
(Kivonatok carlosi hivatalos levelekből.) A’ Gaceta jun. 26iki szá

ma kivonatokat közöl a’ V e r a mellett junius 3dikán elfogott carlosi le
velekből. Minden levél Lalande marquishoz volt utasítva Bayonneba, ki 
tovább küldésre volt megbízva. A’ levelek közt több német nyelvit is ta
láltatik. Az első Hamirez de la Piscinától Halvis de Pienne grófhoz van 
intézve Darmstadtba, ki 22 ezer puskát ígért a’ carlosiaknak. Ugyan
azon Hamirez d. Jose Alvarez de Toledohoz üurangobul következő iratot 
intéző: ,,A’ király nem kétli, mikép nméltósagod minden, hatalmában álló 
eszközt használni fog , noha olly csekély sükerreménnyel kecsegtethet
jük magunkat,’s ha nméltósagod meghallgatást tudna eszközleni kölcsön- 
njánlatának, azt mindenek fölött kedvesen fogadná a’ király, ’s ügyének 
nagyobb szolgálatot soha nem tehetne Ön.“ A’ pénziigyminister, d. Juan

Lké Marco dől Port pedig többi közt igy nyilatkozik egy levelében: „Mi 
it< igen roszaljuk az éjszaki hatalmak magukviseletét“, mivel hanyagul 
fogadók itteni fordulatunkat, ’s vigasztalhatatlan vagyok , mert senkit néni 
taplók, ki bárcsak hallani akarna is pénzadásról, holott erre elkerülhet- 
lefi szükségünk van, hajó kedvében óhajtjuk megtartani a’ katonasrgo'.
Ä pro to tábornok meghasonlott Negrivel.“ E’ néhány sorbul világosan ki
tűnik, milly rósz állapotban van jelenleg a’ trónkövetelő. Egyetlen bátor 
ejapás Espartero résziről egészen tönkre tehetné őt.

eí 0 a a.
(Az angol lapok avatkozást ajánlanak a’ keleti ügyre nézve. Udva

ri hírek.) A’ Globe, Palmerston 1. lapja, ’s vele valamennyi angol lap a’ 
keleti ügyekbe avatkozás mellett nyilatkoznak. Az előbbi igy okoskodik 
e tárgyról: „Franczia lapok kiiitendését hírlika’ háborunakkéleten. Nem 
kétkedünk, miszerint Anglia, Francziaország és Ausztria, e’három nagy 
hatalom, mellynek kitiinőleg érdekiben fekszik a’ török függetlenség biz
tosítása, valamint eltávolítása is egyes arányos segélynek, mi a’ török 
kormányt harczfoly tatásra buzditná, holott ennek miinélelőbbi elfőj tatását 
számos érdekből kívánja egész Európa, — a’ háború megszüntetésit eg\ ütt 
munkálva, eszközlendi. Biztosan hisszük, hogy leggyorsabb eszközök fog
nak e’ ezélra hasznaitatni; mert Russzia minden pillanatban kész saját ja
vára használni védencze sziikségit vágy gyengeségét. Heményljiik, hogy 
meghasonlás vagy véleménykülönbség nem fogják hatalmába játszani az 
óhajtott zsákmányt. — Bentinek 1. helyét Oswald foglaló el a’parliament- 
ben, mint Glasgow képviselője. Tory jelölt nem lépe fői ellenében, hanem 
a’ chartisták közül Feargus O’ Connor mutatkozék, ’s kézemeléskor csak
ugyan részire mondá hajlani a' többséget a’ sherif; (V Connor mindaz- 
által önként lemondott a’ szószámitásról, ’s igy Osvaldé maradt a’ győ
zelem. — Aston Arthur eddigi követségi tifoknokot Parisban madridi meg
hatalmazott ministerré ’s rendkívüli követténevezéa’ királyné, ki ez utóbbi 
időben két igen furcsa ajándékot kapott. A’ somerseti bérlők t. i. egy tíz 
mázsányi sajtot küldöttek ő fölséginek, egy Sleaford közelében lakó öreg 
asszony pedig álmodá, hogy kedvencz macskája három kis macskát fiad- 
zand Viktória királyné koronázásnapján. Az álom teljesült ’s az öreg anyó 
képzelgése az egyik macska fején világosan koronajeleket gondolt látni. 
Ez állatocskát tehát azonnal szépen kosárba helyzé, ’s a’ királynéhoz 
kühle illy fölirattal: ,,A’ királynénak Lunnunban (Londonban); vagy má
sutt. Igen kell rá vigyázni. A’ jó asszony sokáig nem hallhata semmit 
ajándéka sorsáról; de ki képes leírni örömteljes meglepetését, midőn né
hány nap előtt levél érkezek királyi pöcséttel házikójába. Viktóriától jött 
az, ’s azon fontos hirt foglaló magában, hogy a’ kis állat szerencsésen 
megjött ’s a’ cziczábol már derék macska vált A’ levél valódisága tanú
sításául két öt fontos bankjegy volt hozzá csatolva. —

(A’ ministerség fölfüggeszti Canada egyesítése iránti törvényjavas
latát. Ministeri tanács a’ keleti ügyről.) London, jun. 2Sikán a’mai al
sóházi ülésben azon emberek névjegyzékét kívánó előterjesztetni Hume, 
kik az ország külön részeiben még börtönbüntetést szenvednek adósság 
miatt, hogy a’ ház alapos ítéletet hozhasson az adóssági börtönzés fo- 
konkinti megszüntetése iránti törvényjavaslat siikeréről. A’kormány nem 
eilenzé kivánatát, ’s ezután következőleg hozá szóba á’ két Canada ügyét 
Peel: „Mi történik a’ Canada-törvényjavaslat másodszori fölolvastatá- 
sával ? Komolyan szándéka é a’ kormánynak kivíni jelentett iendszabá- 
lyit ?“ Russell: „Tegnap érkeztek hivatalos sürgönyük Canadaból, mely- 
lyek tartalmánál fogva e’ kérdés további vitatása sajnos következménye
ket szülhetne.“ (Felső-Canádában t. i. komoly izgatás támadotta’ korniány 
egyesítési terve miatt, elannyira, hogy az amerikai lapok íelvék zajos 
népgyülések leírásival.) Peel: „Ezt nem tudóm; de minden esetre igen 
szükséges a’ házra nézve annak tudása: mi szándékkal van a’kormány 
tulajdonkép a’ két Canada iránt?“ Russell: „Az érkezett hivatalos sür
gönyök következőben , véleményem szerűit, tanácsos leend a’nyomtatott 
törvényjavaslatot előbb Canadába küldeni az ottani hatóságokhoz, azon 
meghagyással, hogy helyszínen adatokat gyűjtsenek a’ kormány további 
lépései vezérletére. A’ canadai ügyek mostani helyzetét leginkább Dur
ham gr. visszaléptének kell tulajdonítani.“ Ingestrie 1: „Értesült é a’ kor
mány a’ britt lobogó újabb sérelmérül a’ mexicoi tengeröbölben?“ (E’ 
kérdés következő eseményre vonatkozik : egy mexicoi férfi Vestal angol 
hadihajóra menekvék, honnan erőszakkal vivé el őt a’ franczia vezérha
jó dereglyéje. Az angol hajón parancsnokló kadét élénkül eilenzé hazai 
lobogója illy megsértetését; de Douglas hajó vezér nem helyeslé ellensze
gültét.) Wood (tengerészeti titoknok) : ,, ílly nagy fontosságú kérdésre 
csak úgy válaszolhatok, ha rendes inditványkép tétetik.“ ingestrie : „Jö
vő hétfőn illőn ujitandom meg kérdésemet.“ — E’ napokban hirnök in
dult innen Parisba, a’ franczia kormány fölvilágitására a’ keleti ügy né
hány pontja iránt. Bármi nagy egyetértés uralkodik is darab idő óta kor
mányunk és a’ franczia udvar között, a’ keleti ügyekre nézve mégis min
denkor némi visszavonás mutatkozott. Miután már most leigroszabbat vár- 
hatni Mehemed Ali és a’ porta fenyegető állásától , szükségesnek tartó 
a’ párisi kormány komoly nyilatkozásra szólitni föl a’ miénket. Eziránt 
tartott ministeri tanácsban határzattá lön minden tekintetben együttmun
kálkodni Francziaországgal kelet lecsöndesitisére. Az angol és franczia 
hajóhadak tehát egyesülni fognak a’ földközi tengeren. —

(A’jamaicai törvényjavaslat a’ felsőházban megbukik. Chartista moz
galmak.) Jul. 2ikán a’ felsőházi ülésben Lyndhurst és Brougham heves 
ellenzése következőben a’jamaicai törvényjavaslat Iső czikke megbukott, 
még pedig 149 szóval 80 ellen , noha igen hevesül kiizde Melbourne a’ 
ministeri indítvány mellett. — Birminghamban folyvást rendes gyűléseket 
tartanak a’ chartisták, minden este Nelson emlékszobra mellett. Néhány 
rap előtt a’ mayor és aldernianek gátolni akartak egy illy gyűlést; de
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a' chartisták hordóra emelek a’ hatósági elnököt, hol kénytelen volt re- 
kik a" városházi termet átengedni'jövendő gyüléstartásra. —

(A’ királyné koronázási évnapja. Russell részletesb nyilatkozata Ca- 
nadáról.) Jun. 28ikári üllek Londonban ünnepélyek ’s lakomákkal Vk- 
tória királyné koronáztatási első évnapját. A’ tory sajtó szokás szeriit 
kevesli a’ nép ez alkalomkor mutatott lelkesültét’s Melbourne lordot szab
dalja, egyedül neki tulajdonítván a’ királyné népszerűsége csökkentik 
— Russell nyilatkozata, a’ canadai törvényjavaslat ügyében részletesül 
így hangzók : „Azon törvényjavaslat vitatását folytatni fogjuk, mellyaz 
említett gyarmatok jövendő kormányzatát tárgyazza, ’s iparkodni, hogy 
még ez ülés folytában törvénnyé emelhessük azt ; de a’ másik törvény- 
javaslat, melly a’ két Canada egyesítésit vévé czélba, nem fog ez ülés
ben többé vitatásaié kerülni. (Halljuk!) Emlitém bizonyos idő előtt, mi
kép a’ felső-canadai parliament - határzotfan minden egyesítési terv ellen 
nyilatkozók. Epen’ most érkezett hivatalos sürgönyök igen fontos esemé
nyeket foglalnak magukban, mellyek következeiben nem tartom tanácsos
nak e’ házban olly vitát megújítani, melly némi szerencsétlenséget szül
hetne Canada ban.“ (Tetszés az ellenzésipadokrul.) Peel: „Epenezazon 
ok, mellybiil én az élősködő vitatást roszalám (kaczaj és tetszés), noha 
nem olvasám a’ kérdéses sürgönyöket. Mivel már most a’ két Canada 
egyesítésire ezélzó törvényjavaslat vitatását nem folytathatjuk , alkalma
sint tudtunkra adandja valamelly közelebb napon a’ ns lord , mi leend tu
lajdonkép sorsa jövendőre e’ törvényjavaslatnak?“ Russell: „Legczél- 
szerííbb lesz mindjárt most válaszolnom e’ kérdésre. A’ Canada kor
mányzatát érdeklő törvényjavaslat, mint már mondám, bevégzendi ez 
ülés folytában pályáját. A’ két tartomány egyesítését tárgyazó tervemről 
nem mondók le , ’s nemcsak Alsó-Canadában , hanem a’ felső tartomány
ban is kedvezőleg nyilatkoztak eleinte némelly előbbkelő ’s nagy befo
lyású férfiak e’ terv iránt. Azóta mindazáltal számos vitára szolgált ez 
alkalmid a’ felső tartományban, ’s a’ túlnyomó nézet oda nyilatkozók, 
hogy az anyaországi parliament ne haladjon ez ügyben tovább a’ ben- 
szülöttek kihallgattatása előtt ellenkező vagy helyeslő véleményük miatt. 
Ennek következében azt határzá a’ kormány, hogy ez egész törvényja
vaslatot Canadába küldendi, általányos együttmunkálás-eszközlésül olly 
tervre nézve, melly véleményünk szerint mind a’ két tartományra üdvös 
hatású leend. A’ közelebbi parliamentülés elején czélszerü tervet remé
nyei a’ kormány e’ ház ebbe terjeszthetni.“ — „Vestal“ hajó bátor pa
rancsnoka, Carter kapitány, olly férfiasán szólt a’ franczia hajóvezér
rel, hogy ez tüstint visszaadó az erőszakkal elvett mexicait. — Pozzo 
di Borgo gr., londoni orosz követ, lemond ez állomásáról. Tisztét ideig- 
len Kísselef követségi tanácsos teljesíti. — Westminister marq. kérel
met nyujta be a’ felsőháznak titkos szavazásért. — 

F r a n c z i a o r s z á g .
(Követkamrai viták a’ keleti ügyről.) Jul. lsején Soult tábornok tör

téneti adatokkal nyitó meg a’ követkamrai ülést a’ porta viszonyiról az 
európai hatalmakhoz , ’s mindenek fölött az ellenségeskedés megszünte
tését tartó szükségesnek, mi czélból már parancsot is kapott az angol és 
franczia tengeri hadosztály egyértelinüleg inunkálásra. Valmyhg szemé
re lobbantá a’ kormánynak, hogy a’ keleti ügyektől készületlenül engedé 
magát meglepetni. Szerinte a’ böcsület Mehemed Ali megbüntetését kí
vánja; Francziaország érdeke pedig ótalmaztatását sürgeti, ’s mindeddig 
semmit nem tőn Francziaország böcsülete vagy érdekei föntartására. Rusz- 
szia ellenben úgy áll Konstantinápoly kapui előtt, mint halotti ágy mel
lett, leskelődve, mikép használhasson legjobban minden czélszerü kö
rülményt. „Példával bizonyítom állitásimat, szóla folytatólag Valmy, né
hány nappal a’ navarini csata után utasítást vivék Rigny hajóvezérnek a’ 
franczia követtől (Valmy követségi titokuok volt akkor Konstantinápoly
ban) , melly szerint csupán ijesztenie kellett volna az egyiptusiakat. A’ 
hajóvezér boszusan veté félre a’ sürgönyt, mondván : „A’ diplomaták , 
kiknek csupán toll van kezükben, minden veszély nélkül vélnek fenyegetőz
hetni; de mi, midőn égő kanóczokkal állunk az álgyuk mellett, nemáll- 
hatunk jót. hogy nem gyulaiul é meg a’ lőpor.“ (Mozgalom.) Nyolcz 
nap múlva véghez is ment a’ navarini csata, még pedig azért, mivel Cla
rence hg sajátkezüleg irá a’ szövetségesek békés rendszabályira e’ szó
kat : „Kedves Eduardom ( Codrington ) , ugyan lődözze Ön mind ha
lomra azon gazfiakat.“ (Kaczaj.) Mi Navarin és Kopenhága alatt történt, 
ismét megújulhat, főleg, miután tudjuk, hogy nincs angol matróz az egész 
angol birodalomban , ki ellenállhatlan vágyat ne érezne magában minden 
emelkedő idegen hadierő megsemmitésire. (Kaczaj.) Vigyázzanak Önök, 
hogy háborút ne idézzenek létre , midőn békeszerzésen munkálkodnak. 
Russziahajóink előttfoglalandja el Konstantinápolyt, ’s ugyan mit tesznek 
Önök ? Anglia Egyiptus felé terjeszgeti karjait, Ausztria pedig Dunáját 
szabadíttatá föl, csupán Önök maradnak üres kézzel, mert senki számá
ra nem tudtak gondoskodni.“ E’ beszédet hosszas izgás követé. Carné 
Egyiptus ótalmazását ajánló, Lamartine pedig a’Rajna- határ megujittatáf 
sót hozó indítványba illő kárpótlásul azért, mit Francziaország keleten 
veszthetne. Villcmain , nyilványos oktatási minister örvende ugyan, hogy 
valaki végre meg merő pendíteni Törökországeldarabolfatását; de a’vég
rehajtás iránt igen tartózkodva nyilatkozók, ’s többi közt ezeket monda: 
„Tudja é a’ szónok (Lamartine), milly kemény szokott minden nemzet 
életereje lenni ? Milly nehéz a’ legyőzött nemzetet is elűzni hazája föld
jéről ? Volt éa’ szónok Várnában , vagy Sumla előtt ? Emlékezik é , milly 
hosszasan időztek a’ hatalmas Russzia roppant sergei Varna és Sumla 
alatt ? Tudja é , milly hősileg védelmező magát a’ maroknyi török nép? 
Nagy hatalom van ott még rejtve. Azon napon , mellyen a’ törököket lu-

zajokból el akarnák űzni, azon órában, midőn atyjaik sirhalmai és me
cseteik ellen romboló kezeket emelnének Önök , alkalmasint hatalmas 
nemzetre fognának találni, mellyet nem lehetne kiirtani.“ (Nagy tetszés.) 
Jelszavul a’ hajóhadnak ezt kiváná kitüzetni a’ minister-szónok: „Lépj fii 1 
tettleg, ha szükség kívánja!“ Egyébiránt Villemain szintazon nézeteket 
tüntetéki, hogy egyedül a’ rajnai határok visszanyeréséért engedhetné csak 
meg Francziaország a’ török birodalom eldaraboltatását. Laborde azon vé
leményt ótalrnazá, hogy a’ kormánynak a’ keleti ügyre nézve korlátlan 
hitelt kell adni, mert azon esetre , ha valamelly idegen hatalom saját zász
lóját törekednék a’ félhold helyébe tűzni, akkor Francziaország három- 
szinű lobogója sem lehet távul. Tocqueville oda nyilatkozók, miszerint 
Francziaország, miután a’ hunkiar-is - kelesii szerződést keletkeztekor 
ellenző, most is szóval és tettel határzottan ellene köteles nyilatkozni. If
jabb Lascases vastag papírtekercset húzott ki zsebéből, mondván, hogy 
értekezést kíván fölolvasni a’ kelet általányos helyzetérül ’s viszonyiról.
A’ kamra rendkivül megijedvén e’ fenyegetéstől ,leirhatlanul zajgani kez- 
de, mire Las-Cases szives volt ismét zsebébe rejteni rémítő értekezését, 
azon szomoritó Ígérettel, mikép adandó alkalommal ismét előhuzandja 
azt. Guizot nem gondoló Törökországot olly gyöngének, mikép azt né- 
mellyek a’ közönséggel elhitetni szeretnék , de minden tekintetben el
lenző Lamartine terjeszkedési terveit Rajna felé. Odilon-Barrot is igen ve
szélyesnek tartó Európára nézve Törökország eldaraboltatását. Jul. 3án 
végre szavazást kívánta’ kamra és 287 szóval 26 ellen megajánló a’ kí
vánt 10 milliónyi hitelt a’ ministerségnek Fi*ancziaország érdekei ’s bö
csülete ótalmazására keleten. —

T ö r ö k o r s z á g - .
A’ szultán halálát a’ portai ministerség következő irat által tudata 

az idegen hatalmak követségeivel: „Ma hétfőn (jul. Íjén) reggel felé az 
isten örök rendelete szerint Mahmud kán szultán, az ozmánok császára, 
elhagyá e’ földi létet, ’s koronaörököse, a’ fenséges , méltóságos, ha
talmas Abduí Medzsid kán szultán az elődöktől örökölt trónra szerencsé
sen föllépett és a’ császárság ősi szokása ’s módja szerint az összegyűlt 
főméltóságok, főpapság , a’ csapatok főparancsnoki, ministerség és sta
tushivatalok hódulatit kegyesen elfogadó.“ — Két nappal a’ szultán ha
lála előtt, jun. 2í)kén, Hafiz és a’ kapudán basához parancsot intéztek, 
miszerint azon helyen, hol e’ parancs érendi őket, azonnal álljanak meg 
csapatikkal ’s hajósergikkel. — A’ szultán halála következtiben a’ leg
mélyebb csend uralkodik a’ fővárosban, noha az elmék mélyen megilletőd- 
vék. Főleg élénkül érzik az elhunyt uralkodó veszteségét a’ török tarto
mányokban lakó keresztyének, kik soha nem felejtendik el azon ótalmat, 
mellyet minden alkalommal kitüntete irántok ’s azon türelmet, mellyel 
velők bánt ’s hálájokra a’ szultán maradandó igényt viva ki magának. II. 
Mahmud 30adik uralkodó volt Ozmán törzsökéből, ’s 24dik a’császárok 
közt, kik Konstantinápolyban székeztek, miután e’várost 1453ban el
foglalók a’ törökök. Ha 31 évi uralkodása fő eseményit figyelemmel kí
sérjük, kétségkül találunk ollyasokra, mellyek európai fogalom szerint 
sértők, okul azonban nem annyira a’ szultán roszszivüsége, mint a’ hely
beli erkölcsök ’s történeti szokások szolgáltak és sokat súlyos szükség
nek tulajdoníthatni. Kérdést sem szenved, hogy ó', mint uralkodó, a’ 
jót szivéből ohajtá , felvilágosulni szándékozott és számos előítéleten túl
adni, mellyek minden miveltség ebbe gátat görditének, legyőzetésükre 
pedig nem csekély bátorság kivántaték. A’ halál meglepé ő t, mielőtt ké
pes lett volna valósitni mindazon tervet, mellyel birodalma jóllétét kí
vánta előmozditni. A’ történet minden esetre kitűnő helyet tüzend ki neki 
az ozmani uralkodók között. —

Kairo, jun. lOkén: Az alkirályaz egész pusztaságot összekutatja, 
minden fegyverfoghatót szolgálatába vesz; a’ beduinek sheikjei már 20 
ezer főnyi sereggel vonultak a’ pusztákrul Syria felé; csudálkoznak, 
honnan e’ sok ember ? A’ pusztaságot kevésbbé tartották népesnek ’s int 
egyszerre milly sok fegyverfogható csoport! Felsőegyiptusban és Nubiá- 
ban is, hol a’ beduinek sokkal számosbak, mindent elkövetnek: nagy gya
logsereg és lovagok , tevén , lovon és szamáron, nyomulnak hareztérre , 
sheikjeik vezérsége alatt. Arábiából is a’ csapatok nagyobb része Suez- 
be vitorlázand ’s onnan Syriába j a’mekkai nagysheríf, ki három év óta 
itt tartózkodók, Alexandriába utazott, hogy az egész hedzsai fegyverfog
ható népséget a’ basa rendelkezési alá szólítsa; ha szándéka komoly, 
úgy 50 ezer főnyi serget állíthat össze, a’ basa mindazáltal aligha elfo- 
gadandja ez ajánlatotegész terjedelmiben,főleg pedigMekkába utazását leg- 
kevésbbé engedendi meg, hol befolyását máskép is használhatná, mi az 
egyiptusi alkirálynak nem lenne ínyére. Az itteni lakosság a’ nagy har- 
czi zajra igen nyugottan viseli magát; igaz ugyan, hogy eleinte sokat 
fecsegtek róla kávéházakban; de mióta Abbas basa szigorú parancsot 
bocsáta ki eziránt, most minden csendes. Ámbár a’ szegény Fellah igen 
el van nyomatva, lázadóstul még sem félhetni. Mig a’ papok a’ basa ré
szire nyilatkoznak, addig senki sem mer mocczanni; de ha ezek más 
hurt pengetnek , akkor reánk, európaiakra, nagy förgeteg vár, mert ne
künk ’s műveltségünknek tulajdonítják elnyomatásukat. A’ basa serge Sy- 
riában, ide számítván a’ rendes és rendetlen csapatokat, összesen 200 
ezer főnyinél több; mi legkevésbbé sincs túlozva. —

S c h av e i z*
Julius lsején nyitó meg l l e s s  tiszt, polgármester a’ szövetségi 

közgyűlést az egész diplomatakar jelenlétében. —
GUftlMmaár: Pest, július Kidikán : Tiszta búza 105, 150,140 ; — Két

szeres, 1^0,110 Rozs 100,90, 90; — Árpa 85 ,.80, 75;—Zab 
66, 64, —: — Köles — , —, —; — Kukoricza 110, 109, 
—; Köles-kása 220, 210;— pesti m. v. garas.
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FOGLALAT: Magyarország' és Erdély (országgyűlési hírek; kinevezések; budapesti napló : lak- és fadragaság Pesten; litorariai hírek; magyar játékszín , 
"s a" t. ; Ohrenovich Milan hg *J* ; in. n. Akadémia; Prónay Kálmán b. jótékonysága ; különféle : kereskedési hírek , a’ szerb kormányzóság súlyos hely
zete , ’s a’ (.; magyar nyugpén/intézet; ’s a’ t. J Amerika (Santacruz lemond hatalmáról Peru’s Holiviaban ; ’s a’t.) Portugália (Szász-C'ohurg és Ne
mours hgok Lissabouban; ’sa’t.j Spanyolország (a’ trónkövetelő rósz helyzete; ’sa ’t.) Anglia (a‘ keleti ügyet tanácskozással szándék eldönteni 
lady Flóra Hastings *j* ; a’ toryk kormányra törekszenek, a’ canadai törvényjavaslat másodszor is Cölolvastatik ; birminghami zavarok; a’ toryk hely
zete a'királyné ellenében ; ’s a’ t.) Franeziaország (Barbés nyilatkozata a’ pairszék előtt; marseillei zendület; ’sa't.J Törökország. Lotto.

M a f f y « r o r « 2 8 ^ és E r d é l y .
ORSZÁGGYŰLÉSI HÍREK. P o z s o n y ,  jul. I 6án. A’ EB ter

mében hosszabb szünet után tegnap és ma, délelőtti 10 órakor, ismét 
országos ülések tartattak , mellyekben többi közt következő tárgyak ke
rültek szőnyegre : 1) Üzenete a" KK s RRnek ő es. kir. íőbgségébez az 
ország Nádorához, az országos ülések megtartásának elnöki rendeleté
ből lett felfüggesztése tárgyában ; mellynek kerületi szerkezete vitatás 
nélkül helybenhagyatott; 2) a' KK és RRnek e'lapuk mai számában küz- 
lött kegy. kir. leirat tárgyában tett írásbeli óvása ; mellynek kér. szerke
zete elfogadtaték; 3) a' KKés RR utasítása a' kerületi napló iránt; 4) a' KK 
és RR harmadik üzenete a" főtáblához a’ pesti ügy iránt. Most indítványba 
hozá az elnök ur a' kir. előterjesztvényekbe boosátkozást. mellynek elinel- 
lőztével azonban az üzenet, vitatás után, a’ kér. szerkezet szerint elfo
gadtaték; 3) a’ KK és RR üzenete a’ főtáblához ’s lolirási javaslata né- 
inelly felsőtáblai tagoknak kir. levelek által országgyűlésre meg nem hi
vatása iránt; 6) üzenete a’ KK és RRnek a’ főtáblához,az 1836ik esz
tendei máj. Isö napján fölterjesztett előleges sérelmek és kivárnátok tár
gyában ; továbbá Magyarországnak ’s az ehhez kapcsolt tartományok KKai 
ésllReinek előleges sérelmei és kivánatai iránt a’ kerületi szerkesztést hely
benhagyva; végre 7) a’ KK RRnek a’ magyar nyelv tárgyában a'Főren
dekhez intézett üzenete, ’s a’ felirási javaslat, mellyeknek kerületi szer
kesztése, némi csekély módosítással helybenhagyaték.

() cs. ’s ap. kir. fölsége f. e. jun. 21 ki határzatában K a y i  Amand 
főhadibiztost s gazdasági előadót a’ magyarországi főhadikormányszeknél, 
és Kurz  Auguszt sopronyi kerületi főhadbiztost nyugalmazni; továbbá, v 
Huhn  Mihály főhadbiztost és gazdasági előadói az egyesült bánság-va* 
rasd-károlyvárosi főhadikonmnyszéknél eddigi évdíja meghagytával sop
ronyi kerületi főhadbiztossá áthelyezni; Radda  Venc.zél tábori hadbiz
tost kassai kerületi fő hadbiztossá; R a n e e k e r  Miksa fő hadbiztosi 
segédet a’ magyarországi fő hadikormányszéknél, ugyanott főhadbiztossá 
’s gazdasági előadóvá; ’s Wi eze r  János tábori hadbiztost, az egyesült 
bánság- varasd - károly városi főhadi kormányszéknél fő hadbiztossá ne
vezni méltóztatott.- —•

() cs. ’sáp . kir. fels. Cimiot t i  Antal kanonokot és fiumei lelkészt 
Fiume kerület főespéresévé es sz. Jakab (ad Falum) apátjává kinevez
ni ’s Gu 1 o v i e s Jánost, a’ szomolnoki k. fölügyelőség Íajstromzójáí, 
nyugalmazni kegy. méltóztatott.

B ud  a p e s  ti napló.  E’ héten a' tud. egyetem előtt lapos kövii 
járdát készítettek , mi már rég óta érzett bajt orvosin , mert alig lehete a’ 
két város közt olly iszonyú rósz kövezést találni, mint épen ott, hol na
ponkint annyi ifjú kénytelen megfordulni, kik eddig nem tudák: vájjon 
az ott majd szünet nélkül uralkodó szél miatt kalapjukra fordítsák é egész 
figyelmüket, vagy pedig lábaikra vigyázzanak, hogy földön ne mér jék meg 
testük hosszát. — Országgyűlés, és az árvíz ólarendkiviil felcsigázott 
lakbér annyira néptelenné teszik Pestet, hogy noha sok ház még egészen 
romban hever, sok pedig építés alatt van, mégis számos házban talál
hatni kiadó szállásokat, ’s ollyanokat is,mellyek már évnegyed óta egé
szen üresen állnak. — A’ tűzifa olly magas áron kel, hogy nem tekint
hetni minden aggály nélkül a’ jövő tél elibe. Jó cserfa ölet 25 —28 vál
tó forinton tartják, mit egyébkint ez évszakban rendesen 20 — 22 forin
ton lehete kapni. Egyedül az szolgálhat talán e’ tekintetben némi vigasz
talásul, hogy alkalmasint az eddigi magas vízállás miatt nem lehetett 
elég mennyiségű hasábfát szállítani Budapestre. — A’ hosszas esőhiány 
igen érezhető kezd lenni: az itteni kertekben minden kisül ’s mit férgek 
nem emésztnek föl, az elsatnyul e’ nagy szárazságban; a’ szőlő mind- 
azáltal igen jól mutatkozik, mind a’ pesti kőbányában, mind a’ budai 
hegyeken, ’s habár aprószemü lesz is ’s e ’ szerintiiem igen bőven fize
tő , minőségre nézve alkalmasint eléggé kipótolandja e’ hiányt , ha za- 
varatlanul mehet végig az egész érlelési időszakon. — Kemniczer-házon 
a’ hídfő ellenében , erősen dolgoznak , ’s mit az eddigi munkálkodások 
már is mutatnak, az kétségtelenitni látszik, hogy e’ház esakugyanleg- 
pompásb vendégfogadó lesz a’ két város Jvözt.— A’ szervitatéren uj mű- 
és képárus boltot nyila Wagner Ferencz. — Grünvald Pál hazánkfia f hó 1 oán 
nyervén orvostanári koszorút m.tud. egyetemünknél,magyar értekezést irt 
e’ czélra „ A’ gyógyszertári vizsgálatokrul. “ Az értekezés 24 lapnyi n.
S.dr. ’s nm. Nádasdy Ferencz gr. váczi püspöknek van ajánlva. A’mun
ka csinossága ajánlásra teszi méltóvá Gyurianés Bagó budai könyvnyom
tatók műhelyét. — E’ napokban köv. czimü munka érkezik a’ pesti könyv- 
kereskedőkhez: „Kalászok az élet kóréhül“ Hornmann Rupert után, két 
köt. n. Sdr* 247 és 181 lap. A‘ munka Barkóczy László b. székes - fe
hérvári püspöknek van ajánlva, és a’ sz. fehérvári papi nyugintézet javára 
szentelve , ’s ez okbul kétszeresen méltó hazánk lelkészei pártoló figyel
mükre. Ára velinen 2 fr., nyomt. papir. 1 ft. 20 kr. pgő. — Nemzeti szín
padunkon f. hó 13ikán, Pesten először’s tán utószor Szilágyi jutalmára 
bérfolyamban adaték „ Csörgő sapka , vagy a’ jótevő zarándok “ a’ 
közönség példás kímélettel viselteték ez aljas komédia iránt, noha szí

nészink nagyobb szorgalma mellett jobb darabokat várhatna, mivel a’ha
zai lapokbul jól tudja, mennyi még nem adatott jeles színmüvet bir a' já
tékszíni könyvtár, leginkább a’ magyar tudós társ. buzgó gondoskodása 
által. A’ jutalmat a’ választott darab érdekéhez lehete mérni, mert néző 
kevés volt. 14ikén „Báléj“ lóikén először ,,A’ növendék“ vigj. 4 felv.
Amália szász kir. hgnő után forditá Nagy Ignácz, a’ magyar tud. társa
ság költségin; e’ darab nem bir ugyan kitűnő színi hatást eszközleni: de 
az e’ napihoz hasonló jeles előadás mellett mindig élvezést nyujtand a’ 
kisebb közönségnek; 1 (fikán „Kean“ ; 17ikén „Fra diavolo“ daljáték, 
nézők igen kevesen ; ISkán „Notre-damei harangozó“ ; 1 Óikén „Rózsika 
a' holdkóros leány“ ; bohózat két felv. Színházunk számára következő 
fordítások készülnek „Velenezei kalmár“ Shakspearetől Lukács Lajosnál; 
a’ „Színmütár“ kiadójánál pedig : ,,A’ vetélytársak“ és „Patrik nap“ She- 
ridantől. —Bognár dalmüvész f. hó 20ikára hirdetett első föllépte elmaradt,
’s így majd csak később nyitandja meg vendégszerépit a’ magyar szín
padon. — F. hó ISikán a’ halpiacz közelében egy fju, többek társaságában 
fürödvén, Dunába halt. — Chiolich „Nemzeti panorámája“ 2ik füzete e’ 
napokban hagyá el a’ sajtót, tartalma, az első füzetben kezdett czik- 
kelyek folytatásán kívül: „Magyarország bányáji“ , a’ czikk kezdete ér
dekes; „Magyarország fő törvényei“, ’s ezek közt első helyen Ilik Endre 
aranybullája; végre „Játékszini kritika“ , mellya’két városi színház ak 
jun. folytában adott mutatványit közli rövid bírálatokkal ’s ezután fuzeten- 
kint minden hónapi előadást közlend, mi által vállolata kitűnő érdekkel 
birand. — Jul. 14kén fényes nappal a’ negyedében levő ujhold, Venus 
csillagával együtt, már délelőtti 10 órako y de leginkább délután 5 —5 óra 
között igén tisztán vala látható pesti egünkön. —

A’ múlt lapunki kir. leirat magyar tolmáoslala iinez : I FERDINAND ’s a’t.
Fens. Colig ’s a’ t. Lelkünk azon íillhatatosságídioz képest, mellyel a’ törvények 
szentségének ’s az országgyűlési szavazatok törvényes szabadságának feiitar- 
tásán törekszünk, semmisem lenne ugyan kedves!) előttünk, mintha a’ törvény
szabta mód szerint folyó országgyűlési tanácskozásokon semmi sem fordulna 
ollyas elő , mi az ősi intézvények 's az ország alkotványos rendszerének, mellye
nek kir. tisztünknél fogva legfőbb őrjei tartozunk lenni , épségire méltó aggo
dalom! szolgálhatna. Mindazáltal a’ legközelebb napokon t. i. e’f. hó íl és 4kén 
tartott országos ülésekben némi olJyasokat értünk történteknek, miket nemcsak kir. 
táblánk bírálnak az I192ki: 70 czikk világos tartalmánál fogva is tartozó ille- 
delom becsület- és tisztelettel ’s a’ köztanáeskozásoknak az ország világos tör
vényei által sinórmértékiiJ tűzött szoros rendivel semmikép sem egyeztethetni 
meg, hanem nyilván olly tulajdonságunk, mellyek magát az ősi alkotmány legszen
tebbjét (palládiumát) (. i. a’ törvényes itélőszékeknek a’ kir. Felségtől szintúgy 
mint az Ország RRei által sértetlenül fentartandó függetlenségét megtámadják’s 
világosan a’ törvényhozó és bírói hatalom közti határok összezavarásira ezélzanak. 
Ennélfogvást valamint az illy merénveket ’s kir. táblánk rulalmazására tett nyi
latkozásokat, mellyeket a’ nyilványos szólási törvényes szabadsággal, bűn s az ősi 
alkotmány veszélyére ’s a’ törvényes intézvények mindazon kötelékinek , mely
ikekkel ez alkotmány összefügg , szerterombolására törekvő visszaélés nélkül 
nem mentegethetni, az 17í)D : 12 t. czikk világos értelménél fogva is legsúlyo
sabban kárhoztatjuk, úgy Kedvességedet ’s Músógteket ezennel komolyan intjük, 
hogy ezekre ügyelve az 1724: 7 ’s más országos törvények állal, az ország- *
gyülésileg tárgyaltatandó ügyekre nézve kitűzött rendet törvényes eszközök hasz
nálása mellett is , megtartani el ne mulasszák ’s a’ t.

Vácz :  Szerencsétlen embertársinknak rendkívüli csapás helyén’s 
idején azonnal segédkezet nyújtani ’s a’ gond-sajtolta könnyeket letörleni 
szép lelkek tulajdona, kik t. i.a’ könyörüld gyöngéd érzéséiül hevülve, 
egyedül a’ jótét benső tudatában lelik édes gyönyörüket. Ezek koszo
rújában diszlik Prónay Kálmán b. ur is, ki az 183Ski vizár károsította 
lakosúik felsegéllésükre késedelem nélkül 20 zsák burgonyát, 30 p. in. 
rozsot, az idén szinte 30 p. in. rozsot tulajdon költségin helyre szállítani 
kegyeskedett. V egye a’ ns keblű adakozó jótékonysága által enyhült ká
rosultak hála-öinledezésinek, azon lelkes óhajtással társult zálogát, 
hogy az ég bő áldásival jutalmazza segedelmezésit. —

KÜLÖNFÉLE: M o s o n y  ban még folyvást igen j ó  áron kel a’ 
búza és zab, ’s igen nagy mennyiségek érkeznek most is piaczra. — 
Somogymegye Mura  folyamon Kákonyánál vámhidat szándékozik épít
tetni, részvények utján, olly föltettel, hogy bizonyos számú évek eltel
te után ingyen fogja azt használhatni az egész közönség. — Luminile 
helységben, Oláhországban, egy pórnő kettős szemű’s orrú gyermeket 
szült, melly csak nyolez nap után halt meg. — Zimonyi hirek szerint 
Milan hg kikiáltatása és Milos távozása még koránsem szünteté meg a’zen
dülést, ’s valóban nem is képzelhetni , hogy a’ fiatal hg halálos beteg
sége alatt szilárd kormányzásról lehetne gondoskodni. Az e’czélból kine
vezett biztosság helyzete rendkívül súlyos leend. A’ föl ingerült nemzet 
nagyobb része talán maga sem tudja, tulajdonkép mit akar; valamennyi 
harozra termett ’s változást óhajtó férfi csupán a’ pártfőnökek fölszólitá- 
sára várakozik, ’s igy már most barom részre van szakadva az egész 
tartomány; az egyik az öreg fejdelemhez ragaszkodik, a' másik Milan 
hghez szit ‘s a’ 3ik csupán általányos változást óhajt j de maga sem tud
ja jól, mi lenne legjobb. Annyi kétségbe-hozhatlanul bizonyos , miszerint 
hódolásra az egyetemi végrehajtó kormány iránt ’s műveltségi szelíd elő- 
haladásra csupán helyzetére nézve független ’s erőteljes kormány bir-
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Itatná a’ szerbeket, de a' mostani épen nem, mert a’ kormányzásra meg
bízott férfiak részint egymás közt is meghasonlásbán élnek, részint pedig 
majd orosz ’s majd török és más befolyások között ingadoznak. E’ 
tekintetbül tehát valóban kétesnek mondhatni Szerbia jövendőjét. — 
Rozenbergában , Liptómegyében múlt junius 24dikéii hét ember jól 
talált lakni gombával , 5 közölök fájdalomjelentkezés után azonnal orvos* 
hoz folyamodók és szerencsésen fölgyógyult; kettő azonban áldozatja lett 
étvágyának. A’gombák mérgesek voltak. — Elópataka vendégei naponként 
szaporodnak; jun. GOikán 560 vendég volt. Junius két utolsó hete leg
szebb nyári napokkal örvendezteté az itteni társaságot; de jul. lje Cser- 
nátonon és Kézdi-Vásárhelyen elkezdve Háromszék több helységei hatá
rinak tönkre tipró jeget hoza, ’s azóta a’lég lmssége miatt a’ szomszéd 
melegebb ország bojárai dideregve iszszák az orvosvizet, de a’többi ven
dég is szórakozottabb. Elópataka épül ’s halad elé, a’ megyei igazgatóság di- 
cséretérdemlo munkássága a’ völgy rendetlen ’s csapongó folyamát korlátolt 
partok közt egyenes irányúvá szabályozd, a’borvizforrás egyenetlen körét 
simává alakító ’s a’ jó móddal feltöltött partoknak csak porondozás lnjok , 
hogy a’ kényelmes sétahely kész legyen. Mind e’mellettnem hallgathatni el, 
hogy a’ szállások igen drágák : egy szoba 24 órai dija 2 fr. 30 kr. váltó! — 
M a g y a r  L á p o s o n  a’ vallásos türedelem ’s egyetértés annyira ment, 
hogy a’ római katholikusok, újból épített templomjokat a’reformátusok
nak addig, mig ezek elavult sz. egyházokat újból építtetik, isteni tiszteletté
tel végett átengedték. Az isteni szolgálatot jul. 4ikén valóban el is kez
dették egy buzgó könyörgéssel. A’ Cibles , Rotunda és Sátor zordon ha
vasi környékiben a’ szelíd vallásos egyezség illy ritka példáját csak leg
tisztább örömérzéssel említhetni. E.H. — Rád o n második veszteség érte rö
vid idő' alatt a’ Muzslay családot, borosjenői Muzslay Karolina , Lénhard 
Ferencz cs. k. nyugalmazott főhadnagy hitvese aszkórságban f. hó 7kén 
élte 62ik évében történt kimultával. Hült tetemei ugyancsak Rádon té
tettek le a’ nemzetségi sírboltba, ott pihenendők november ótai súlyos 
szenvedés után. — K é z d i-V á s á r h e 1 y jul. lj én: Tegnapi délesti öt 
órakor délnyugatról keletéjszaki vonalban, olly borzasztó jégeső huzódék 
át pusztitólag városunk ’s határunkon, minőre , rombolásit ’s tartósságát 
tekintve , e’ vidéken az öregek sem emlékeznek; öt hat szomszéd falu, 
de főleg városunk őszi és tavaszi vetési és minden kerti vetemény ’s gyü- 
möcs, a’ szó teljes értelmében annyiraösszezuzatvák, hogy aratáshoz épen 
semmi remény: másfél óranegyedig hullott az özönlő jégzápor diónagy
ságú szegletes jegekkel, süketítő zuhogással, madarakat, vadgalambokat 
’s barmot megölve, zsindelyfödeleket átlyuggatva’s minden nyugotra nyíló 
szabad ablakot betörve. E’ szerencsétlen város lakosinak három negyede 
I834ben a’ jul. 29iki nagy égés által tönkre juta — lakházok, gazdasági 
épületeik ’s a’ t. sőt a’ városi nagy templom is tűzáldozattá esvén, két 
évvel később 1836ban ismét egy a’ város hatodrészire terjedő égést kelle 
kiállani, 1837ben hasonlag ’s 183Sban, a’ szokatlan szűktermés ’s ke
resetcsökkenés miatt a’ lakházak sem állittathatának helyre; ’s most, mi
dőn a’ két szűk év a’ köz kézen forgó pénzt a’ kenyérnek megkivántató 
gabnáért a’ szomszéd Moldvába szivárogtató, de bő áldással biztató me
zeinkről enyhülést várónk, ez egyedül kecsegtető reményünkben is meg- 
csalódánk. A’ mezők puszták és kihalvák; a’ lakosok bánattal teljesek 
’s leveretvék! Elpusztító e’ jégzápor Sepsi-Zoltán , ’s kisebb nagyobb 
mértékben Árkos, Kőrispatak, Káinok, Eodag, Gidóíálva, Martonos, Foros 
’s Etfalva határit is. E. l’llp.

O br enov i ch  Mi l an ,  Szervia fejdehne Belgrádon , aszkórsága 
következtében, melly hosszast) idő óta sorvasztó, meghalálozott.

M. tud. tá rsa sá g ’. — Höbrentei Gábor r. t. mint a’ régi magyar nyelv
emlékek szerkesztője, a’ m. tud. társ. junius 17. tartott kisgyülésében jelentette, 
miképen a’ kezelése alatt levő gyűjtemény Sopronymegye levéltárából 17 darab 
másolattal (157.9—1599), gróf Károlyiak levéltárából 4 darabbal (1512—1549), 
a’ pannonhegyi sz. Benedekiek főapáti házi levéltárából 2vel (1541—1589) ’s 
24el a’ XVIÍdik századból; sz. kir. Lőcse városáéból 2 6 tál (1542—’-1565), a’ 
jászai országos levéltárból 17cl, Szepesmegyeéböl 85el (16*01—1625) növe
kedett újólag; melly alkalommal az ülés azon hazaíiúi lelkű férfiaknak , kik a’ 
szerkesztőnek ezen irományok akár kikeresésében, akár lemásolásában, vagy meg
küldésében segédeimül voltak : névszerint Márton György sopronymegyei alis
pán, Tatay János lövői plébános, Waltherr László 1. t.. Kovács Tamás pannon
hegyi főapát, Czinár Mór sz. henedeki apáfuri titoknok , Fabriczy Sámuel 1.1., 
Richter Alajos jászai prépost, Fedák Pál conventbeli jegyző ’s Engel Sándor 
főjegyző uraknak hazaíiúi buzgalmukért köszönetét szavazott. Pesten, a’ kis- 
gyülésből , Julius 8. 1839. I). Se he del Ferencz titoknok.

(Magyar nyugpénzintézeti nagygyűlés.) A’ legf. helybenhagyást nyert ma
gyar nyugpenzintézet f. hó 7kén tartá Lovász András magyar kir. helytartósági 
tanácsos és kanczellária-igazgató elnöklése alatt szokott félévi ülését, mellynek 
sükerét következő rendben közli az alapszabályok szerint: az 1838 végén létezett
1093 intézeti tag pénzalapja ö ssze se n .........................  293,149 ft. 51 kr.
ment, ehez járult 8 tag összesen . •.........................  2,407 „ 38 „
tókepénzzel. Ha mindazállal ez összes . . . . . .  295,557 „ 29 „
mennyiségbül 12 tag halála, 2 tag nyugalmaztatása, 11 
I, kilépte, 11 t. kizáratása, vagy is összesen 36 <ag el
maradta következében ö ssz e se n ...................................   9,918 „ 3 ,,
levonatik, 1839iki jun. végén a’ tagok valóságos lőkc-

alapja - - ......................................... ..... 285,639 ,, 26 ,,
«’ valódi tagok száma pedig jelenleg 1065. A’ tartalék-
alap tőkéje ellenben, melly 1838 dec. végén . . . .  407,180 „ 23% ,,
állolt, c’ félévben következőleg szaporult 12 tag halála,
2 t. nyugalmaztatasa, ’s a’kilepett es kizaraíott tagok ide
háramlóit illetékei a d ta i .................................... 4,507 ,, 11 ,,
az évenkinl beíizetni szokott járadékból alapszabályszc-
riileg levont ’s gyümöicsözesre fordított harmadrész . . 5 ,040,, 41 „
házassági járadék beíizetes allal . ...............................  585 ,y 51% ,,
az intézeti választmány legf. helybenhagyást nyert lia- 
tárzata következtében a’ kincstári kötelezvények folyta
tott ’« bevégzett eladásából, 76,209 f. i  % kr. tőke után 
nyert fölösleg f e j é b e n ............................................... 45,176 48% ,,

végre 6 pCtnyi kamatokbul a’ kincstári kötelezvények és 
eladásnál nyert fölösleg után, illő tekintettel az intézeti 
költségek födözésire . ............................... . . .
minek kővetkezőben 1839 jun. végével.........................
alaptőkével bir a’ tartalékpénztár. Mind a’ két tőkemen
nyiség következőleg gyümölcsözött a’ nevezett félévben :
554,174 f. 52% kr. hat p C tte l ..............................

a’ kincstári kötelezvények eladatá- 
sából nyert

193,426 „ 22% ,, és a' 6 pCtnyi fölösleg, melly 1838 
végével a’ tőkékhez csatoltaték 

529 ,, 6% ,, a’kiadatási határnap szerint vagy 6
petnyi, ragy pedig kincstári ka
mattal ........................................
végre az e’ félévben kimutatott 

968 ,, 41% ,, kamat-fölöslegbül semmi, mert an-

9«8 „
463,459 „ 37% „

16,625 „ 14% „

4,678 „ *«% „

nak gyümölcsöztetése csak 1839 
jul. Íjétül veendi kezdetét.

749,099 ,, 3% ,, összesen tehát....................
Évi járadék lOSlelsó osztályú tagtól
12 forintjával.................... . 12,648 f. — kr.
11 másodosztálybelitől 6 forintjával 66 „ — „
összesen e’ félévre . . . .  12 714 _
vagy is levonván innen a’tartalék
tőkéhez gyümölcsözés végett csatolt 
harmadrészt................................... 4,238 „ — „
marad tisztán ..................................................................
E’ félévi bizonyos jövedelemhez csatlandó még: azl838ki
dec. végével maradott pénztárfölösleg..........................
alapszabály-könyvecskék á r á b ó l...................................
késkedési kamatok.............................................................
nyugdíjakból az időköz által származó haszon . . .
az e’ félévben elhalt, nyugalmazott vagy kilépett tagok 
járadékából a’ harmadrész levonása u t á n ....................
Az összes jövedelem tehát . . 
ment e’ fél év alatt váltóban.

Évi nyugdíjul ellenben kapott:

. 32,850 „ 21% „

4 tag., 5 özvegy, — árva 400 forintjával . .
>> 2 — ,, 350 >>

2 „ 6 7? — „ 300 yi . . . . 2,400 „
1 „ 8 ?? 1 „ 250 77 . . . .  2,500 „

19 „ 48 -  77 200 yy
1 ,7 — yy -  „ 1^5 yy . . . .  175 „

10 „ 108 yy — „ 150 77 . . . .  17,700 ,,
5 » 1 yy -  „ 125 77 * *

13 „ 151 yy -  „ 100 yy
1 ,7 6 yy 4 „ 75 77 . . . .  825
1 ,7 4 yy 3 „ 50 yy . . . .  400 ,#

77 — yy 12 „ 37 ,, 30 kr. .■ . . . .  450 „
5? — „ 29 „ 25 77 77 * • . . . .  725 „

összesen 57 339 48 . . .
ide járulnak a’ kezelési költségek

21,303 „ 41% „

8,476 77 — y y

157 77 26% y y
90 77 — y y

305 77 36% y y
2,138 77 30 y y

379 77 8 y y

összesen t e h á t ................................................... .....
Ez egész évi mennyiségbül a’ f. 1839 év első felére
összesen szám ítandó........................................................
ide járul korábbi időközi nyugdijak kifizetésire . . . .
és a’ kirekesztett vagy kilépett tagoktul be nem szedhető 
kamatok ’s évi járadék fejében . . . . . . . .
félévi költség ö s s z e s e n ............................... . . . .
mellynek lehúzása után a’ tiszta . . . . . . . .
jövedelemből 1839 jun.végével a’már kivett ’s kamatra adott 
járadék-maradvány lerovása mellett 5,010 f. 41 krral, 
pénztár-fölösleg marad meg, melly, mint a’ mostani 6 
pCtes , következőleg a* kincstári kamatot meghaladó 
mennyiségből származó, már a’ tőkealaphoz van csatolva. 
Miután már ö s sz e se n .......................... .....

62,025 „

31,012 f. 30 kré
511 77 38% f i

357 77 32 TT

31,881 77 40% ii
32,850 yy 21% TT

968 77 41% ii

121,513 „ 31% „
eladott kincstári tőkék 250% pénzkelet szerint . . . 303,783 „ 48% „
mennének elsorsozás által, tehát
kiviláglik, hogy az érettük kapott 193,426 f. 22% kr. 
lehúzván, valamint azon 6% ka
mat fölösleget is, melly 1838 2ik
felében......................................... 529 ,, 6% „
a’ mostaniban pedig . . . .  968 „ 41% v>

194,924 „ 10% „
108,859 „ 38 „

331,588 „ 4% „ 
131,871 „ 32% „

szaporodott ’s igy most összesen . . . . . . . .  463,459 f. 37% kr.
megy ; tehát e’jótékony intézet föntartása és szilárdabb megalapítása végett, va
lamint azért is , hogy a’ nyugdijak élvezése több segélyre szorult özvegynek 
’s árvának nyújthassanak vigasztalást, c’ 43 év óta fönálló üdvös intézetbe lép— 
Ivet és minden nemesre, papra, művészre,’ polgárrá, kereskedőre kiterjesztetek. 
Fölszólitlatik ez okbul minden családapa, ki szivén viseli neje ’s gyermekei 
jövendő sorsát, iklattassa magát annak biztosításául c’ hasznos intézetbe, ’s »’ 
valóban csekély befizetések áítaí elegendő kárpótlást nycreíidnek a’reméilylhető 
nyugdíjból. Végre újólag sürgetve szólittntnak 1’iil az intézeti tagok, hogy azon 
tőkejáradékot, mellyel: f. e. jun. végéig kellett volna befizetniük, legfölebb f. e. 
dói’, végéig annál bizonyosabban Űzessék le az intézeti pénztárba, mivel az ezt 
lenni elmulasztók, minden az intézetre háratuolhntó kár elkerülése végett, iifin-

a’ tőkealaphoz csatoltaték, követ
kezőleg az eddig már összesen 
n y e r t .............................................. ....
lerovása után a’ valódi érték tökéletes kiegészítésihez meg 
kívántatik, ’s melly hasonló 6 pCtes kamatfölösleg ^vá
lasztásával fog kiegészíttetni, ’s melly folytonos kiegé
szítésiül, mindenkor szólni fog a’ szokott félévi jelentés. 
Egyébiránt miután az intézet sajátszerü tartaléktőkéje fél
évről félévre folyvást észrevehetőig szaporodik, mit 
legbiztosabban tudhatni meg a’ harmadféj év óta előter
jesztetni szokott számadásokbul, mivel e’ tőke, melly 1836
dec. v é g é n ............................................................. * *
állott; azóta már . . . . . * ....................................
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den eddig befizetett mennyiség elvesztése*mellett> kérlelhetlenül kifognak az 
intézetből rekesztetni. —

A m e r i k a .
(Santacruz lemond hatalmáról Peru ’s Bolíviában.) Ejszakamerikai 

lapok szerint Santacruz tábornok, mint Éjszak- es Délperu védnöke (pro- 
tectora) ’s Bolivia elnöke, lemonda hivataláról. Midó'n Arequipában állo
másozott, sergében lázongás üte ki; mi okbul íslayba vonult; itt Cramp- 
ton angol consul szívesen fogadé; mivel azonban néplázadástul rettege, 
több tiszt kíséretében mart. 13án egy britt hadihajón elvitorlázott, kö
vetkező lemondási oklevelet hagyva maga után: „Peru s Bolíviában tör
tént esetek legnagyobb áldozatot kívánnak tőlem, hogy elhárittassanak 
azon szenvedések, inellyeket polgárháború szók szülni. E’ szerint tehat 
rendelem: 1) a’ védnöki méltóságrul, mellyel a’ perui szövetséges sta
tusokban íelvalék ruházva , ezennel lemondok; 2) a’ délperui kormány s 
helyhatóságok tovább is (igyekezzenek a’ közrend főntartását eszközleni 
és az erőben álló törvényeknek tiszteletet szerzeni, mig nemzeti gyűlés 
határzand az ország jövendő sorsárul.44 Hasonló más irattal a’ bolíviai el
nökségről is lemond , mellyhez következő irat van mellékelve: „Bolí
viaiak! Ne boszantsátok a’ világot kicsapongásitok által, mellyek ha
zátokra gyülöláéget árasztanának $ a’ törvénytelenség fölemészt bennete
ket, ha viszálkodás ütend közietek tanyát. Bárhová vezérel is az isteni 
gondviselés ’s bármilly sokáig lesz is szükséges távollétem hazáin földjé
től, soha nem szünendem meg jóllétetekért imádkozni.“ —

A’ buenosayresi ostromzárt Laplata folyamon a’ francziák ismét ki- 
terjeszték. A’ Standard következőleg ir ez ostromzárról: „Buenos-ay- 
resi april 2 léig terjedő levelink szerint az éjszakamerikai commodore igen 
munkás volt a’ franczia viszálykodás kiegyenlítésiben. A’ buenos-ayresi 
Commodore Montevideoba utazott, mint hiszik, a’franczia hajóvezérnek 
’s követnek sürgönyök átadása végett; azonban kétkednek minden egyez
kedés lehetősége felől, mert a’ francziák minden hónapi ostromzárért kár
pótlás fejében 300,000 spanyol tallért követelnek; az ostromzár pedig 
már 13 hónap óta tart. —

„Reinder“ amerikai postahajó, melly Yeracruzt máj. 15kén ha- 
gyá el, 540 ezer piastert hozaHavreba; Mejia megveretését ’s halálát 
valósítja; Urrea máj, lökén érkezett Tampicoba. —

P o r t u g á l i a .
(Szász-Coburg’s Nemours hgek Lissabonban.) Lissabon! jun. 24eig 

terjedő hírek szerint Nemours hg kíséretestül jun. 20kán Cadixbul Lis- 
sabonba érkezék és szokott tisztelkedésekkel fogadtatván a’ beleini palo
tában szállott meg a’számára készített szobákban ’s később a’ diplomatakar 
udvarlatát fogadá el. Jun. 22kén Szász-Coburg-Gotha hg érkezék meg 
ide angol gőzösön Portsmouthból két fiástul ’s lányostul, a’ portugál fel
ségeknél látogatását teendő. A’ magas rokonok igen barátságosan fogadák 
őket ’s másnap a’ dalszínházban oldaluk mellett jelentek meg. 24kén Ne
mours hg a’ britt hajóvezért látogató meg Tajón horgonyzó hajóján, hol 
kir. üdvlövésekkel fogadák őt. „Az ifjú franczia hg , igy ir egy angol 
levelező , Lissabonban barátságos és nyájas viseletével igen kedvessé te
szi magát ’s főleg a’ szépnem kiváncsi ,, a’ constantinei hőst 44 láthatni. 
—• Az igazságszolgáltatás vitatása alkalmakor a’ cortesben egy követ oda 
nyilatkozók, miszerint Portugáliában az idegen követségektől el kellene 
venni a’ biróskodást statusbeli alattvalóikra nézve. E’ különös indítványt 
némellyek komolyan kezdek pártolni, Sa da Bandeirának azon észre
vételére azonban, miszerint e’ törvényjavaslat foganatosítására a’ portu
gál Rendeknek legalább 100 jól felkészült sorhajót és 300 ezer főnyi ser- 
get kell kiállitni, az egész inditvány púiba hullt. —

S p a n y o l o r s z á g .
(A’ trónkövetelő rósz helyzete.) Mennyire hanyatlott már a’ trón- 

követelő helyzete, világosan kitűnik Piscina carlosi minister követke
ző iratából, mellyet pap barátjához intéze : „Engem, barátom, napról 
napra inkább kezd emészteni hivatalom, Róma békés nyugalmát pedig 
mindinkább nélkülzöm. Nincs egyéb vigasztalásom, mint hogy engedelmes 
valók ’s vagyok, és jó czélbul dolgozom azon ügy mellett, melly napon
kint kevésbbé látszik ismértetni az emberek által. Nagy bajunk, vagyis 
inkább azon egyetlen baj, inellyben szenvedünk, a’ pénzhiány. Azon mun- 
kátlanság, mellybe ügyintézőink tavaly estek, midőn pénzt kapának, al
kataiul szolgált ellenséginknek hadsergök erősítésire, melly úgy is sok
kal fölülmúlta már saját hadi erőnket; ez utóbbi körülmény mindazáltal 
nem igen nagy jelentésű, mert néhány, a’ ramalesihez hasonló, győzelem 
egyenlővé tenné a’ két serget. Demit  tegyünk egyetlen fillér nélkül ? 
Kedden este tábornoki gyűlést tartottak Zornozában, mellyen a’ király 
és infans is jelen voltak. A’ vezérek mindent Ígértek a’ katonaság ré
sziről; de mi a’ legnyomorubb zsoldot sem fizethetjük már nekik többé, 
lőszerrel pedig csak három hónapra vagyunk ellátva. Azután történjék, 
mit isten akar. Durango, julius lsején. Ramirez de la Piscina. 44 — 
Jun. 26ki madridi kir. rendelet d.Leopoldo O’ Donnell, tábornokkari ve
zért az éjszaki hadseregnél, aragoniai és valenciai főparancsnokká ’s 
a’ középponti hadsereg vezérévé nevezé ki Nogueras tábornok helyébe, 
ki betegsége miatt Barcelonában települend meg. A’ kormányzó királyné 
harezosi Aragóniában legközelebb 1 főtisztet, 2 kapitányt, 5 hadnagyot 
és 158 közlegényt fogtak el a’ carlosi seregbül, melly Albalete előtt
állomásozott. —-

A n g l i a .
(Felsőházi ülés Jamaica ügyében. Elegy.) Miután a’felsőház a’ mi- 

nisterségi indítványt Jamaica kormányzata iránt, az első ’s legfontosb 
záradék megdöntésivei tulajdonkép egészen megsemmité, a’ 2dik záradék 
jött vitatási szőnyegre. Brougham minden résziben ellenzé az indítványt, 
’s Melbourne juh lsején kimondott nyilatkozatára következő megjegy

zést tőn: ,,E’ szerint tehát már most a’ ns viscount (Melbourne) nyilat
koztára hivatkozhatunk mindenkor, ha állítjuk, hogy a’ királyok ugyan
azon egy helyre sorozandók más hivatalviselőkkel. Vájjon nem akarja é 
a’ ns viscount ez elve kővetkezőben azt hozni gyakorlásba, hogy ezentúl 
királyok ellen is olly bánásmód használtassák, miilyenben most a’jamaicai 
törvényhozó testületet szándékozik részesíteni? (Halljuk!) Igen, igen! 
igen jól értéin a’ns viscount szavait; következetesen alkalmazott elve 
bizonyos fordulatok megújítására vezérel Ilik Károly és XYIik Lajos tör
ténetéből.44 („Nem, nem!44 és „Rendre!44) Melbourne óvást tőn illy kö
vetkeztetés ellen. Ezután azon meghatalmazást ellenzé Brougham , tnely- 
lyel a’ törvényjavaslat 2dik záradéka a’ kormányzót fölruházná, különö
sen, hogy az adót ő vesse ki a’ gyarmatra , mi homlokegyenest ellenke
zik Illik György 17 7Siki rendeletével, melly szerint törvényhozósággal 
ellátott gyarmatra nem vethetni adót e’ törvényhozó testület megegyezé
se nélkül. Ezután módositványt tőn a’ 2dik záradékra az iránt, hogy 
pénzügyi törvényt ne alkothasson a’ kormányzó. Melbourne ellenzé e’ mó
dositványt, mondván, mikép az megsemmitéssel fenyegeti az egész zá
radékot. Hosszasb vitatás után juh 5ére halasztó a’ határzást e' módosít* 
vány fölött. Ülés vége felé jelenté a’ lincolni püspök, miszerint föl van 
hatalmazva a’ Canterbury! érsektől azt jelenteni, hogy az érsek juh6án 
több határzást liozand indítványba a’ négernevelésre nézve , többi közt azt 
i s , melly szerint kérelem leend intézendő ő felségihez az iránt, hogy a’ 
nemzeti érdekre nézve olly annyira fontos befolyású ügyben ne tétesse
nek további lépések, mielőtt a’ felsőházban alkalom nyílnék arról nyi
latkozásra. (Nagy tetszés az ellenzés! padokrul.) A’ Times alig isméri ma
gát azon öröme miatt, hogy maga az ország prímása is sorompókba ál
lott a’ protestáns vallás mellett harczolásra. A’ szabadeluiü lapok az ér
sek e’ jelentésiben legalább azon örvendetes körülményt vélik látni, mi
szerint az uralkodó egyház végre mégis fölébredt hosszas álmából ’s töb
bet szándékozik tenni a’ szegényebb néposztály neveléséért, mii t eddig. 
Jul. 3ikán csak rövid ideig ült a’ felsőház, és semmi nyomosb vitatko
zásba nem bocsátkozott. — A’ tengerészügyi választmány folyvást tanács
kozik Melbourne hivatalos szállásán ; az angol hajóhad mindazaltal még 
most is Malta előtt horgonyoz, noha a* franczia hajók már az egyiptusi 
és török hajóhadak közt foglaltak helyet csatagátlásul. — Arthur Aston, 
az újonnan kinevezett madridi angol követ, Parisba utazott, készületeket 
teendő Madridba szállíttatása iránt. — A’ Globe szerint rövid idő múlva 
inditvány fog tétetni az alsóházban halóttház-íölállitásra a’ párisi Morgue 
mintája szerint. Ez által régóta érzett szükséget vélnek födözni, mert alig 
múlik el hét, hogy több isméretlen holttestet ne kellene megvizsgálni Lon
donban. — Apróbb tory lapok mindenkép törekszenek csökkenteni a’ 
királyné népszerűségét, olly kellemetlen történetkék hirlelgetésn el, mely- 
lyek rendesen annál nagyobb hatásúak szoktak lenni a’ közvéleményben, 
minél kisebb valószínűséggel birnak. Illy ármánykodással végkép elidege
nítik maguktól a’ királynét a’ minden áron uralkodni óhajtó toryk. — 

(A’ keleti ügyet tanácskozással szándék eldönteni.) London, jun. 
2ikán: ,,A’ diplomatiauj táborozásra van fölíegyvetkezve. Hollandiak és 
belgák helyett ezúttal törökök és egyiptusiak leendnek kénytelenek visz- 
szavonulni a’ jegyzőkönyvi tollak elől. A’ harcztér-válasZtás fölött so
káig ingadozott a’ határozás. Mivel Anglia saját földjén tartja magát leg- 
erősbnek , tehát természetesen Londont ajánló gyüléshelyül; az egye
sült ausztriai és francziaországi okok mindazáltal tulnyonióságot nyertek, 
’s a’ megnyitandó tanácskozások székhelyéül határzottan Bécs váloszta- 
ték. A’ szombati ministertanács dönté igy el e’ kérdést. Tekintvén Bécs 
fekvését, közelségét a’ hareztérhez, ’s azon körülményt, mikép Ausz
triát kivevén, jelenleg minden nagy hatalom csupán ügyvivők által van 
képviselve Londonban, tökéletesen jogosítottnak látszik e’ választás. Azon 
érdekes látványunk leend tehát majd, hogy török jegyzőkönyvek is fog
nak megjelenni. Mennyiben az eddig hallottakból ítélhetni, annyiban va
lamennyi nagy hatalom egyértelmüleg nyilatkozék, ’miszerint szükség 
ugyan föntartani a’ jelen ügyhelyzetet, de némelly gyökeres javításokkal. 
Minden jóstulajdonság nélkül tudhatni ugyan, miképe’ hatalmak mind
egyikének vannak különös kivánatiés ohajtási;de a’ hatalmas sors egy
ről egyre kénytendi azokat a’savanyu almába harapni, anélkül, hogy épen 
igen nagyon eltorzítanák v. fintorítanák arezukat. így például Lajos Fő
lap sokáig vonakodott Palmerston békítő tervében megegyezni; végre azon
ban mégis hajlott, főleg miután a’ nagy német diplomata helybenhagyá
sát is megnyerd az. Ennek következtiben az angol és franczia hajóhadak 
egyenlő parancsok szerint fognak munkálkodni a’földközi tengeren Fran- 
cziaország ezúttal még lemondani kénytelen azon kedvencz tervéről is , 
melly szerint Egyiptust művelődése tartományává szerette volna tenni, 
vagyis mint francziák mondani szeretik: Francziaország ezúttal még nem 
terjesztheti az általány os műveltséget Egyiptusban, önként értődvén, hogy 
csupán franczia művelődés által üdvezülhetni.Francziaország mellett még 
leginkább Russzia ereszti fejét búnak ; e’ tartomány , ha nem épen vára.- 
lannak , de minden esetre igen időn-kivülinek tekinti Palmerston most ki
tört buzgalmát; mert Russzia Francziaország résziről sokat várt ’s most 
egészen csalatva látja magát. Oroszország tökéletesen egyértelműnek nyi
latkozék ugyan a’ többi hatalommal; de nem szereti a’ dolgot siettetni, 
’s a’ kénytő rendszabályokat csupán Mehemed Ali ellen óhajtaná gyako
roltatni. E’ kívánat eredete világos. Előbb cselekvést óhajt Russzia ni; s 
részről, ’s aztán majd maga fogna föllépni; Anglia mindazáltal hatalma
sul gátlandaná ezt, ’s azért kapott az angol - franczia hajóhad egyenlő 
munkálkodás! parancsokat, mi igen fájdalmas tövis az orosz kormány 
szemében. A’ perzsa követ máris unatkozik Londonban ’s át kezdi látni, 
miszerint tulajdonkép csak aprilba kiildék őt, ’s hogy Palmerston ko- 
ránsem bámulja olly annyira okait, minta’hölgyek sháljait.44



(A’ canadai törvényjavaslat másodszor is fölolvastatik. Birmingha
mi zavarok.) A’ jnl. 4iki alsóházi ülésben a' canadai törvényjavaslat má
sodszori fölolvas tatása volt napirenden. Sinclair heves megtámadással nyi
tó, meg az ülést a’ ministerség ellen. Azon kérdés körül forga mindenek 
előtt a’ vita: vájjon jól tőn é a’kormány, midőn a’ két Canada egyesitte- 
tését tárgyazó törvényjavaslatot visszavevé. Hurne roszalá e’ határzatot, 
O’Connell pedig támogató. Buller igen buzgón küzde az egyesítési eszme 
mellett, mivel attól legüdvösb síikért várhatni az alsó-tartományra nézve. 
Peel megengedé, hogy e’ kérdés rendkívül nyomos , ’s azért igen érdemes 
szigorú fontolásra. Az első törvényjavaslatot, melly szerint Alsó-Cana- 
da alkotmánya 1842ig föl leend függesztve, ellenzés nélkül olvasók íöl 
másodszor. — Ezután az irlandi testületjavitó törvényjavaslatot vitató a 
választmánnyá alakult ház. Shaw újraismétléa’már sokszor említett pró
bát a’ községi váíosztásadó nagyobbitására. Eliot(tory) ellenzé a’ módo- 
sitványt ’s határzottan gáncsoló azon vakbuzgó’s ellenséges hangot, mély- 
lyel utóbbi időkben, úgynevezett nyilványos vallási gyűléseken, számos 
protestáns pap a’ katholikusök ellen kikelt. Peel ellenben támogató a’ mó- 
dositványt; melly mindazáltal mégis L 04 szóval 54 ellen csakugyan meg
bukott, mivel számos tory ezúttal a’ministerség mellett szavazott. Ugyan 
e' napon az egész törvényjavaslatot nagy többséggel fogadó el a' választ
mány. — Birminghambanjul. 4ikén este komoly csöndzavar történt ;a’ 
chartisták ugyanis szokás szerint, este nagy számmal összegyülekeztek 
’s néhány küldöttet hallgattak k i, kik igen jó hírekkel érkeztek távolabb 
vidékekről. 8 '4 órakor fegyveres rendőrség jelenvén meg a’ gyüléshe- 
lyen, véres verekedés támadt. Csak vasas lovasság állítható helyre a’ 
csöndet.

{ E r a n c z l a o r s z á g r -
(Barbés nyilatkozata a’ pairszék előtt. Marseillei zendiilet.) A’pair- 

szék előtt már bevégzék a’ tanuvallatásokat ’s a’ kir. ügyvéd inegkezdé 
hosszú beszédben a’vádtámogatást. Juh okén konok hallgatás után ismét 
megszólalt Barbés, következőleg nyilatkozván: „En ellenmondéka’ Droi- 
ncau meggyilkolása miatti vádnak, de koránsem éltem megszabadításáért, 
hanem mivel illy vád böcsületem ’s lelkületemet sérté. Szerencsésnek 
tartom magamat, hogy védelmezőim tanulevelet találtaka’ pöriratok közt, 
melly kétségbe-hozhatlanul bizonyítja, miszerint Droineau hadnagyotnem 
ölheté meg a’ zendülők vezére. Azon orvosi jelentés az, melly tudatja, 
mikép a’ hadnagyot balról jobb felé jövő két golyó sújtó halálra. Ha a’ 
zendületi vezér, ki szemben állott a’ hadnaggyal, lett volna a’gyilkos, 
úgy a’ golyó helyét elől, vagy pedig jobbrul balra kellene keresni.“ A’ 
májusi zendiilet miatt vádlottak száma 225re megyen azokon kívül, kik 
már pairszék előtt állnak. A’ rendes törvény szünet előtt nehezen végez
hetni be ezek pőrét tökéletesen.— Lyoni lapok juh 2káról azon hírt köz
ük Marseillebül, miszerint ott azon napokban mindenben egészen a’pa- 
risihoz hasonló zendülés vala kiütendő.“ A’ város valamennyi főpontit 
egyszerre szándékoztak megtámadni a’ zendülők, ’s csupán a’ hatóságok 
fontos őrködésinek köszönhetni a’ jól elkészült terv nem sükerülhettét. Né- 
melly magányos levelek mindazáltal túlzottnak mondják e’ hirt, annál is 
inkább, mivel a’ zendülésre összeesküttek annyira meg lehetének győ
ződve a’ hatóságok éberségiről, hogy őrültség nélkül nem igen gondol- 
kozhatának zendülésről. Komolyan pillanatig sem volt zavarva a’ közcsend, 
’s már több elfogatás történt.

T ö r ö k o r s z á g ? .
Konstantinápolyi, juh 3aig terjedő hírek szerint Mahmud szultán 

halálát, melly jun. 28án történt, csak juh Íjén délután 1 órakor tudalák 
a’ főváros lakosival algyutelepekrül ’s hadihajókruli lövésekkel ’s kikiál
tók által, kik Abdul-Medzsid trónra léptét is közhírré tevék. Mahmud 
szultán halála után azonnal a’ trónörökös elibe járultak Halil és Said 
basák, az elhunyt szultán vejei, Chosrew basával, a’ statustanács el- 
nökével’s tudaták vele a’nagyur halálát. Magára hagyván a’ felséget méltó 
fájdalmában, kíséretestül azóserail felé vonultak, midőn majd ugyanazon 
időben vonult a’ halotti gyászmenet a’ skutarii laktanyából az óserailba. A’ 
holttestet Sunnet-odassziba(a’ prófétaköpenyegi terembe) vitték, hol nem 
sokára Abdul-Medzsid szultán is megjelent, imáját végzendő;innen a’ nagyur 
a' trónterembe ment birodalma főméltóságai hódulását elfogadni ’s parancsot 
adni, hogy fels. atyjának adassák meg az illető végtisztelet. Délután 4 órakor 
történt az ünnepélyes temetés;mitegy szemtanú következőleg ir le:,, Aggasz
tó szorongás uralkodott néhány nap óta a’ fővárosban ; legellenkezőbb hí
rek a’ szultán egészségi állapotja felől majd a’ legszomorubb kimenettel 
komoritának, majd szerencsés felgyógyulást reményltettek ; tegnap azon
ban délután egy órakor, midőn a’ török hadihajókrul ’s útónok minden 
bajorul álgyulövések dördültek meg , aggódva kérdeztük egymást: vájjon 
öröm vagy fájdalom tolmácsi é ezek V A’ kétséget a’ legközelebb pilla
nat megoldó; nyilványos kikiáltók vonultak t. i. utczákrul utczákraa’ fővá
rosban ’s Pera és Galala külvárosokban, kik a’ szultán halálát ’s első 
szülött fia trónra léptét hirdetek. Miután az uj szultán Beylerbey palo
tában , a’ Boszpor ázsiai partján, elfogadó a’ bódulatot; atyja holttestét 
óigyu’s dobpörgés között Beylcrbeyből azóserailban viteté.Számos bánkódó 
és kiváncsi népcsoport özönle a’ külvárosokból a’ beibe; ’s hajókon evez- 
tenck át a’városba, a’ szélvész által keletkezett tengerzaji veszély daezá- 
ra. A’ portai palota ’s pénzverő épület csukva, a’ bazár elhagyva, az 
őrök minden állomásnál kettőztetve voltak "s az utczákon számos őrség 
vonult keresztül. Az óserail kapujától Ahmed szultán mecsetjéig minden 
uteza ’s tér zsúfolva volt nézőkkel. Azon csend és rend, melly szerint a’ 
nők egyik ’s férfiak másik oldalon foglalónak helyt, valóban csodálható. 
Mindenfelől csak szánakodás és bánat panaszát hallhattuk; ötödfél után

-  (

a’ nők általányos siránkozása a’ halotti menet közelgését hirdeté ; min
denki ágaskodott ’s lábujhegyüe mereszkedett a’ boldogult szultán tetemeit 
megnézendő. A’ nők szabad mezőt hagyva fajdalunknak rettentő jajongást 
követének el, a’férfiak ellenben a’ mélyen érzett bánatot némaságban foj- 
ták eh Az udvari hivatalnokok összes cselédsége nyitó meg a’ menetet, 
útónok jöttek a’ musztesárok és főméltóságok tisztjei, ezek után az ulemák 
sergestül , a’ főméltóságok, Hafiz basa pénziigyminister, Halil és Said 
basák, Chosrew basa, végre Rauf baswekil a’ fő muftival, mindnyájan 
lovon ’s legegyszerűbb Öltözetben. A’ koporsó, melly a’ hatalmas szultán 
tetemeit rejté, egyszerű) fehér, festetlen fa, 5—6 leggazdagabb shavvllal 
borítva. A’ koporsó két egyszerű keresztgerendán nyugodott, mellyeket 
számtalan kéz a’ légben fölemelve vitt; ’s szerencsés volt, ki csak pil
lanatig tartható a’ koporsót, már az is megnyugtató sokat, ha az áltál- 
fához érinlheté kezét. Midőn a’ férfiak a’ koporsó felé tolakodónak, a’ 
nőkjajdoklása minden mértéken túlhaladt. A’ koporsót csekély távúiban né- 
melly tisztviselők ’s egy mór, lovon, kisérte, ki pénzt hánya szét a’ nép 
közé. Ki a’ néphullámzást ’s a’ koporsó körüli tolongását látta a’ számit- 
hatlail tömegnek, az alig foghatja meg , mikép tudott itt néhány kavasze 
rendet e s z k ü z l e n i  ; ezenkül ha visszaemlékezünk azon esetekre, 
mellyek minden trónralépéskor megújultak , valóban készek vagyunk hin
ni , hogy az elhunytnak szelleme rend és csend nemtőjekint lábatla
nul is népei fölött lebegett, melly hálásan megemlékezve a’ fels. ham
vadó fáradhatlan ’s hathatós rnunkálkodásirul, hála ’s dicséretszavakkal 
kisérte a’ szemei elől már már eltűnő koporsót.“ — A’ legszebb gyász
beszéd, mellyet az elhunyt uralkodó felett tarthatni, az általányos szo
morúság , melly a’ birodalom minden rendű népét, nyelv és hitkiilönség 
nélkül, megszállta ’s az a’halotti gyászmenet ünnepélyekor legvilágosab
ban kitűnt. Mahmud tetemei Fazli-basa városnegyedben ,,az elégett osz- 
lopok“ közelében takarittattak e l, hol mausoleum-épitést kezdenek meg. 
— Abdul-Medzsid trónra léptekor azonnal parancsot intéze a’ szárazföl
di katonasághoz Kisázsiába, valamint a’ hajósergekhez, minden ellensé
geskedés-megszüntetés végett Meliemed-Ali ellen. E’ rendszabály a’fő- 
városra kedvező hatású volt’s reménylteti, hogy az egyiptusi alkirállyal 
békés utón fog minden kiegyenlittetnj. A' statushivatalokban következő vál
tozásokat tön az uj szultán : a’ nagyvezéri méltóságot ismét vinszaállitá ’s 
Chosrew basát nevezé ki azzá’s így ezáltal a’ ministerelnökség (baswekil) , 
melly el Rauf basa volt felruházva , el van törlesztve,’s Rauf a’ statusta
nács elnökévé lön; Halil basa, Mahmud veje, seraskierré, Said basa, 
hasonlag Mahmud veje, Halil helyébe kereskedési ministerré, Rizabey, 
az elhunyt szultán kegyencze, a’ nagyúri palota müsirjévé lön ,,basa“ 
czimmel; Rezsid basát, mint külügyi ministert, megerősité hivatalában ; 
a’másodrendű portai hivatalokra a’regiczimek ismét életbe hozattak. A’ 
„kardfelkötés“ (átövezés) szertartása, melly az ottomani uralkodóknál ko
ronázás helyét pótolja, jul. 1 lkén menend véghez divatozó pompával. Dar- 
danellai jun. oüki hírek szerint, még ekkor sem hagyó el a’ török hajó
sereg e’ tengerszorost. A’ rendőrség itt legnagyobb vigyázatot fejte ki 
e’ napokban; az őrök mindenütt megkettőztettek; ’s éjjel nappal szá
mos őrség vonul keresztül utczákrul utczákra ; a’ csend perczig sem volt 
háborítva; az egészségállapot pedig folyvást legkedvezőbb.

Alexandria, jun. Ifikán: Ibrahim basának jun. lsei 4diki’s 8iki 
tudósitásiból az egyiptusi alkirályhoz kiviláglik, miszerint Hafiz basa Ain- 
tab éjszaki részén elnyúló hegységben vévé állomását ’s várja be lbra- 
himot. Birnél az Eufráton átkelés álmegtámodás volt, ’s csel Ibrahim basát 
a’ valódi czél felől zavarba hozni. Az egyiptusi hadvezér előbbi hadter
vei igen jól valónak kiszámítva ’s Mehemed-Ali kétkedései nélkül, mely- 
1 yek politikán alapulnak, nem téveszthette volna el hatását. Ibrahim fő
hadi szállásán, valamint Alexandriában is jól tudók a’ konstantinápolyi 
ármánykodásokat, ’s azt is , hogy a’ szultán szüntelen ingerlések által 
felbőszülve, első kezdend a’ megtámodáshoz. Innen magyarázhatni meg 
40ezer főnyi egyiptusi seregnek Hamánál, utóbb pedig Alepponál fel
állíttatását, és Külleknél 25ezernek. Azon esetre, ha a’ szultán kezdi 
meg a’ megtámodást, egyik sereg éjszaki Aintabnál, másik pediga’kül- 
leki szoroson nyomult volna Natoliába; midőn ez utóbbi a’ marosi tö
rök serget előre tolja , addig Ibrahim basa lassan Malatia felé nyomul, 
’s itt egyesült volna a’ két sereg Hafiz basát megdöntendő, ’s ha itt csa
tát nyernek az egyiptusiak, a’ török seregnek Konstantinápoly ha visz- 
szavonulhatására el lett volna az ut zárva’s igy vagy fel kelle magát ad
nia, vagy a’ fekete tenger felé szorították volna. E’ haditerv Mehemed- 
Ali késkedése által dugába dűlt ’s most már igen nehéz volna Hafiz basát 
Aintab éjszaki hegységibül kiűzni. Néhány nap múlva fontos hadimunká- 
latokrul veendőnk tudósítást. —

Szerb határokrul, jun. ISkán: Macedóniában ’s Albániában a’ köz
bátorság naprulnapra gyöngébb; mindenfelül csak lopás és gyilkolás hal
latszik , mi a’szultán sergeinek e’ környékbül távozta óta napirenden van. 
Így minap ismét megtámodának egy kereskedő társaságot, melly Kas 
toriábul Seresbe szándékozott, ’s néhányat közülük iszonyúan lelkonczol- 
tak ; a’ gonosztét kolomposit a’ legnagyobb titok fedi. Már megszoktak 
itt minden nyugtalanságot idegen, főleg egyiptusi, befolyásnak tulajdonitni, 
most is már többeknéle’ tettre nézve ismét azon vélemény uralkodik, miben 
konstantinápolyi levelek által megerősittetnek, hol az utóbbi időben több 
gyújtogatás történt, mi njlag az egyiptusi kormányzóság rovására tuda- 
tik, mert múlt időkben illyes tünemények Konstantinápoly és Albániá
ban egyszerre történtek. Azonban megeshetik, hogy a’ Dardanellák-felé 
vonuló katonák követhették el a’ lolebb cmlitett vétkes gyilkosságot. — 
la ü to .  Buda, jul. I7kén: ö‘2 , 31 , 13 , 23, 80.
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FOGLALAT : M.r>y;irors/,;'i >• és Erdély (országgyűlési íiirek; kinevezések) magyar n. Akadémia; Chosrevv basa fi darádon 5 Müos hg ellenmon 1 leléplé- 
nek; Mihály liget fejdelemmé szándék válosztani; Térítés síikére napkeletén; különféle: magas vendégek Zófia gőzösen , Uaranyarnegye k'/.gyiilési 
határzali, baltavári tűz ; ’s a’ t.; jászberényi öngyilkossá«-; ’s a’ t.) Ame ika. Portugália. Spanyolország'(Aznar tábornok csatát veszt; elegy ; ’s a’ t.) 
Anglia (Siirminghamban komolyabb lesz a’ csöndzavar 5 udv. hírek; Palmerston nyilatkozata a’ keleti ügyről; lady Hastings temetése; ’s a* t.) Fran- 
cziaország (részletek a’ marscillei zendületröl; Arago védelmi beszéde líarbés mellett 5 követkamrai ülések; a’ májusi vádlottak ügye’s elitéit etcse ; 
újabb zavargás Parisban; vázlata az utóbbi pairszéki üléseknek; elegy; ’s a' t.J Törökország. Olaszország. Orosz-’s Görögország Gabonaár.

M a g y a F O F S z á g r  és  E r d é l y .
P oz s on y ban jul. 17kén a’Főrendeknél országos ülés tartatván, 

az alsó tábla 3dik üzenete olvastatott fel gr. R á d ay  Gedeon ügyében, 
melly alkalommal a’ Főrendek rövid vitatás után előbbi nézeteik mellett 
maradtak. A’ KK és RR ez nap kerületi ülésekben tanácskoztak.

(> es. ’s ap. kir. íéls. a’ pozsonyi társas-káptalan nprépostjává Adam- 
k o v i c s  Miiiályt, a’ pozsonyi iskola-kerület főigazgatóját ’s az eszter- 
gomi főkáptalan kanonokát méltóztalott keg, . kinevezni.

A' m. kir. udv. kamra R a l á s y  Farkas komáromi sómázsást Ipolyi 
sági sómázsainesterré ; helyébe A m tm a n n János komáromi sópajtaőrt; 
K a un Ignácz ipolysági díjtalan gyakornokot komáromi pajtaőrré; továb
bá, P e r n h o f f e r  Fcrencz Dömölkre áthelyzése következőben, P u h a  
József királyvölgyi ellenőrködő mázsást mohácsi mázsamesterré; Kug
le r József díjtalan erdősz gyakornokot péeskai alerdőszszé; ’s F e r e n -  
ezy József dombói számadó ispánt a’ szigeti tiszttartósághoz kasznárrá 
alkalmazó. A l b r e c h t  János temesi kamrai igazgatósági ülnök f. é. jul. 
]jén meghalálozott.

M. t. t úr sas á g .— 1). Viola József, arany sarkantyűs, a’ moldvai uraik, 
fejedelem belső orvosa, ’s m. acad. 1. tag, a’ társaság pénzalapja neveléséhez 
hetvenöt pengő forinttal járult. Pesten, juhus 20. 1)389. lí. S e h e  d e l  F e 
r e  n c z , titoknok.

Pécs .  Jul. lőka volt évfordulati napja négyesi báró Szepesy Ignácz 
halhatatlan emlékezetű pécsi püspök elhunyténak, mellynek diszesitéseül 
ezen nyilványos főiskola mindkét karbeii hallgatóji n. tiszt’s tudós Kunszt 
Tamás ur egyházi szónok által mondott ünnepélyes gyászmisén díszes 
egyházokban megjelentek, ámbár a’boldogult alapitó végintézetében óvást 
tön, hogy emlékezete valaha ünnepeltessék, de ezen virulásnak indult tu
dományos intézet készebb a’ dicső végintéző akaratát, mint a’ hála ne
mes kötelességét megszegni. —

(Chosrevv basa Belgrádon. Elegy.) Juh oki szerb határszéli hírek 
szerint a’ belgrádi nj török várparancsnok, Chosrevv basa, ki Jussuf ba
sa eddigi kormányzó helyét pótolja ki , juh 3ikán Belgrádba érkezek , 
honnan óikén vala távozandó nevezett elődje. Az ideigl. kormányzóság® 
hoz rendelet érkezett a’ portától, melly szerint S tagú küldöttség leszen 
Konstantinápolyba utasítandó számolás végett az utóbbi eseményekről s 
Milos hg eltávoztáról. Ez ö r eg  fejdelem már Bukarestbe érkezék, hol 
Ghika hg parancsából illő tisztelgésekkel fogadók őt. Oláhországba uta
zása őrködés alatt ment véghez, a’ katonaság csak akkor távozók ol
dala mellől, midőn már oláh földre tévé l,»bat. Mielőtt hajóra lépett, ün
nepélyes búcsút vön a’ nemzettől ’s kölcsönös feledés óhajtását fejezé 
k i, mire „szerencsés utat“ kívánással váltak meg tőle a’ nemzeti kép
viselők. Mostan tökéletes csönd uralkodik ugyan Szerbiában ; de ha bölcs 
utat nem tudand követni a’ tanács , úgy előbb utóbb csakugyan zavarok 
támodandnak. Az eltávozott fejdelem még folyvást nagy pártra számol
hat a’ népnél, melly nem feledé, hogy egykor a főurak ellen kemény 
harczot küzde a’ népért. Az általa divatba hozott osztályadó, a’ megszün
tetett fejadó helyett s a’ marhahajtásérti kárpótlás-törvény, melly legin
kább a’gazdagokat sújtja , kik meg voltak szokva nagyszámú nyájakat 
büntetlenül hajtani keresztül kosul a’ szegénység földjein, — még jó em
lékezetben van a’ nemzet nagyobb részinél. A’ tanács föüengősdi része 
halált ohajta hozatni Milos Égre, ’s Czerny György fiát akaró fejdelmi 
székre emelni 5 azonban igen nagy kisebbségben maradt mindkét szán
dékára nézve ; mert valamint a* nemzet nagyobb része , úgy F.usszia sem 
egyezett volna meg Milos hg’ utódínak kizáratásában a’ szerb fejdelem- 
sfgbiih —

(Milos hg ellenmond ieléptének. Mihály liget fejdelemmé szándék vá
losztani.) Belgrádi ujabb liirek szerint Milos hg gyors hírnököket kühle 
Konstantinápolyba és az orosz udvarhoz, ünnepéi)es ellenniondással le
lépte iránt. Szerbia nemzeti pénztárai és számadási megvizsgálása után 
tetemes,hiányt íödöztek föl, mire nézve Miíoshget szándék felelőssé ten
ni, mivel utóbbi időkben számos nagyobb kiadást tett. Obrenovich Je- 
frem, ki most Zimonyba vesztegzár alatt van, a’vesztegidő kurtításáért 
könyörge, mivel 9 éves fiával, kit Passzióban óhajt neveltetni., minél 
előbb Odesszába szétütné jutni Ausztrián keresztül. A’ fiatal Obrenovich 
Jefrem Mihály kísérője Muschitzky orvos tr. — Belgrádra azon hír érkezek 
Konst an tinápolybul, miszerint az elhunyt-török császár Milan hg Szerbia 
fejdelmévé válosztatását helybenhagyván, parancsot adott a’ kanczellá- 
riának berat-kiszolgáltatásra , Milos hg lemondása pedig épen semmi meg
ütközést nem okozott a’ divánban. Konstantinápolyban legtökéíetesb csönd 
és rend uralkodik. Milan ur. hget illő pompával temetek el Belgrádon ; a’ 
gyászünnrpély regg. 6 órától déli 12ig tartott, ’s az egész pompa leírá
sa már nyomtatásban is megjelent. Zimonybul több mázsa viaszgyertyát 
szállítottak ez ünnepély miatt Belgrádi a. Nikoücs János földesur, Milos 
hg veje,jul. Tikén „-Zrínyi“ gőzösön Zimonybul Bukarestbe utazott szám
űzött ipja látogatására. A’ szerb tanács levelet külde Obrenovich Mihály 
Égnek, mell) ben iudtául adják egyhangúlag történt k i kiált áfását Szerbia 
fejdelmévé, ás kérdik: szándéka é elfogadni a’ megtiszteltetést? Igenlő

válasz esetén azonnal ünnepélyes küldöttség menend értté Bukarestbe ; 
ha pedig vonakodnék elfogadnia' neki szánt méltóságot, úgy nemzeti gyű
lést fog a* tanács összelőni fejdelein-választásra. A’ fiatal hg vá’asza még 
nincs tudva.

KÜLÖNFÉLE: Miután a' május 25kére hirdetett látogatás ,,Zófia“ 
első vas gőzösen az udvar több fenséges tagja résziről, hirtelen támadóit 
kellemetlen idő miatt nem mehete véghez, jun. 20kán végre csakugyan mégis 
szerencsésüké’ magas kitüntetésben a' dunagŐzhajózási társaság ez első 
vas hajója , épen, midőn Linzből viszszaérkezék. Esti 7 órakor t.i. álgyu* 
robaj ’s díszlobogók kitűzése tudata Nuszdorf lakosival a’ legf. vendégek 
megérkeztét; jelenleg ugyanis a’ nuszdorfi parton szokott horgonyzani 
,,Zófia“ . A’ magas vendégek közt kitörő örömzajjal isineré meg a’ partra 
tódult lakosság az özvegy királyné ő cs. kir. fölségét, Ferenez Károly 
f get, fö.ns nejét, kinek mellképével van díszesitve e’ gőzös , három fia.-- 
túl, ’s Lajos és István fügékét, számos főur ’s hölgy kíséretében. A’ 
legf. vendégeket a’ társaság ügyigazgatóji: Benvenutti, Pereira-Arnsteie, 
és Sina b., legmélyebb tisztelettel fogadók a’ hajó födözetén. Miután a' 
próbahajózási ajánlat el fogad ta ték , Rau kapitány ügyes keze azonnal 
mozgásba hozd az erőmüveket, és „Zófia“ oliy villámgyorsan Idege föl 
félé a’ Duna hullámin, hogy 35 perez rnulva már Klosterneuburg hányába 
érkezék. Itt a’ fordulás még az első próbutazásinál is nagyobb iie)esség
gel ment véghez’s ö perez alatt már kikötő-helyén állott a’ gyönyörű gő
zös. E’ szerint e’ vas hajó legíenyesb tanujeleit adá kitűnő jelességinek, 
Indulás előtt ’s haladás alatt a' föns. kereszt-anya 's többi magas vendég 
minden részeit élénk figyelmükre méltatták, ’s legkegyesb elégülésöket 
nyilványiták különösen a’ hölgyszoba pompás és kényelmes elrendezési
vel. A' hajóslegénység nyájas szavakon kívül valódi fejdelmi ajándékban 
részesült. A’ magas vendégek algyurobaj ’s éljenzaj közt kocsiztak a’ vá
rosba vissza. — Jul. 4iki bajai hírek szerint már négy hét óta nem volt 
eső azon vidéken , minek kővetkezőben a’ legelők elasztak, bő aratást 
pedig nem igen reménylhetni. Ez okbul meglehetősen kezd az ottani pia- 
ezon emelkedni a’ gabnaár. Jun. 26ikán a’ tiszta búza pozs. méri je 4 f. 
10 kron kelt, középszerűé 3 f. 50 kr„ silányabbé 3f. 30 kr., elsőrendű 
kétszeresé 3 f. 10 kr., másodrendűé 3 fi, harmadrendűé 2 fi 50 kr., rozsé 
2 fi 50 kr., árpáé 1 fi 56 k r , zabé 1 f. 40 kr., tengerié 2 fi 30 kr. Mit 
gabnában vesztem! az ottani lakosság, az bortermésben bőven Jeend k i
pótolva, mert ez mindeddig legnagyobb reményekkel biztat. — Ocsai 
Nagy  K r i s z t i n á t  tavasz éltének 18dik évében belsorvad ily fi évi 
jun. lókén jobb létre szenderité. Hervadó tetemeit a’ szent jakabi köz
temető zárta ölébe. Szüléji, vérei méltó keserve ’s az egész vidék mély sajna 
kísérte kora sírjába. — Csongrádon egy 68 évű tisztes asszonyság ki- 
kocsizván, útközben a’ födeles kocsi előbőre keresztfájába véletlenül a’ 
kocsi zökkente miatt jobb mellét megütötte; melly ütés egy perezig fáj
dalmat okozott s három hónap mulvalassankint babszem nagyságú kemény - 
ség támadt mellén, inelly egy év lefolytéval ludtojásn) ira csomósul! hús
darabbá vált, ’s azt múlt május 25kén Kecskeméten M i 11 h of te r Józsi f 
dr. ur operálván , melléből négy lat nehézségű mócsingos húsdarabot kei 
perez alatt szerencsésen kiszelt, ’s a’ tisztes asszonyság öt héti beteges
kedés után , előbbi egészségét viszszanyerle; mit isten után, a’ tisztelt 
dr ur különös ügyességének köszön is egyedül.— C s e ry  Mihály -per- 
káíai h. jegyző is mély habiját nyilatkoztatja, F a  b i n i szemorvos tr. ur 
iránt, kinek utasításából Gregory dr urnák ügyessége által, Eiancziska 
leánya, (miután véletlen nyavalyában egy meghívott korcs v. alorvos tu
datlansága mellett jobb szeme világát elveszté, látását tükéletetes meggyó
gyulása mellett visszanyerte. — Baranya megye BRei, julius ék; 11 kez
dett közgyűlésükben, országgyűlési követeiknek többi közt e’ követke
zőket is adók utasításul: a’ már 61 év óta háborítlatlan gyakorlatban 
levő, kiváltási kárpótlását 50 év előtt teljesítette "s. a’ haza java elő- 
mozdítására bármi terhek viselésiben mindenkor örömmel osztozó sz. k. 
Pécs városnak beezikkeztetését kellőleg pártolni; Kővár vidéke ország
gyűlési ülése és szavazata visszaadatása iránt, az 183% 21 cz'kk fo
ganatosítását sürgetni; a* Duna-szabályozáson kívül a’ Dráváét is , de mi
vel ez rögtön nem történhető, ezek iránt a’ bel) beli nezetek és szük
séges adatok megszerzése végett az időközileg illető törvén) hatóságok 
választmányival közlekedésbe jövendő országos küldöttségnek kinevez* 
tetését sükeríteni. Elhatároztatott Ma j l á t h  Antal gr. kir. aszfalnok és 
Zemplény főispánja főkanezellárrá neveztetése végett üd\ ezlőh g örvendő 
fölirásnak tétele; t. Borsod megyének a’ fogházi javítás ügyében, ifj. b. 
E ö t v ö s  és S z e m  ere  illy tárgybeli munkáival küldött fölszóhtása, a’ 
már e’ tárgyban fáradó megyei választmánynak használásul kiadatni, 
’s e1 választmány munkásságától biztosan várhatni, mikép Baranyában.is 
létesül rövid idő múlva rabmunkáltaté-intézet, mellynek alapjat jelesha- 
zafiui áldozattal vetette meg S i s k o v i c s  József udv. tan. és Zemplény 
megye főispání helytartója mint Baranyának felejthetetlen volt Iső alis
pánja ’s főbb birtokosinak egyike azzal , hogy az 183" 6 országg) ölési 
követi dijának felét e’ szent czélra , másik felét pedig a?: elaggott meg)ei
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f'i's/cU isvlők úyugpenz-intezeleuvk alcpitásara sz. ntcle; sót reinen vihető, 
ho^y a’ megyéi kórház is fölálland, mellynek alapját a’ magva-szakadt 
P e t r o  v s z k y nemzetség végintézetileg tette; ’s kívánatos is, miszerint 
ű {(llsege mint minden alapítvány fő pártfogója, az 179" i : 23 czikk ér
telmekéit , a' végrendelkező kivánatálioz képest, ennek iinmári felállíttatá
sét megparancsolni ’s a’ végrendeleti örököseket ez alapítvány erejéig nyert 
örökségük kiadására szorítani méltóztatnék. — Ba 11 a v a r r a  (Vas me* 
gye), juh Ska Peter és Pál igen szomorít reggelt lioza; mert midőn má
sok ünnepi örömeket élveznek, mi házaink’s vagyonink izzó parazsa jnel- 
lett sí-nnk. Jun. 28kai délután aiszél lengedi ze falunk hoszában, a’ la
kosok hegyen, mezőn dolgaik után eloszolva voltak, mintegy három óra 
tájban a’ falu alszélén kitör az emésztő láng, ’s a’ széltől ’s nagy szá
razságtól segítve néhány perez alatt az egész falut elborító. A' harangok 
vészjelentő kongása haza szólító a’ rémült lakosokat; de sok már csak pislo
gó íiszkeit látható lakhelyének. Hét jobbágyházat mégis szalaberi Hor
váth János aranykulcsos ur példás felebaráti szeretete megmentő, ki 
nemcsak saját lovait\s velünk szomszédos majorjai egész erejét tűzoltásra 
fordító, hanem még maga is az egész rémitő éjt az (italomba vett ház 
mellett ön egészsége koczkázfatásával keresztülvirasztá E' hét jobbágyhá
zon , templomon, urasági lakon, papházon 's néhány urasági épületen, 
mellyek a' szél fordultának köszönik menekvésüket, úgy a' tiszttartói lak 
'.s mellette levő majoron kivül az egesz falu hamuban fekszik. Ide óhaj
tanék most azokat, kika’ közhasznú, kivált munkás alsó néposztályt 
tárgyazó vállalatoknak oily könnyen ellenszegülnek; e’ parázshalomnál, 
e' könytengi rnel aligha föl nein melegülne szivük minden illy vállalat pár
tolására. Ha b. .Mikos János urnák minden tekintetben , de legkivált a' köz
népre nézve oil y jótékony t ii z k á r m e n t é s i t e r v e  megyénkben tavai 
annyi ellenszegülésre nem talál: most Baltavár pár hónap múlva uj eletre 
támadna, ’s nein volna kénytelen súlyos koldusbotot hordani. Vajba e’ 
terv hazánk minden megyéiben figyelembe vétetnék ! mi a' tűzveszély ere
detét illeti : mi szántszándékos gyújtást gránitunk; mert két hét óta ez 
ötödik gyuladás ; az előbbi négy, elfnjiatott. Azon jótévőink, kik Ínsé
günkön penz-adakozásokkal segíteni siettek , de nevüket titkolni paran
csolok, fogadják legforróbb hálánkat, 's legyen jutalmuk tiszta erényíí 
szivük istene ! — Pozsonyban, július 1 3 's 14dike gyászos tisztelkedés 
napja volt az országgyűlési líendek 's fiatalságra nézve. ] 3kán ugyanis 
G ö r g e y  Márton szepesmegyei bold, követ tetemei takaríttatanak e l, 
azon nagyszerű 's komoly méltósággal és fényes kitüntetéssel, minőt illy 
alkalom 's viszonyok közt csak kivonhatni. Az egyházi's világi minden- 
rendű 's osztálya férfiak közül számos jelent meg a" temetésen, ’s nem 
lehete különös öröm nélkül nézni az ifjúságnak erő 's lelkesség sugáribart 
kitűnő sergét, meily minden tekintetben példás jó viselete által e’ jelen 
o r s z á g g y ű l é s  alatt díszére szolgál varosunknak. Nevelte külfényét 
a mondott személyzeten ’s f á k l y á s o k o n  kivül még az egyete
mes követi karnak , ünnepi rendes egyenruhákban megjelent, hajdú le
génysége is párosán lépdelve az elhunytnak nemzetségi czímereivel beagga- 
tott koporsója előtt. A' gyászmenet a’ sétatér hoszában haladván ki a’ 
temető felé , az egesz sétány hoszát's az ide szolgáló házak ablakit elfog
laló a tömérdek sokaság, melly illy kitűnő tiszteletadás szemtanúja ’s 
részese kívánt lenni.Ükén pedig fájkirti K ü r t h y  László Heves és.Kül
ső-Szolunk megye Írnokát kisérte sírhajlékába, az ifjúkor rózsaéveiben 
leszakasztott elet elhunytén méltólag sajnálkozó ifjúság 's egyéb halotti 
sereglet. Malasztos csend lebegjen a'szülővidék határin kivül, kedve
seiktől elszakasztva idegen hant alatt pihenők hamvain!! — Talán idő
szerű lesz most a h<> nyári napokban a bartfaí gyógyvízről emlékezni, 
miután e fürdő nemesik hazunkban, hanem határúikon túl is jó hirt va'a 
szerencsés magúnak biztosíthatni. Valamint a polgári, úgy az orvosi fül- 
ügyelőseg is mindent elkövetett ezélszerü rendezésivel ’s javításival a’ tar
tózkodás minél kellemesbbe varazslasara e gyönyörű lielyen. Minden uj 
vendég nem csupán a' festői táj keeseitől leend elragadtatva, hanem bi
zonyosan kellemesül érzendi magát meglepetve bajos mulatóhelyek, sé
tányok, árnyékos lugasok s igéző kilátások által, miket müvészkezek 
hoztak létre az utóbbi időben. Keler 8 . városi tanácsos volt az , ki mint
egy bájvessző áltál alkotó olly kéjhelylyé a’ bártfai fürdőt, sem pénzt, 
sem fáradságot nem kiméivé ; Horváth fürdői orvos , miután bő tapasz
talásokat szerze magúnak a gyógyászat minden ágiban, hideg vizgyógy- 
intézetet alapíta Bárt fán, mellyel kevés hasonló intézet vetélkedhetik a‘ 
hely kitűnő jelessegi mellett. Kellemesiti meg Bartfan a' tartózkodást 
azon kői ülmeny is , miszerint rövid idő óta számos igen kényelmes épü
let készült, noha egyébiránt már ezek sem bírjak elfogadni a'mindenfelől 
#■ magyar Pyrmoníba özönlő sokaságot, meliybúl, mintáz ott hagyott 
hálajelek világosan tanúsítják, igen számos nyeré vissza tökéletes egész
séget. Az idén különösen kedvező az időjárás a’ fürdésre, mert a’ nap 
«IJy tartós hőséggel süt , minőt évtized alatt is jobbadán csak egyszer 
kétszer tapasztalhatni. Harkányi, füredi és buziasi hirek szerint, az ot
tani fürdők szinte igen számos vendéget szerencsések most bírni a' haza 
.majd minden részeiből. Híreden vendégjegyzék is jelenik már meg nyom
tatásban.

J á s z - B e  re ny jul. liken hallatlan, és borzasztó öngyilkosságnak vala 
helye. Ugyanis egy vagyonos polgár nője, reggel férjét, mielőtt az, liiva- 
IhIüsíí köreben távoznék, inegs/udita ; .̂haJhuJ e férjem ! sok tudja, liog'y nü is
tentől egy kevés vagyonnal megáhlatlunk, le pedig foglalatosságid mialt gyakran 
éjjelenként is távol vagy ’s magam két leány cseléddel kénytelenitletem hon ma- 
radni; a’ rósz emberektől történhető megtámadtatásom esetében, hogy legalább 
lármát eszközölhessek , jónak látnám, ha két pisztolyt megtöltenél. A* férj haj
lott nője kívánságára ’s két pisztolyt golyókkal megtelte. A’ nő férje távozta után 
szakáesnéjáí holmit vásáriam, szolgálóját pedig a’ szomszédházhoz küldi, ekkor 
magányosan szobájában felső ruháit leöltven, cg'yik pisztolyt hal hóna alá szó— 
utju, jobb kexévol ragadja a másikát, 'a hu) kezével fölöméit bal enilőjo alá »'

golyót beereszti. A’ durranásra , mór haZrt tért szolgálója beszalad ’s látja a«*- 
szunyát a’ szoba közepén állva vérzenii A’ lyány sikolt 's távozik, a’ szeren
cséden pedig neki hallgatást parancsul, ’s hon tartóztatni utána indult, de a’ lyány 
a’ férjhez iramlott, asszonya esetét elbeszélendő; az asszony visszalép vérrel 
b uátott szobájába, ’s veszi a’ másik pisztolyt, mit első lövéskor hóna alul elej
tett "s egy ujiiyi távolságra az első lövés alatt ejtett lyuktól elsüti. Ekkor sem 
halt még meg a’ csuda elszánásu némber, hanem szobájában fel ’s alá jóik 1- 
vúi, a’ két golyó által ejtett sebéből vérének szabadom folyását hidegen nézte. 
Csakhamar megjelenvén férjével az orvos, kihez így szólt: „Orvos u r! jól talál
tam é ? vájjon meggyógyulok-e ?a A’ szerencsétlen még 4 óráig beszélt, ’s u' 
lövések után 14 óra múlva hunytéi. Öngyilkosságának valódi okát nem tudhatni.
Az előtti e<lve férjével még sokan látták a’ városban sétálni. Férje ’s két ne
veletlen gyermekei siratják a’ boldog' alan kora halálát. Közli S. J.

(Térítés síikére napkeletén.) E’ tárgyról a’ Diario di Koma legújabb, 
szúrna ezt Írja : ,,A' kathol. vallás örvendetes haladást tesz Léváidéban. 
Nemcsak a’ mait elnyomatások alatt állandó hőségben maradt kutholi- 
kusok vannak, legalább mennyire épen a* szükség kívánja, leik székkel 
ellátva , hanem számos a' sz. egyháztól elszakadt keresztyén is buzgó 
hiedelemmel tér ahoz ismét vissza ; néhány év óta több külön vált püspök 
ismét a' kathol. sz. egyház egysége pontjához csatlakozék, ’s hr. eikjob
badán mindenütt követek példájokat. A’ nyugoti birodalmakból érkezett 
nagylelkű adakozások által (mert a’ keleti katholikusok többnyire igen 
szegények) egymásután mindenütt kápolnák, sz. egyházak és iskolák emel
kedtek a’ kath. községekben ; ’s habár számos szükséget kell is inég f/> 
düzetlenül hagyni , a' legsürgetőbbek mégis orvoslásra találnak. Azon 
nagy figyelem, mellyel ő szentsége a’ Levante vallási állapotja iránt foly
vást viseltetik, ’s mellyet a' német- és spanyolországi zavarok korán- 
sem képesek csonkítani, jelenleg, mint vezérelv, legnagyobb rugója a' 
foLiruló egyházi életnek; de köszönettel kell megismerni a’ franczia tár* 
salatok buzgó munkálkodása siikerét is. Ezenkül dicséretre méltók még 
n’ kath országok ügyviselőji is, különösen a' franczink és nápolyiak, kik 
lehető legnagyobb buzgalommal ótalmazzák török tisztviselők ellen a’ ka- 
tholikusokat’s valamint a'porta érdeke, ngy az egyiptusi alkirályé is egyen
lőn kívánja, hogy a’ keresztyének elleni zsarolásnak határ tűzessék, ’s 
a' nem egyesült görögöktül is csupán annyiban tarthatni, mennyiben 
Oroszország ingatag befolyása tulnyomóságra jut a' portánál. A’ római 
propaganda benszülött növendékein kivül a’ Lázár-rendiek eszközük a’té
rítést. Ez utóbbiak tíz év alatt többet teltek , mint reményiem lehete. Min
den jó síikért leginkább nekik köszönhetni. —

A m e r i k a .
Ujyorki lapok Mexicobul írják, miszerint május ISkán «’kormány- 

csapatok Arista tábornok vezérsége alatt Tampicotul álgyülövésnyire áll
tak, az azelőtti szövetségesek egyik táborszemét szétzaklatván. Al talá
nyosán hiszik, hogy a' város néni tarthatja magát sokáig fen. Arista kör
levelet bocsátott a’ Tampicoban székező idegen nemzetbeü consulokhoz, 
melly ben az ott lakó kalmároknak személy-’s vagyonbátorságositas végett 
14 napot ada. — Urrea tábornok, ki a’ pueblai csatából futással menekvék 
meg, Tampicoba vonult. — Egy mexicoi ’s indián vegyes csapat Texasba 
akart nyomulni, de hatalmasul visszaverettek’sa' mexieoiak vezérét, Manóéi 
Hörest, megölték; sok hadiszer jutott zsákmányul, mellyet a’ mexicoi kor
mány az indiánoknak szánt, kiket a' texasiak ellen szándékozik fölingerleni. 
Legfontosab azonban Bee ezredesnek Texasból Mexicoba küldetése diplo
matái ügyviselőül. Alig engedek őt a’ mexicoi révparton kikötni; mind e’ 
mellett is reményük, hogy Santa Ana őt elfogadandja. —

A' haytii főügyész, Pince Sauders, Yermoutban született színes , 
ki igen jó nevelést kapott ’s mint Kristóf király követje Angliában igen 
kedves vala "s az akkori koronaörökösnél gyakran ebédre volt hivatalos, 
utóbb uralkodója megbukta után theologiát tanult ’s Philadelphiában pa
polt , végre ismét hivatást nyert Haytiba , meghalt február hónapban 
Port-au-Pi inceben, —

Virginiában (az egyesült statusokban) «' választások az ellenzés 
részire ütöttek ki ’s innen a’ íenálló kormány ellenségi azt szeretnék 
következtetni, miszerint Van Buren nem fog ismét megválasztatni. Ez 
azonban igen merész következtetés. —

Ujyorki jun, 15e»g terjedő hirek szerint a’ washingtoni kormánynak 
csakugyan sükerült az indiánokkal*! háború bevégzése Floridában. Ca- 
nadában ismét jelenség! inutatkozának a’ lázongás-kitörésnek , nz al- 
larinisták (igy nevezé el a' hazafi pártot a’ Globe) jul. 4két tüzék ki 
erre napul. —

Tampicoi hírek Ujorleanson keresztül jun. Ijeig terjednek; szerin
tük Arista tábornok 600 főnyi gyalogsereggel máj. 27kén Tampico so- 
rompihoz érkezek, a’ follegvárt lerombolá ’s hadi naszádot ejte zsákmá
nyul a’ szövetségesektől. Veracruzból álgyuit várja minden órán, hogy 
magát a’ várost ostromolhassa. —

Maranhami máj. 14eig terjedő hírek szerint a’ fővárost lakosi meg- 
crősiték, a kereskedés pedig csak tengett ’s biezegett. A’ lázangók a’ 
tartomány nagyobb részét hatalmokban tárták. 500 főnyi kormányi csa
patot várnak minden órán Párából ezekkel a’ lázangókat megfékzendők.^

P o r t u g á l i a .
Lissaboni jun. 29ki hirek szerint a’ kormány a’ küladósságok bő

vebb megfontolását inditványozá a’ cortesben, azaz a’ küladósságok ka- 
mati fizetését jövő ülésre kívánja halasztatni, —

S p a n y o l o r i z á g ,
(Aznar tábornok csatát veszt. Elegy.) A’ központi hadsereg egv 

része csatát veszte. Aznar tábornok, kinek tudatlansága már köztudo
mású, jun. 23kán 5 zászlóaljjal ’s 500 lóval Villafamesból Castellon do 
la Plana felé indulván, lökén Alcora félé folytatá útját, onnan pedig 
Luzerninak tartott, melly hely közelében 2 earlosi zászlóaljra bukkant, mi
ket azonnal széllyelriaszta. E' kis szerencse azonban 140 sebesültébe



— ( 2 i  .5 ) —

kérőit, kiket 14 tiszttel együtt Caste Ilon ba küld?, ’s két zászlóaljjal es 
a’ tábornokkarral Luzenába ment, 3 za'szlóaljt a’ lovassággal Alcorában 
hagyván. Ez alatt Cabrera 4 zászlóaljjal segítségükre sietett embereinek 
es az alcorai alkotmányos csapatot megvere. — Fezensac hg helyett 
Rumigny mari], neveztetek ki madridi követté Fráncziaország résziről.—

A n g l i a .
(Lady Flora Hastings meghalt. A’ toryk kormányra törekszenek.) 

Lady Hóra juh óikén reggel meghalt. E’ szomorú eset nyilványos kelle- 
htetlénséget okozand a’ királynénak , mert a’ tory sajtó mindenkép az ud
varnál tapasztalt sérelmeknek iparkodik tulajdonítani a’ lady halálát. —
A’ ministerek, mint látszik, el vannak határozva azon módosítások cltii- 
resire, miket jamaicai törvényjavaslatjok a" felső házbanszenvedett, mert 
eddig nem nyilatkoztak ellenkezőleg. Ez annál íöltiinőbb* mivel a’ remi- 
szabály sokkal korlátoltabb mint az , melly miatt 5 szózatnji többség mel
lett is lemondást tarta szükségesnek a’ ministerség. Melbourne egyedül 
arra szorítkozik, hogy minden alkalommá! elmondogatjaellenzőinek , mi
szerint tettüknek csupán őrültség vagy káröröm szolgálhat alapul. Ez tu
lajdonkép annyit jelent, hogy őnem mondhat le a’ tilinisterelnökségrül, s 
társai nem oszolhatnak e l , mert különben komoly veszély fenyegetné ’s 
érné a’ hazát. Valóban nem is titok már, miszerint a’ királyné ünnepi- 
lég nyilván) itá, hogy mielőtt tdry kar* kba vetné magát, inkább túlzó radica- 
lokbul alkot ministerséget, ha a! whigek végkép lemondanának, ’s min
den kivánatit teljesitteti a’ chartistáknak. Habár az ujdon választásoknál 
némileg egyesülendő toryk és whigek uj ellenzést alkotnának is a’ par- 
liamentben, az ez által okozandó ingerültség ’s izgás mégis igen \ eszélyés 
lenne, és a’ raditial párt a’ leghallatlannbb követelésekre fogna fakadni, 
ha a’ királyné pártvezérlete alatt látná inagat állani. A’ toryk nagy tö
mege mindazáltal nem akar méltányos lenni az ügyek e’ helyzete iránt,
’s makacsul állítja , hogy megkell szerezniük a’ kormányhatalmat, habár 
az utolsó Stuart elleni bánásmód válnék is szükségessé. Nem állíthatni 
ugyan biztosan, hogy e’ zendiilési elvet a’ Wellingtonnál néhány nap dőlt 
tartott tanácsban világosan kimondák; de hogy különben mérsékelt szel
lemű toryk is emlegetik, azt bizony'tja majd minden lap. A’ kijátszott 
uralkodásvágy honszeretettel ’s protestáns vallás melletti buzgással pa
lástolja tetteit. —

(A’ toryk helyzete a’ királyné ellenében.) London, jul. 2án : „A’ 
ministerek semmiről nem gondoskodnak annyira, mint mi kép kelljen ki
tölteniük az időt» Ük nem tesznek semmit, nem próbálnak semmit, s ít 
még csak nem is Ígérnek semmit, mi a’ tömeget élénkíthetné, vagy némi 
kedvezést nyerhetne nála a' kormány számara. Még a’ nevelési indítvány
hoz ragaszkodásukkal sem szerezhetnének hála-igényt, részint mivel *’ 
protestánsok kedvezőnek vélik azt a’ katolikusokra nézve , részint pe
dig* mivel olly könnyen mondának le az első indítvány rol. Jamaica iránti 
törvényjavaslatjokat szörnyen körűi fogja nyirbálni a’ felsőház, ’s ők, 
kik lemondottak hivatalaikról* mivel sokkal határzoftabb illynemü indít
ványuk megbukott, most alkalmasint kérni fogják alsóházi párthiveiket, 
adják egyezésüket e’ módosításokhoz. A’ toryk tudjak ugyan, miszerint 
könnyen megdönthetnék a’ ministerségét ; de azt is , hogy aztán alkalma
sint radical férfiak jutnánakpolczra , ’s azért boszubél ez erőszakos kor
látozás miatt fugdozással. gorombaságokkal, szóval: valóságos lepökés- 
sel üldözik a’ ininisterséget, ’s a’ whigek békén tűrik e’ méltatlanságo
kat, mert szinte radical ministerségtül félnek. Fed még legkimélőbb e’ 
tekintetben, mivel igen jól tudja* hogy a’ whigek csupán alkotmányhoz 
ragaszkodásuk miatt nem állnak a’ radical párthoz, noha megdönthetlen- 
rié tehetnék az által uralkodásukat. Wellington hg tn ndazáltal* a’ túl
nyomó erejében bizakodó fő nemesség unszolásinak engedve, gyakran 
•olly jogtalanságokra hagyja magát ragadtatni, miket utóbb mind politi
kai, mind személyes tekintetből határzottan kárhoztat. Illy tette volt a’ 
jamaicai parliament ellenzésinfek helyeslése is a’ börtönrendszer javítása 
ügyében, noha a’ törvényjavaslat felsőház felibe jutásakor semmi ellen
vetése nem volte’ tekintetben. Utóbbi pénteken számos peer gyűlt össze 
nála ’s oily lépésre akará őt bírni, melly mulhatíanul igen komoly össze
ütközést fogott szülni a’ két ház közt. Ez ajánlatot elmellőzé ugyan a 
hg, de kárpótlásul annál tüzesebben üldözi a’ ministerséget a’ jamaicai 
kérdés ellenzésivel. A túlzó toryk azonban nelkiile készülnék meg dü
hösebben megtámodni a’ ministerséget, különösen azon felv fölállítása miatt 
is, miszerint az udvari hölgyek hivatalai betöltése nem tartozik a’ mi- 
.nisterség jogai közé. Ki fogja e’ megtámadást vezérleni* miután az egyé
v se n  a’ királyné személyét illeti, még igen kétes, valamint általjábaii 
ázás, hogy leend é elegendő többségük á’ toryknak iüy rendszabályra, 
melly alkalmasint alsóház-föloszlatást vonna maga után, mit az uj vá
lasztások által a’ szabadelmü párt tetemes szaporodása fogna követni. 
Ezenkül az emlitett szándék gyógyíthatatlan szakadást szülne a’ királynő 
’s toryk között, és a’ királynét az egész főnemesség mellőzésivei egye
nesen a’ radlcaíok karjai közé vezérlené.44 —

(Palmerston nyilatkozata a’ keleti ügyről.) A’ jul. 9iki alsóházi ülés
ben Mahon 1. folszőütására következőleg nyilatkozók Palmerston : , ,Öröm
mel mondhatom, mákép a’ franczia és britt kormány ez ügyre nézve tö
kéletesen egyértelmű. A5 kormány előleg tudata ő fölségivel, hogy rend
kívüli követséget szándékozik küldeni az ellenséges felekhez békeeszköz
lésül. Ausztria, Poroszország és Russzia szinte buzgón kívánják a’ bé- 
keföntartást.“ —

(Birminghamban komolyabb lesz a’ csöndzavar. Udvari hírek.) Újabb 
birminghami hírek szerint a chartisták azon veszélyes határzatot liozák, 
hogy néhány nap múlva szent hónapot fognak hirdetni, azaz : tökéletes 
jmunkaszüntetésre szólitandják föl a’ dolgozókat. Jul. 4ikén éjfél tájban 
annyira ment a’ Chartisták makacs ellenállása, hogy a’ londoni fegyve

res rendőrséget széllyelüzek ; a’ csábi véres Volt, es Számos eriibér éle
tével adózott. Jul. Síkén reggel minden utczábnn csönd uralkodók, kissé 
később mindazáltal sz. Tamás sickert vasrácsolatu kerilésire rohant a 
nép fegyverül akarván használni a’ hegyes yasrudakat a” múlt éjjel elfo
gott czimborák megszabadithatására; a’ rendőrség meggátlá ugyan fe szán
dékot; de a’ csöportozatok a* városban ’s körülötte olly feleimen alakot 
kezdének ölteni, hogy a’ haditörvény kihirdetése után következő rendel
vényt bocsáta közre a" helytartóság: „intés. Mindenki fölszólittatik ma 
este honn tartózkodásra , ha kellemetlen következménynek nem akarja 
magát kitűzni. Korcsmárosak ’s vendégfogadósak esti 8 /a órakor, to
vábbi jelentésig, beesukandjak házaikat.u ■—Bombayi hírek szerint Rund- 
ísit Singh meghalt s a’ perzsa sah újra Herat ostromlásához akar fogni.
— A’ jul. Óikén rilult pénzügyi évben tavalyhoz képest 2,076,659 fótit 
sterlinggel szaporodott az országos jövedelem. — Lady Flora Hastings 
máj tágulásban hall meg, ’s igy minden rágalom meg van czáfolva, mely- 
lyet ellene minden oldalról koholtak betegsége okai iránt. —-

(Lady Hastings temetése.) A’ Post hosszasan közli lady Hastings 
jul. Ibikén reggel véghez ment temetését; azaz hült teteminek elkisé,- 
tetését Buckingham palotából sz. Katalin hajógyárig , hol Royál-William 
gőzösre tevék a’ koporsót Skótziába szállítás végeit. Hei dzavar-el! ár ita
lul erős őrcsapatok voltak fölállítva a’ kir. palota közelében: A’ park
ban nagy számú igen tisztes néző csoportodat állott. A’ koporsót hatlovas 
gyászkocsin száliiták a’ Teriize partjára. A’ kocsi után számos udvari 
cseled lépdelt gyászköntösben és több udv. kocsi, ’s első helyen ő fel*. 
hat lovas hintája. Ezeket a' főnemesség hintaji követ ék, meílyek közül 
leginkább kitűnt Brougham lordé. Annyi család akará kísérni a' kopor
sót, hogy a’ hatóság kénytelen volt csupán Hastings család rokoninak és 
közelebb barátinak engedni meg e’ kitüntetést. A’ koporsón e’ szók vol
tak olvashatók: „Lady Hastings Flóra Élíz , tiszteleti hölgyé Ként kir. 
bgnőnek, ’s legidősb leánya Hastings Ferencz marquisnak, és Loudoun 
Flóra grófnőnek. Szül. Edinburgban febr. 11 kén 1806; megh. Bücking- 
hampalotában jul. ókén 1S39.4Í —

fi*' r a n c z t a o p a z á sf.
(Részletek a’ marseillei zeridületről. Arago védelmező beszéde Bar- 

bés mellett.) Marseillei magányos levelek szerint juh. 29kén este 500 fő
n y i  őrkatonaságot szállita „Aetna44 gőzös Afrikába. Másnap „Diademe44 
Sorhajó a’ 22ik ezred még háirainaradt részét is elszállitá: A'katonaság 
tnvoztát rablásra kívánók használni némelly roszifelkiiek, kik korcsmá
ban tártának gyűlést, honnan , miután siiker nélkül torekvék őket egyesí
teni Carpentras , hajófestő , reggeli l órakor eloszlott a‘ sokaság. A’rend
őrség még ágyban fogaté él Carpentrást; kinél több; a’ iti; rse'.llei lolke- 
lési választmánytól származó, iratot talált. Ez ell'ogatást alkalmasait még 
több is követemig — Arago, Barbés ügyésze, leginkább azzal törek- 
Vék ótalmazni védenezét, hogy Drouineau meggyilkolása nem biáonyülíbé 
ellene, ’s e’ szerint Barbés nem gyilkos, hanem csupán politikai vétség 
miatt vádlott, ki rllen szó seni lehet többé halálos Ítéletről. Monda többi 
közt a’ szónok, mikép Barbés példányul szolgálhat minden magányos és 
nyilványos erényben, mintáz a’ lőporpör iratibölis kiviláglik. Ezután a’ 
halálos büntetés ellen buZgott az ügyvéd, valódi képtelenségnek állítván 
hlkalmazását politikai pörökben. Szavait igy végzé : „1830 óta nem esett 
le vérpadon politikai fő. Gondoljanak meg a’ pairek mindent jól, mielőtt 
ismét politikai vérpadot állitnának föl.4* Jul. Sikan a’ iőügyvéd Barbés és 
iMläÜöii ellen halálos büntetést hoza inditvánvbá.

(Követkamrai ülések. Elegy.) A’jul. Öiki követkannai ülésben majd 
egyhangúlag ajánlók meg Dagűerrenek a’ 10 ezer franknyi évdijt a’ kö
vetek, csupán 3 szavazott a’ministeri indítvány ellen, de bezzeg e’íiárom em
bert kegyetlenül ostorozza az egész sajtó! IOkén az !822ben kezdett csa
tornaépítések bevégzését 233 szóval határzák el 48 ellen, a’ jég által ká
rosult községek gyáinolitására pedig 2 millió frankot szavazott a’ kamra. 
Ezután az általányos költségvetés vitatása jőve szőnyegre. Portalis gróf 
nyilványítá, miszerint mellette fog ugyan szavazni, de nem számos főttét 
nélkül, ’s többi közt ezeket monda : „1834ben igy szóia egy minister: 
.Isten vezérli Franeziaországot !4 Ez rágalom, mert én, ’s velem az egész 
ellenzés , azt hisszük, hogy Francziaország igen roszul vezéreltetik. (Ka- 
czaj.) Utóbb Guizot szövetkezett a’ hitlenekkel, 's hála fárádözásiűak, 
mi uj ministerséget kaptunk. De sajonnal kell mondanom, hogy pénzügyi 
tekintetben épen nem javultak körülményink. (Kaczaj. ) Tudom ugyan , 
miszerint a’ mostani ministerséget nem korholhatni az előbbi kölíscgvt - 
tés miatt; de azért csakugyan senki nein tagadhatja , hogy gyors lépések
kel sietünk országos tönk felé.44 (Elénk izgás ) Ezután panaszkodik a’ 
szónoka’ tisztviselők fölösleg száma ellen, es záradékul 100 milliót kí
vánt lerovatnia’ költségvetéséül az adózók íölsegéllesii c. A’ Chari* ári ezt 
jegyzi meg a’ mostani roppant költségvetésről : ,,A’ költségvetési szám 
folyvást szélesebbé válik; bár úgy járna, mint a’ béka a’ mesében!4* — 
Laíi’itte kérelmet inditványzott a’ királyhoz a’ halálos büntetés eltorlösztése 
iránt ; melly mindazáltal nem jutott kamra eíibe , hanem e’helyett Guizot 
többekkel összeszólalkozván* a’ királyhoz meneml kegyelmezést kérni a’ 
májusi vádlottak számára; ha közölök némellyek halálra fognak ítéltei ni. 
— Aumale ’s Montpensier hgek néhány nap óta nem járnak 1 Vik Hen
rik collegiümába , mert híré kezdett szárnyalni * hogy a’ zerídülők párt
hívei el akarják őket fogni kezességül a’ májusi vádlottak életiért; — Al
lard asztalos házában zugölysajtóra találtak, ’s a’ Moniteur llépüblicaiu 
két újabb számaira* több kézirattal együtt. A’ sajtó tulajdonosa Állatai
testvére; maga Allard azonban az egész dologrül semmit nem tudott._

(A’ májusi vádlottak ügye.) A’jul. Siki pairszéki ülésben követke
zőleg nyilatkozók Barbés: „Ismétlem szavaimat, miket e’ viták megnyit 
Iákor ejték. Azon férfiak legnagyobb részinek nem vnR azokra szükse-



(

gftk . kik e' pörbe bonyolitvák, mivel bebizoriyiták, hogy nem tagjai azon 
társulatnak, mellynek én egyik feje vagyok. Midőn azok fölött belenő
nek Önök, kik minket e1 padokon követni fognak , akkor en már alkal
masint nem leszek többe; de reményiem , hogy akkor emlékezni fognak 
Önök nyilatkozatomra. Mi engem illet, én újra ellenmondók a1 Drouineau 
meggyilkolása miatti vádnak. Ha mindazáltal nem hisznek Önök ez erő
sítésnek, ’s vétkest mondanak ki rám, mivel meg nem ismert bírák előtt 
nem akaráin magamat ótalmazni, úgy dicsérni fogom az istent, hogy Önök 
Ítélete következőben hazámnak nemcsak életemet, hanem böcsületemet 
is föláldozhatám, mellyet az Ítélet miatt sokan csonkitottnakgondoland- 
nak. Azon ifjú áldozatok, kiket inegszeplősitve adott bakókézbe Tiberius, 
isten szemei előtt azért oily tiszták maradtak, mint azelőtt voltak.“ Ité̂  
letet még Ilikén sem hozott a’ pairszék, ’s igy a’ National véleménye 
szerint már halállal fölérő büntetést állottak ki a’ vádlottak e’ kínos bi
zonytalanság által. Luxemburgpalota körül éjjel nappal kétezer fegyveres 
őrködik, Barbés mellett pedig két katona vigyáz.

(A’ májusi zendülők elitélve. Újabb zavargás Parisban,) Rendkívüli 
alkalommal érkezett jul. loiki párisi lapok a’ pairszék Ítéletét közlikjul. 
12iki esti 9 óráról, a' májusi zendülőkfölött. Barbés halált kapott, Ber
nard száműzetést, Miallon halálig tartó fogságot, Delsade és Austen 15 
Nougués és Pliilippet 6 évi, llondil, Guilbert és Lemiére 5 évi, Martin 
és Longuet 5 évi börtönt , Marescal 3 évit, Walch és Pierné 2 évit Bon
net, Lebarzie, Dugás és Grégoire , bfzonyitvány-liiány miatt, szabadon 
b »csáttattak. Midőn a’ halálos Ítéletet hallá Barbés, teljes hidegvérüséggel 
kérdé: másnap fogé már kivégeztetni, mivel ez esetben még néhány le* 
velet akarna irni. Jul. I 3ikán délutáni 1 óra tájban a'követkamrai palota 
előtt csoportozatok kezeiének föl ’s alá hullámzani, mellyek többnyire jog 
és orvostudományi tanulókbul állották, kik rúdon következő föliratu táblá
kat hurczoltak: „Eltörlése a’ halálos ítéletnek.“ A’ hatósági őrség kard
dal iizé széllyel a’ zavargókat. Délutáni 3 óra felé a’luxembourgi palo
ta előtt jelentek meg e’ csoportok, hol a’ pairkamra szokta ütésittarta
ni ; 5 óra felé azonban minden zajgás lecsöndesült. — 

ö  r  ö k  o  r  i  i  á  g ,
Trieszt, jul. 4kén : Gőzös által érkezett levelek Alexandriába!jun. 

17keig, Konstantinápolybul 20aig terjednek; az elsőbbek szerint azegyip- 
tusi ’s török sereg egy része közt tetemes csata történt, mellybeu az 
egy ip tus iák, Soliman basa (Selves) vezéfsége alatt, tönkre verettek, 
mire a’ törökök Antíochia felé nyomultak, e’ várost elíoglalák ’s lakosi 
örömkiáltozásokkal fogadák. (E’ .hir azonban valósulásra vár, mert ale
xandriai jun. 19ki levelekben erről egy hang sincs ) Ez első győzelem 
után várhatni, miszerint a’ porta, melly háborút akar minden áron, az 
európai nagyhatalmak előterjesztésire annál kevésbbé figyel ’s erős ma
rad határzata mellett, Syriát Ibrahim basa járma alul fölmenteni. Az 
egyiptusi hajósereg Rhodus és Alexandria közt volt fölállítva: angol és 
franczia sorhajók ezikáznak a' tengeren az ellenséges hajók összeütkö- 
zésit elháritandók. A’ kapudán basának Nagarába érkezte után a’ török 
hajósereg azonnal elhagyandja a’ Dardanellákat. Konstantinápolyban min
den franczia lakos azon utasítást nyeré, miszerint minden pillanatban ké
szen tartsák magokat a' főváros elhagyására. — De újabb

Konstantinápolyi hírek legkisebb kétséget sem engednek, miszerint 
az uj szultán első határzata a’ Mehetned Alivali viszály kiegyenlítését tü- 
zé czélul. Ennek következtiben Chosrevv nagyvezér az egyiptusi basához 
irományt intéze, mellynek tartalmát Ausztria, Francziaország, Nagybrittan- 
nia, Porosz és Oroszország képviselőivel jul. 3án tudata ’s a' porta áltál tett 
javaslatok gyámolitására szólítja fel őket az alexandriai consulságok által.

Konstantinápolyijuk Si ki hírek szerint, mellyek rendkívüli alkalom
mal érkezének , jun. 24kéri Hafiz és Ibrahim basák sergei Nisib környé
ken (nem messze Eufráttól) összetalálkoztak ’s az első heves álgyuzás 
után, mellyel Ibrahim basa csatát kezde, tökéletes zavar között Marasba 
visszavonult. Kaisszarieh van kitűzve a’ szétzavart török sereg össze- 
gyüléspontjaul. Melly nap a’ hírnök elhagyá Konstantinápolyi, azon hir 
erkezék oda, miszerint jul. 5kén a’ kapudán basa okvetetleniil elhagyá 
a’ Dardanellákat minden hajóscrgestül’s még akkora’ porta által sem tudott 
okokbul Rhodusba vitorlázott. A’ kapudán basa c’léptét, azuj szultán pa
rancsa ellenére, annyival inkább nem foghatni meg, inert Mahmud szul
tán’ elhunytat a’ hajósereg tiszteivel ’s legénységivel a’ kapudán basa köny- 
nyes szemekkel tudatá ’s hathatós szavakkal az uj uralkodó iránti tánto
ríthatatlan hűség ’s engedelmességre szólitá fél.

Bécs, jul. l lkén:  Mahmud szultán nem volt épen 54 éves halála
kor. Az idegen hatalmak képviselőji, főleg Francziaország követe sür
getés kivánatira , a’ szultán közelgő elhunyása miatt, a’ díván jun. 28án 
parancsot intéze a’hajó és szárazföldi sergekhez , ottan megállapodás vé
gett, hol e’ parancs érendi őket. A ’ halálos-beteg szultán előtt, kit Me
hetned Ali elleni gyűlölet, ’s megbuktatási vágya még utolsó pillanat
ban sem hagyottéi, úgy látszik, e’ remleletet eltitkolák. Konstantiná
polyban azon hir terjenge, miszerint a’ szultán már 27 — 28kán költö- 
zék másvilágra ’s csak szükséges rendeleték megtételi végett titkolák el 
halálát jul. ljeig; e’ hir azonban jól értesültek után koholmány, llason- 
lag alaptalan a’ kormányzóság-alakítást illető hir is. Abdul-Medzsidnek 
nincs illyesmire szüksége, mivel török szokás szerint elérte már azon 
kort, melly uralkodásra-lépésülrnegkivántatik; a’ szultánok ugyanis már 
15 évvel nagykorúak. A’ syriabeli harczkitörés félelmei elenyésztek Kon
stantinápolyban a’ szultán halálával, mert köztudomású volt, miszerint 
a’ háborút egyedül MehemedAli ellém személyes gyűlölete ohajtá’s a’ szultán 
hevességin minden idegen befolyás megtört. Az uj kormány első lépte

kétségkül több méltányra találatul az európai nagyhatalmak kivánata, Me- , 
hemed Ali’s a’porta viszonyít illetőleg. E’ tekintetből indulva ki a’két el
lenséges fél között bátran kibékülést jósolhatunk, annyival is inkább , 
mert a nagyhatalmak egyik része a’ kibékülést alap fölött megegyezett. 
Már többször tettünk említést erről, most azonban biztosan állíthatjuk, mi
szerint e’ kibékülés alapját megismerése az egyiptusi uralkodás öröködé- 
sének Mehemed AU családjára nézve és Syria visszaadatása a’ portának 
teszi, Londonbul az utolsó napokban igen kívánatos nyilatkozványok ér
keztek a’ keleti kérdést illetőleg; többi között a’ st. jamesi udvar meg
egyezését adá, miszerint a’ keleti ügy iránti tanácskozások középpontja 
Becs legyen. Pétervárból hasonló határzatot reményltek, ’s hihetőleg a’ 
franczia kabinet sem fog kivételt alkotni e’ világfontosságu tárgyban , bár 
Mehemed Ali ügyét leghőbben pártolja is. —

O r o s z o r s z á g .
Aarsó, jun. Sdikán : Az itteni kormánylap nyilatkozványt közöl, 

mellynek bevezetése igy hangzik: „Néinelly lengyelországi ’s krakói 
születésű Ifjak, kik a’ krakói egyetemnél tanultak , a’ lázadási propa
ganda küldöttei által elhagyák magokat csábittatni ’s Lengyelországban 
egyesületet határoztak fölállitni „lengyel-nemzeti szövetség“ czíin alatt, 
melly a ’ jelen kormány megbuktatását tüzé ki czélul. Csábítás és rábe
szélés által, főleg az ifjúság közül, többet tildának vonni ez egyesületbe, 
de terveiket első csirajókban félfödözék; vizsgálatok az egyesület ezél- 
ját ’s tagjai ármánykodást napfényre hozák. A’ kolomposakat hadi tör
vényszék ebbe álliták. Az e’ törvényszék által kimondott Ítélet minden 
vétkesre illő büntetést szab.“ (Ezután az öt osztályú büntető ítéletek kö
vetkeznek , mellyek nagyobb részint rang-elvesztést, Szibériába szám
űzetést súlyos munkára határzott ’s határozatlan ideig, és a’ súlyos mun
kátok fölmentés után ottani letelepülést ’s ezzel összekötve jószágelkob- 
zatást, foglalnak maguknak. A’ kevésbbé vádlottakat egy kétévi sáncz- 
börtönre Ítélték, keményen éreztetve velők az igazság-szolgáltatás szi
gorúságát. —

Jul. 6kán korán reggel a’ muszka trónörökös 15 hónapi távoliét után 
szerencsésen visszaérkezék Peterhofba. —

Angol lapok 's parliament ebbe terjesztett hivatalos levelezések sok
szor emlékezének egy orosz ügyészről Perzsiában ’s Afghanistanban, kit 
Wikowitsnak neveztek; valódi neve azonban Witkevics. Ez nem régiben 
tért vissza Pétervárba, ’s azon napon , mellyen személyes udvarlaton 
volt Nesselrode grófnál, főbe lóvé magát, miután minden irományát meg- 
semmité. Witkevits orosz Lengyelországban született; az orenburgi pa
rancsnokló tábornok kapitánya és segéde volt, midőn keleti küldetésre hasz
nálók őt. Igen kitűnő sajátságokkal felruházott férfi volt ő, ’s öngyilkos
ságát megcsalt nagyravágyó reményinek hajlók tulajdonitni. —

A’ kiewi katonakormányzó ’s Podolia és Wolhynia főparancsnoka 
rendelést bocsáta e’ napokban minden törvényhatósághoz e’ két megyében? 
e’ rendelet azoknak, kik az 1S34 oct. ISdiki ukáz által a’birodaloinbul 
száműzettek ’s még folyvást magányos személyeknél tartózkodnak, ne
vei közhírré tételit parancsolja az illető hatóságok által hogy tudhassa min
denki a’ szainüzöttek neveit ’s ezután nemtudással ne menthessék mago
kat. Az illy számüzöttek száma összesen 164. —

Odesszai hírek szerint az orosz csapat nagyobb része , melly Ta
man félszigetről a’ fekete tenger keleti révpartja felé vitorlázott, mintegy 
5 ezer főnyi sereg, megérkezék Snbezkyba. Kiszállat után azonnal he
ves csata keletkezek mintegy hatezer cserkesz ellen, kik Bell angol sze
mélyes vezérlete alatt támadák meg az oroszokat. Néhány órai dühös harcz 
után a’ cserkeszek visszavonultak ’s az oroszok azonnal erősség-fölállí
táshoz fogtak. Ez erősségek száma az egész révparton 3—4gyel fog sza- 
porittatni; egyikét Yssussup hegyfok közelében (Anapa és Sudzsukkale 
között) álbtandják fel. Bajewsky tábornok serge is a’ kubani vonalba« 
már parancsot kapa előnyomulásra. —

O l a s z o r s z á g .
Sala bibornok Rómában jun. 23—24diki éjjel meghalt; született 

Rómában 1762ben; bibornokságra Ibik Gergely emelé 1831ben. —
G ö r ö g o r s z á g .

A’ londoni Globe következőleg ir Athénéből jun. 20árul: Uj egye
temi, könyvtári és boneztani épület van készülőben a’ város uj részeben. 
Múlt héten a’ vámszedők bámultam veres lobogóju hajó jelent meg a’ 
kikötőben, mellyen torony volt festve. Elsőbb török hajónak gondolák, 
végre hamburginak ismerek meg; ez első eset, hogy hamburgi lobogó 
jelenik meg görög révben. Az ország tökéletesen csendes. A’ Mainába kül
dött csapatok, az ottani lázadás elfojtatása végett, visszatértek őrségi 
állomásikra, czélt értök után ; igen csekély osztály katonaság maradt 
őrségül. Mainában. A’ nagy hőség megindult. Bő aratást reménylenek ’s 
hasonló szüretet; a’ malozsa termést 8 millió drachmára becsülik.

G a b o s n j a á r .  Vidék i v á r i : isink piaczm : |»oy, s. mérője v á l t ó g a r a s .
| lm/.» | kétszer | rn■/.* 1 H'|>« 1 "  ■ l kllh Ut M‘> 0 : koD-fc

j u l . Okén D e l i r e e / . e u  . 1 7 . ) — in,S | o w — níV 4 2 4 o  i 4 0 - r 3 f t  1 t n a — aO vő 05
1 Ikén U míc v á r | KM)-! 10 1 8 4 — SU 1 7 0 — 0 0 5 0 — öl l | II . - V ,  | 70-7 4  1
liíkéii N. Kecske lek | 00—7 0  | 05— 50 < ~  1 3 0  | 3 0  I 45 -  35 1 —
12ken Temeöviír . | 8 1 — 17 0  | 04 | -— i 30 3 4  I 4 5  | —

V* 131» .í ii I’ecs I 8 5 - Sí) 1 8 0 — 7.V | 1M i 15 | 4 0 0 0  i

O I3k;ín Komárom . 1 O S — iSíi | S í i— 7 8  | 1 0 0 — 5  t | 4 . i — 1 n 7 8 75 l

y y j ak áu Sy.eiffid | 8 5 — SO | ();')— (i() j ■ I 10 | 4o | 50 || 00
I3kúu Ibi ja  . • | se 7 0  I 0 0 — 5.1 1 5 1 I 37 1 30 1 52 1 47 ~
M ken Köniiöcü 1 - 1 1 Sí) —71 70—Utí | 5 IS 1 —

__

Szerkeszti llclmeczy. — Nyomtatja T rattiicv-K árolyi tori uleza 612.



Í 8 3 9 .

(iOík szám.

iiek a’ föyárosbul; elegy; W t . )  Törökország (Hali/, basa csatavesztése nagy rémölest szül Konstantinápoly ban; s a (.) Gabonaár,

^ a ^ y a r o r ^ z Á j ^  és  E r d é l y .
Herzog priniás fm. K o p a c s y József nr édes magyar nyelvünket 

minden (irodalmiban tiszti hivatalos nyelvve emelte.
B u d a p e s t i  napló.  A’ bécsi műkiállitásnál az idén többi közt 

nagy mértékben vonó magára a’ közönség figyelmét egy rézsodronybul ké
szült szövet külön finomságé papiros-mentésre ? egy illy szövet 32 lábnyi 
hosszú, 58 biivelyknyi széles és minden hüvelykre 32 sodronnyal van 
ellátva; készítője Flutter Miluily szitaszövő, pesti hazánkfia. — Azár- 
viz által károsulták fölsegélésire legújabban küldöttek: a’ dalmát kor
mányszék 87 f. fS  kr., Millikowszky lembergi könyvárus mint három 
kerületből szerzett gyűjteményét 164 f., Torontálmegye 34 f. 24 kr.* Fo- 
zsegamegye 6 f. 18 kr., a’ bánsági tő hadikormányszék 3 f. 20 kr., Sze- 
kes-Fehérinegye 122 f., mint Bajzáth György által adott 50 pozs.m. búza 
’s 50 pozs. m. rozs árát. — Budapesten ’s vidékin folyvást szárazság 
urakodik ! E’ héten néhányszor beborult ugyan az ég; de rögtön táma
dott szél csakhamar megsemmité az esó't óhajtók reményit. E’ nagy hő
séggel párosult szárazság, az iszonyú hernyópusztifás után, igen ártalmas 
volt a’ gyümölcsre nézve. Cseresznyét alig lehete látni a’két fővárosban, 
szépet pedig épen nem, ugyanoílyan kevés volt a’ me^gy is,a’, kajszi 
baraczk pedig o ly silány ’s éretlen , hogy épen nem támaszthat vet-és 
étvágyat. — Tapasztalt időismerők igen szigorú telet jósolgatnak e’ rendki- 
viili hőségből. Gellérthegyen egyetlen zöld fííszálacskátsem láthatni. A’ 
hideg Dunafürdó't annyi ember látogatja, hogy délutánokon fele is alig 
részesülhet e’ kellemes enyhülésben a’ látogatóknak, és sokan hosszas 
izzadás után, megunván a’ várakozást, fürdés nélkül kénytelenek távoz
ni ; jövő évre megbővitni szándék e’ hasznos fürdőintézet. — Nemzeti 
színpadunkon f. hó 20kán „Parlagi Jancsi' 4 adaték; 21 kén először bér
szünettel „Kohold44 tüneményes regényes bohózat 2 felv., a’ mű érdek
telen ’s nem számolhat hosszú életre; 22kén „Ördög Hébert44; 23ikán 
„Bájital44; 24ikén „Hégi pénzek' 4 Fáy Andrástól, e’ jeles mű sokszor 
adaték már, ’s még is folyvást érdekességgel bir; 25kén Maria Anna ki
rálynénk ő cs. kir. föls. névnapja tiszteletére teljes világítás mellett ber- 
szünettel „Norma44, Szever szerepét Bognár Ignácz hazánkfia éneidé, mint 
vendég (Bognár Szász-Coburg-Gotha hgségi kamraénekes 's első (eno- 
rista) 26kán először jőve színpadra „Teréz44 drama 5 felv. Dumasután 
francziából fordítva Nagy Elek által a’ magyar tud. társaság költségin. 
Néhány nap múlva „Gemma di Vergy44 nevüdalmű jutáiul színpadunkra.- 
Szigligeti Romildája átdolgozásával foglalatos, melly müve f. é. septemb. 
vége felé jelenend meg Nagy Ignácz Színiniitárában, mint e’ gyűjtemény 
ödik füzete. — Gaal József „Kuruezvilág44 paródiája zenéjét csakugyan 
Them Károly keszitendi, ki Budapestről csak néhány hétre távozék. — 
Egressy Gábor beteg. — E’ napokban borzasztó gonoszság történt fővá
rosink közt; egy ó-budai gazdag diszszerárushoz ugyanis dús öltözetű 
urasági szolga bérkocsin menvén meghivá őt, mint mondják, urahoz drága 
diszszerekkel, azon megjegyzéssel, hogy urasága ószerü foglalványu gyé
mántokat szándékozik újabbért kicserélni, vagy pedig az ócskát eladni 
’s aztán újat vásáriam. A’ zsidó tehát diszszereket’s pénzt is vitt magá 
val, hogy egyik vagy másik utón alkut köthessen. Távoztakor nem mondó 
meg az őt hivó uraság nevét ’s lakját, hanem csupán annyit szóla, mi
szerint egy óra múlva vissza fog térni , ’s azért cselédet is vitt magával, 
(mivel az asszony az előtt egy nappal érkezék vissza gőzösön Becsből) 
azon szándékbul, hogy azzal majd egyúttal haza viteti úti málháját a’ ha- 
jórul. Ez mintegy reggeli 9 óra tájban történt. A’ cseléd délig béketii- 
réssel várakozott a' hajónál; ekkor azonban visszatért Ó-Budára, gaz
dáját is visszatértnek gondolván. A’ zsidó mindazáltal végkép elmaradt. 
Neje tüstint zajt támaszta., mert mintegy 40 — 60 ezer forint volt férjé
nél pénzben ’s díszmüvekben; de néhány napig minden kutatás süker 
nélküEmaradt; f. hó 26dikán mindazáltal, mint mondják, a’ budai vá
rosmajorban találtak a’ szerencsétlennek holttestére. A’ gonosztevők te
hát, mint gyanítható, gyilkolással fejezék be rablásukat; hir szerint mind
azáltal már nyomukban van a’hatóság. —

( B i h a r  megyéből.) Galanthai Esterházy Miklós ifjú hg , a’ ligi 
elsőszülöttség több uradalminak beutaztok után, Munkácson, Szigeten, 
Nagy-Bányán, Kolozsváron és Nagyváradon keresztül, julius 17kén a’ 
derecskéi hgi uradalomba érkezvén , ennek több helységit, jelesül Derecs
két, Szalontát, Sast, B.Újfalut és Kabát, az ott levő urasági majorokkal 

mindennemű nevezetességgel együtt gondos figyelemmel megszemlélte, 
Melly alatt valamint az ő díszes fogadtatására ’s üdvözlésére mindenfelől 
sietett derecskéi uradalombeli lakosoknak sok alkalmat nyujta, hogy ma
gas hazafiúi érzelmekkel bíró édesatyja oldalánál Angliában tanult magyar 
nyelven ömledező emberszerető szivét ’s tiszteletre vonzó leereszkedését 
közelebbről megismerhessék; úgy másokban is , édes honunknak tőle 
várható nyeresége iránt méltó reményeket támaszta. Jul. 19kén reggel Deb- 
reczenbe ment, hol a ’ ns város küldöttsége által, mint ritkán tisztel
hető jeles szomszéd birtokos, megelőző szívességgel fogadtatván, még 
délelőtt a’ ref. nagy templomot ’s] főiskolát megtekintő, hol is a’ pro-

fessori karnak több tagjai őt a’ könyvtár és imádság- eiembe kisértek 
’s a’ felsőbb tanulók éneklő kara is kedvesül lepé meg; azután szap
panfőző polgár Nagy István műhelyében , a’ velenczei szapannal egy fo
kon álló (gyógyszertári) debreczeni szappanfőzés körül előforduló műté
teleket mutogattatá magának meg. Délután 2 órakor a’kegyes szerzetis- 
kolájabeli szónoki és költői osztály utolsó félévi közvizsgálatján, több úri 
hallgató koszorújában, félóránál tovább vön részt, melly után útját Fest 
felé folytatta.

(Földrengés, időjárás,) Sz. M á r t d il-K á t árt (Pest megyében) jun. 11 én 
délután egy óra felé, nemkülönben azon nap délután két ízben, éjjel pedig mintegy 
ötször kisebb nagyobb mértékben megmegrendült a’ föld, meg továbbá juiiius 
Iákén délelőtt .9 óra tájban és lökán uzsonnakor is. Egyéb kárt azonban itt nem 
okozott, mint a’ ref. egyházon, lelkészlakon, ’s több nagyobb házon hasadéko- 
kal ’s néhány kéményomlást. A’ rengés éjszak-keletiül nyugotdélnek irányzott.
De nemcsak sz, Mártoii-Káta, hanem a’ többi Kata is érezte a’ főlding'ást, sőt 
Tó-almás , Fényszaru ’s a’ Tapió melléke (Tápio- Ság, T. Szele , T. Bicske, 
Pánd, lvéka és Szecső is). Jun. Bikán délután ismét megújult, Egész Tápió vi
dékén az idő folyvást esőden, ’s rekedt hőség'ú, a’mező fonnyad , a’ kukorioza 
lankad, meggyen, epren ’s kevés szilván, dión és mogyorón kivid semmi gyüm 1 s.
A’ szőlő biztat, ha szüzen érhetik meg,  legjobb terméssel, mivel élet-kalan
gyáink vézna szemet ’s tán még véznább vékaszámot Ígérnek. — S z a t li m ár- 
mygyébül is azt Írják a’ Szamos vidékről, hogy ott is nagy a’szárazság, a’ máié 
(lörökbuza) sárgul, széna kevés, a’ fű aszott ’s az aratás, hol ki nem ázott a* 
vetés, középszerű. Egész Magyarország esőhiány ’s az ezt követő bajok miatt 
panaszkodik Erdéllyel együtt Pozsony és Kolozsvártól kezdve egész Brassóig , 
mellynek székelységi környékit jégzáporok pusztíthatják ’s igy ez esztendőt 
áldottnak nemigen állíthatjuk, mivel bármi bőven öntse is a’ bor istene malasz
tit, e’ homoeo-liydro-’s egyéb palhiai világban annak bármint áradozó kegyelme 
sem kéjTes annyi tenger hézagot kipéllani. Legföljebb a’ boros szőlős gazdáknak 
1834 óta folyvást esüggeteg reményiket viditandja ez fal ’s nj, talán hosszú, ter
méketlen évsorra edzendi bágyadozó türelmüket:. — Csongrái és Békés némelly 
részein a’ birka vérben hull, némelly kunsági pusztán pedig p. o. a’ kun sz, Miklósit! 
a’ ménesló tályogban; a’ kukorioza egészen Jekókkadt. Köles sem sok leszen, 
mert jobbadán léha ’s laza kalaszu, vagy kalaszb.i indultakor az omboly a’ hő ütötte 
porzsolté meg. A’ hüvelyes gyümölcs is így járt.

KÜLÖNFÉLE. B a j z i k  János kalocsai főkáptalani nprépost ’s ér
seki helytartó jun. 25ken elhunyt jótékony és munkás élete 79dik év» « 
ben Kalocsán. — Kolozsvári színpadra jul. 1 Ikén Déryné jutalomjátékaul 
„Beatrice diTenda44 dalmű került. A’ jutalmazottat első megjelentékor 
két szép koszorúval, taps ’s éljenzéssel tiszteié meg a’közönség ’s ugyan 
ekkor sok száz példányban kiszóratott következő verssel:

„Hol te ragyogsz , a’ művészet örök rézsáji teremnek ,
Ám de művész kezeit vérzi ezernyi tövis,

Elhal a’ taps, az örömriadó nép zaj ja lenyugszik ^
Zúg az idő, ’s búsan hervad az ifjú virág.

8 zép fiatalságban virul egy : a’ m ü v é s z e l i ;>! ú /  a . . , ,
’S mellyet a’ nép fűzött, megmarad a’ köszöni!“

1 ső fel . végével D, zajosan előtapsoltatván , m-g.Ezteltcfék egv g\ oilyörű 
rózsás fonadéku ’s illy belmetszctü ezüst kosárral: „DEH YNÉNEK, dal- 
színészetünk hajnalcsillagának, TiSZTEEOJI. Kolozsvárott, jul. l iken, 
MDCCCXXX1X.) ’s ezukorszelenczével (mellynek kürmeUzete: Érzé
sünk állandóbb e’ csekély jelennél. 1839. Julius 11 kén) ’s illy beliratu 
aranykarikával: „Dérynének L. M. Jul. l lkén.44 Két félő írül hozíkelő 
nyujták át ez emlekjcleket polgárlyánykák, csinos ajánló beszédek mel
lett. Déryné hálás érzelmeit tolmácsló szavakkal fogadó a’ hozzá mutatott 
szeretet illy becses (amijeiéit, mire viszont roppant é I j e n kiáltás harsant 
meg. Játék végin a’ jutalmazott újólag előhívatok , és pedig Benzával. 
Kantomét is legnagyobb tetszés jutalmazza, játék közben s végén előhí- 
vatik ’s a’ közszeretet legnyilványosb jeleit tapasztalja mindig és méltán. 
Huzamos idő óta nálunk is olly nagy szárazság uralkodik, hogy kérőink
ben’s mezeinken minden zöldség kiaszott $ sőt a’ folyton rekkeno meleg
ség az emberek egészségi állapotjára is kártékony hatású. E.Ii. — Kolozson 
e’ napokban egy rég felhagyott akna megbődülvén, mintegy jelt adott, hogy 
besüllyedésétől minden pillanatban tarthatni; a’ mint hogy ennek ej^zaki ol
dalán egy házikóban lakó oláh illyjeladás által figyelmessé tétetvén, közel
ben legelő tehenét tüstint bátorsagos helyre készült hajtani, de alig tá
vozott lakától néhány lépésnyire, midőn a’földet lábai alatt ingani ére>- 
ven , az előtte legelő .telién, 's más házi apró állatok a’ roppant zúgással 
összeomló akna mélyibe süllyedtek. Szerencsére az ember a’ süllyedés 
körén kívül áll ván még, a’ bizonyos halait kikerülte.— 8 . Szent -Gyöi-  
g y ön június fogytafelé néhány fogollyal kiment az őr a legközelebb erdő 
szélibe seprűágakat vágatni 's midőn e’ munkafolytatásban töltött fegy
verét egy fa mellé támasztotta, ’s maga a’ tisztán buzogó forrás fölebe 
hajlék szomját enyhíteni,ekkora’gonosztevőkegyike fegyverével a’hajduurt 
tarkón üti, egyen kívül mindnyája megrohanja ’s majd halálra sebzi. A’ 
részvétlen fogoly, e’ borzasztó tett tanúja, zajt üt, mire lármaharangok 
kondulnak meg, a’ néptömeg összeözönlik az elillanta kát fürkészendő — 
kik még azon héten mind elfogattak, ’s kétszeresen szenvedik érdemlett 
büntetésüket. — F. jul. 5kén Kászon székben keblezett jakabfalvái hatá
ron, hol a’ természet szirtormokkal gazdag pompás müveit pazarul hal
mozta össze ’s regényes hegyek fényűkkel borított aljában a’ már több 
év óta látogatott 's gyönge tagokat bámulásig erősítő savanyuviz buzog ,
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(kászon-impérfalvi Balási József kii\ táblai biró tulajdona) miután már 13 
ház, vendegek befogadására , felái Iktatott, a’ most oda sereglett 92 szám. 
ból álló több jeles családot magában egyesitő társaság szemei előtt, va- 
rázsképen tűnt elő a’magos szakközépből kiömlő édes forrásvíznek, melly 
jelenig mormogó folyásával csak a’fülnek szerze gyönyört, Prisznitz gyógy
intézet módjára, két ölet meghaladó magosságróli lehozása. Az emberba
rát jóságát méltányolni tudó vendégek örömük’s liálájok egyesülve, három 
mozsár álgyu meg nem szűnő durrogása, pompás röppentyűk (rakéták) 
égfelé bocsátása, az egész hely kivilágítása ’s folyvásti zenével, miután 
többen az olly magasról lezomborgó vízütést kiállották, siettek köszönetjö- 
ket nyilványitni, az ott családostul jelenlevő tulajdonos urnák, azon jó 
ságért, hogy a’ betegségben sinylők vigasztalására ezen módot előállitni 
szives volt; miért hálás köszönetét nyilványitván a’ derék ur, szives volt 
jövő évre több zuhany ’s emberi lak előállítását Ígérni. E. Hl. — Komá
rom várost király ő fels. látogatván, a’ várépitésre nézve uj intézkedé
seket tőn. Mint hallik ismét 5 milliót rendelt reá; a’ vágó-’s barát-utcza 
máris becsültetés alatt van, miután azokat terv szerint egészen térré 
változtatják. A’ város nyugati részén fekvő kálvária máris döntő felben 
van. Hasonlag a’ vág- és győri danát összekötő csatornához nemsokára 
kezdenek, minek következében a’ város egész sziget leend. A’ városiak 
épen nem panaszkodunk e’ változtatásokon , miután a’ kir. kincstár gaz
dagon fizeti a’ megbecsültetett házakat. Csodaihatni azonban, hogy a’ Duna 
jobb oldali sánczokra igen alkalmas monostor eddigelé a' tervben még 
nincsen. H. T. — Továbbá

A’ minapi lapunkban enditcft romai kőoszlopon köv. felirat olvasható :
IMP. CAE. SEP TIMIO. SEVERO. PIO. PERT IN. ARA». ADIAU. PARTIT, 
(arabici adiabenici partliici i DIVI. itt. FJEI. COMMODI DIVI. ANTOXINI. PI. NEPOTI. 
DÍVJ. HADRIAN!. PARTIT. ABNEP. (Abnepotij DIVI. TRAÍANI. PARTIE AUN EP. 
DIVI. NERVAE. MD. NÉP. IMP. XI. TRUE POTEST. VI. COS. IT. T'RO. L SE.
1 ttPERATORI. M. A( f iREL. ANTON. AVG. LVtlO. SEPT. SEV. PERT. A\ G. 
NÉP. I DIVI. ANTONINI. PI. PRONEP. (Pronepoti) DIVI. IIADRIANI. ABNEP. 
DIVI. THAI ANI. P \R T H . ET. DIVI. NERVAE ADNEP. ET. ( l )  /. / U K T A K )  — 
cz le v,m vájatva, hihetőleg Caracalla által | CVRANTE. TIB. CE0D1AN0. LEG. AVG. 
GEM. (Geminae) Q í f J .  .-IQ . — ezek közül csak az A és Q-nak fele látszik) M. P. X. 

(ab Aquinco mille passus decem.)
Közlő a fenirt magyarázatokon kívül meg ezeket jegyzi meg: e’ mérfóld-jelelö Kr; 

után 199dik évben állíttatott fel Pesten, de nem, a’ Ferencz külvárosban, hanem a’Te- 
rézia-városban , a’ ,,három dob“ ufezának város erdeje felé meghosszabbított részén, 
Ramazeter, ([előbb Kunz-) háztelkén. Itt találták ezt az idén, midőn a’ tavali árvízben 
összeroskadt ház romjait széthányták, a’ fold alatt egy ölnyire Innen elvitték a’ király— 
utczába, hol együgyű kőinivcsek épen egv épülő ház kapuja szeg.etkövéül ak írták be
falazni , midőn véletlenül Pfeifer pesti választó polgár ’s a’ Dunafürdóház tulajdonosa , 
arra menvén azt, felig már bemázolt alakban, kiváltotta, ’s házához vitetvén megtisz- 
littatta, ’s mentette bárdolatlan kezektől. Szándéka annak egy különös márványtalapot 
készittetni, ’s ha a’ nemz. Muzeum uj épülete elkészülend, ennek vele ajándékul kedves
kedni. — A’ polgári iiszóiskola az idén katonai kormányra bízatván, olly keresetté lön, 
hogy még egy másiknak , ez említettnél följebb (a' dunai hideg fürdőn túl) fekvőnek , fel
állíttatását is szükségesnek látta az igazgatóság. Ez utóbbiban a’ kezdők taniitatnák; 
a naz kizárólag a’ szabadon úszóké. Déli órákban mintegy 8 5 —90 kisassz. gyakorolja itt 
magát úszásban. Vasárnapokon a’ gyakorlott úszók kirándulást tesznek a Ilid alatt-le, 
’s Gellérthegy ellenében a’ pesti parton szállnak-ki. — A’ soroksári ut mellett fekvő 
,,t á b o r i k ó r h á z telkét 2,000 fával ü!teté-be a’ katonaság, azt sétánnyá alakítandó ; 
hantpadokat is készített’s a’homokot fűmaggal veté-bc. Az ültetvények és gyep szeinke- 
esegtetöleg virulnak , és a’ Pestre jövőnek ez old ilról kellemes látványt nyújtanak. —• A’ 
budai várban is több meglepő csinosítás történik. Az úgy nevezett j e z u i t a -  1 é p c s ő 
(hihetőleg azon titkos ut, mellyen Bornemisza Tamás intézkedtéböl Róvay maryarainak 
tí várba kelle nyomulni) a’ paroeh templom mögött, mellynek sötét, nyaktörő, tekerve- 
nyes kanyarulatin fényes délben is csak tapogatva haladt a’ várba fel vagy onnan le
szándékozó, — egész változáson ment keresztül , ’s most kényelmes úttal kínálkozik. 
A' fejérvári kapu bal oldalán elnyúló várból* (kasemate) a’gyalogok számára átjárássá 
a akittatott. A’ pattantyús laktanya előtt egész hosszában járda készült. A’ várkapun kí
vül ’s belül álló ut melletti falak javítás alatt vannak, s a’ fal mellé is egy oldalra járda jő. 
Hasonló járda készült-cl a halász-városi katonai élelemtár előtt is. Most a’ vár keleti 
oldalán készült félkör alatt u j ü l t e t v é n y  névvel egy uj térszabályozáson dolgoznak; 
e’ téren, mint szintén a’ félkörön is, jövő sz. István ünnepén , három katonai hangász- 
kar fog egyesülve zengedezni. Az uj ültetvény téri ásás közben egy fejér márvány osz- 
lop-fóre találtak; mellyen Corvin Mátyás ezimere látható. E’ becses régiség a’ váre- 
rösitési épület udvarába vitetett. -—- A’ Zeinplény és Abauj megye közt határvonalul 
elnyúló Dargó hegyen keresztül, (Iánkra (fürdőhely) vezető nagyszerű ut van készülő
ben. — A’ Pétervár és Zarskojc-Selo közti vasúton iramszarvasokat fognak a’ kocsik 
elibe , ’s illy elöfogatú kocsik sebesebben haladnak, mint a’ mozgonvok által vonottak. 
— A’ Pestre is lejövendő indus devadasi bajaderek f< jul.17k.cn adák Becsben, a’ wiedeni 
színházban, első mutatványukat, hol meglepő volt Rangoun bajader végdarabja, melly- 
ben 9 egész perczig(minutumig) 35 láb hosszú muszlinnal keringvén, körülforogta köz
ben minden egyéb szer járulata nélkül egy pálmaágon ülő csinos jó képű galambot ala
kított. — A’ inűipar mind inkább kezd virág zni fővárosunkban: bizonyítja ezt a’ tég
lavetés körül uralkodó élénkség is. Ugyan is Mayer ügyvéd Rákos patak melletti telkén 
Angyalmezön (Engelsfeld) álló három téglavető helyén, az idén 7 millió téglát szándé
koznak készíteni. Reg. Sp.

(Változások a’ es. k. hadseregnél.) Előlépettek, ezredesből vezérőrnagy- 
gyá: Stürmer Károly b., Nostitz gr. 7 sz. könnyülovas ezr.; alezredesből ezre
dessé: Schwarzbiirg-Rudolstadt Adolf hg, Nosütz 7 sz. könnyülovas ezr., az ez
redben. Őrnagyokba! alezredesekké: Schütte Adolf, Rolhkirch gv. 12 sz. gy. ezr., 
Pauingartten b. 21 sz. gy. ezr.; Cliiz Zolid Ibii, Noslitz 7 sz. könnyülovas ezr.) 
az ezr.; Degenfeld-Schonburg Auguszt gr., Fleischer b. 35 sz. gy. ezr., főha- 
dikorirnnyszéki segéd Csehországban, hassziai és rajnai Emil hg 54 sz. gy. ezr., 
hivatala megtartásával. Zichy-Ferraris Viktor gr,, Toscana nhg 4 sz. vasas ezr.) 
a' cs. kir. követségnél Romában, az ezr., ks hivatala megtartásával; kapitányok-' 
bul őrnagyokká: Tomaselli József, Pauingartten b. 21 sz, gy. ezr., Richter 14 
sz. gy. ezr.; Jablonczky Gusztáv , az, árkász testtől ugyanott; Hullatovich József 
Leopold fhg 53 sz, gy, ezr., péterváradi helyőrnagygyá. Strachwitz Károly b., 
császár 1. sz. könnyülovas ezr. parancsnoka \s kamraelnök Károly Ferdinand cs. 
kir. fhg udvaránál, o’ hivatalától saját kórtéré föl mentetvén, llohenzollern hg 2 
sz. könnyű lovas ezredbe soroztaték, ’s helyébe Wengerszky Eduard gv., Pawn- 
gartten b. 21 sz. gy. ezr. parancsnoka, lépett, Rousseau Leopold, Paumgartteii 
I). 21 sz. gy. ezr. másodezredes, parancsnoka Ion ez ezrednek, llarbuval és 
C ha maré József gr., szardíniái kir. 5 sz. Iniszárezr. őrnagy, szolgalattevő kam
rássá nevezleték ki Ferdinand főhgnél , Ferenc/, modenai főhg másodszülött 
fiánál. Robiéin Ferencz , Pauingartten b. 2Í sz. gy. ezr. őrnagy, Borosini grá
nátos zászlóalj parancsnoka lett. Ehrnslein Károly b. alezredes , graetzi városa 
parancsnok, és Sohlati Kajetan , a’ paduai rokkantak háza parancsnoka, ezredesi 
r ingot kaptak. Nyugalmaztaltak: Wania János, vezérőrnagy, a’ magosb vezér- 
őrnagyi nyugdíjjal. Őrnagyokból: Kegeln Ferencz, az árkásztottol , es Reu— 
schinger Mihály, 14 sz. gy. ezr., alezredesi ranggal; Rosenbefg-Orsini Früh 
gr., Károly főhg 3 sz. dzsidásezr.; kapitányokból: Gering József, Károly fhg 
3 sz. dzsidásezr.; Tour Ferencz, Fleischer b. 35 sz, gy, ezr., Payer János , 
császár vadászezr.; Winkler József, a’ 3ik pattantyús ezr., Gerstenkorn Ferdi
nand , a’ dalinál őrpattanfyus kerületből, mind őrnagyi ranggal ’s nyugdíjjal; 
Rudisehowszky József Hermán, Richter 14 gy. ezr.; Dietrich Ferencz, Hoch-

és Deutschmeister 4 sz. gy. ezr.; Benvenuttí Ferencz, Wimptfenn b. 48 ez. gy. 
ezr.; Knézich Fülöp , a’sz. györgyi 6 sz. gy. határőrezr., mind őrnagyi rang
gal. Wrazfeld Szaniszló József, és Bongard Ferdinand, nyugalmazott ezrede
sek,, megürült örzsébet-terézi alapítványba lépték. Külrendeket ’s azok elfo
gadására és viselhetésire legf. engedehnet kaptak: Grünne Fülöp gr. lovassági 
tábornok és főudvarmester Károly cs. kir. főhgnél, a’ kir. szicziliai sz. Január 
rendet; Piret de Bihain Antal b., vezérőrnagy és kamraelnök Albert cs. kir fhg 
udvarában, a’ kir. szicziliai Ferencz rendet; Dubois Ferencz mainzi helyez
redes, a’ hassziai nhgségi Lajosrend másodosztályú nagykeresztjét; Burdina 
Ferencz, kapitány a’ 12dik vadászzászlóaljnál , a’ pápai sz. Gergelyrend kis- 
keresztjét. —

A m e r i k a .
Ujyorki) jun. 19eig terjedű hírek szerint az egyesült statusok né* 

pinél is nagy érdeket gerjeszte az Angliában szándékba vett olcsó ’s egyen* 
lő levéldij. Kendall föpostamestert felszólítják hírlapokban, miszerint tel
jes figyelmet fordítson e’ tárgyra, melly hihetőleg a’ legközelebb ülésben 
szó'nyegre kerülend. — Charlestonban ismét kiütött a’ sárga láz, de nem 
nyugtalanító mértékben.— Ujyorki magányos irat következében húsz, 
Ejszakamerikában készült ’s ottani tisztekkel ellátott hajó üz rabszolga- 
kereskedést, Útlevelük a’ Havannábban székező ejszakamerikai consultól 
ered. Ugyanazon irat Brazíliákul is közöl híreket, melly szerint a’ britt 
czikázók az általok elfoglalt rabszolgahajókrul megszabadított feketékkel 
vétkes visszaélést űznek, 8 évre fejenként’s évenként 5 — 5 font sterlin
gért adván haszonbérbe. Az illy barnák közül ritka éri megszabadulási ide
jé t, mert kávétermesztésre használják őket, mi az egészségre igen ár
talmas. —

S p a n y o l o r s z á g * .
(Cabrera levelezése a’ trónkövetelővel.) Madrid, jul. 6ikán: „A 

királyné hatósági egy küldöttjét fogák el Cabrerának, ki 14 hivatalos 
sürgönnyel volt indulóban a’ trónkövetelő főhadiszállása felé. Két igen 
fontos tartalmút egész terjedelmiben közöl a’ mai Gaceta. Kiviláglik ezek
ből, mikép Cabrera és a’ trónkövetelő közt titkos levelezés létezik, ’s 
hogy Cabrera árulónak tartja IWarotot és Arias Texeiro egészen rokon 
érzelmekkel Cabrera körül tartózkodik. Az első levél Cantaviejából van 
a’ „királyhoz4* intézve Cabrera által, ’s többi közt ezeket foglalja ma
gában. „Ámbár én, mihelyt értesültem az azon tartományokban történt 
februári esemény ekrül, legvalódibb értelemben láttam át a’ zendületazon 
merényit, miket a’ gyalázatos ellenség már nem tuda fegyveres erővel 
támogatni, ’s mikről valamint korábbi események, úgy elfogott levelek 
által is előre valék értesülve; mégis újabb erősülést nyert véleményem 
Balmaseda és Alvares Arias jelentésiből. Barátom , Arias Texeiro * kit 
nagy örömemre épen most láték, minden tudomásra méltót közle velem , 
és szivem, melly előbb fájdalomtul feszült azon méltatlan bánásmód miatt, 
mellyet olly fejdelemnek kelle szenvedni, ki minden tekintetben tiszte
letet és szeretetet érdemle, legmagasb örömre gyuladt utóbb;, midőn tőle 
haliám föls. kir. parancsát, azon egyetlent, mellyet teljesitni fogok.45 
Ezután biztosítja hűségéről a’ trónkövetelőt, és igy nyilatkozik: ,,Ugy 
látszik, hogy isten hatalmas karjával segíti a’ híveket, kik fölségedefc 
i t t ’s Cataloniában olly buzgalommal szolgálják, melly kárpótlásul lehet 
felségednek az éjszaki tartományokban történt eseményekért, mellyek 
bizonyosan rendkívül busiíák föls. szivét. Egyszersmind szerencsém var» 
tudatni fölségeddel, mikép hadsergem tiszta illy szédelgésektől. Az-on 
események közül többet titkolni törekvőm itt’s ha kir. parancs fog hozzam 
érkezni, melly az általam kimondott hűségi érzelmekkel ellenkezik, vagy 
melly bár legkisebb mértékben fenyegetné is szorongatással föls. korlátlan 
jogait, tehát nem fogom azt teljesíteni, mig titkos, bizalom-gerjesztő, 
vagy más semmi kétkedést nem engedő utón, föls. szabad akaratjáról 
leendek értesülve. Espana gróffal egyetértésben állok, ’s e’ baráti viszo
nyokat még szorosbakra szándékom bűzni, mit leginkább úgy eszköz- 
lendek, hogy némellykor segítem katonai vállolatit. Nem akarok tovább 
fölséged terhire lenni; de ismételnem kell, bogy Cabrera föls. leghííbb 
alattvalója, ’s hogy e’ hadseregnél számos szurony áll készen föls. min
den szabad akaratja végbehajtására; ne féljen tehát föls. semmiféle el
lenségtől , mert isten segitségivel nem sokára Madridba reményiem ve
zethetni fölségedet, hol nyugottan ’s megszabadulva mind azon aggálytól, 
melly jelenleg királyi és jámbor szivét szomoritja ■, teljes szabadsággal 
fog föls. uralkodni, mint egészen független fejdelem.“ Másik levelet Arias 
Texeiro intézi a’ királyhoz Cantaviejából jun. 2 Ikerül, mellyben je
lenti, hogy Catalonián keresztül jun. fikán Cabrerához érkezek, ki a’ 
februári szomorú eseteket mindenkor helyes szempontbul tekintő ’s el 
fogja nyomni a’ zendülést. Utóbb ezeket Írja : „Vigasztalja magát föl
séged illy nagy szomorúságban. Az ur és legszentebb anyja erőt adand- 
nak felségednek, hogy nem fog legyőzetni az árulás törekvés! ’s gya
lázatos szenvedélyi által. Föls. nálam jobban tudja , hogy arra hallgat
ni egyenlő a’ megbiikással. Föls. tudja , mennyit szenvedhet el az ember, 
’s én meg vagyok győződve, miszerint íöls. semmi körülmény közt nem 
fogja magát használtatni olly föloldhatatkm kötelezésadásra, melly vég
romlást okozna ügyének, minők például: közbócsánat, a’ zendülés köl- 
csöneinek megismérése, ’s idegen hatalom iránti lekötelezés a’ Madrid
ban követendő rendszerre nézve. Jaj felségednek , ’s mindnyájunknak , 
ha kormánypálczájára békót enged vettetni! Csak addig számolhat föl
séged diadalra, mig hű marad azon elvekhez, mellyek által magát eddig 
vezéreltetni engedé. Cabrera és Espana isten segitségivel valamennyi el
lenségét legyőzendik. Méltóztassék föls. parancsolni, ’s vakon fognak 
itt mindnyájan engedelmeskedni, veszélytől nem rettegve, mit a’ zendü
lés minden merénye sem fog gátolhatni.“ Ezután leírja Cabrera sergeit’s 
kéri a’ trónkövetelőt : ne hinne azoknak, kik Cabrera ellen szavalat
nak; ő egyébiránt állandón Cabrera mellett fog maradni ’s mindenkor 
híven tudósitnndja a’ királyt a’ történendőkrül. —
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(A’peerszéki küldöttség ő föls. előtt.) London jnl. 12ken : „Teg
nap délutáni 1 órakor összeült a’ lordok háza , ’s rövid tanácskozás után 
megindult a’ nagy szánni küldöttség Buckingham-palota léié a’ canterbu- 
r y iérsek indítványa következében elfogadott kérelem - fölterjesztésre , 
melly az alsóháztól megajánlott nevelésköltség visszautasittatását kívánja.
Az alázatos kérelmet roppant számú küldöttség vivé a’ canterburyi ér
sek vezérlete alatt pompás hintákon a’ királynéhoz, ki, ministereitől és 
más magos tisztviselőktől környezve, fogadá azt el a’ trónteremben. E’ 
rendkívüli látvány tömérdek kiváncsi nézőt csalt azon utazókra, miken 
a’ peerek hintósora keresztül vonult. A’ palota közelében sok százaljasb 
osztályú ember volt fölállítva, tory alsóházi követek vezérlete alatt, kik 
mindenkor intettek a’ népnek, mikor kelljen tetszést ’s mikor gúnytnyil- 
ványitnia. A’ toryk kevés hasznot húzhattak e’ tettükből, mert tapasz
taltok kelle, hogy a’ kir. palotában szenvedhetlenekké tették magukat.
A’ küldöttség mintegy száz tagból állott ’s következő választ nyert a’ ki
rálynétól: „Illőn méltánylom Önök buzgalmát, mylordok, a’ vallás , ’s 
gondoskodásukat az uralkodó egyház iránt. Én mindenkor kész vagyok 
a’ lordok házának tanácsát és segélyét elfogadni, ’s ajánlásukat olly fi
gyelemmel tekinteni át, minőt házok tekintete érdemel. Egyszersmind 
nem fojthatom el az iránti sajnomat, hogy Önök most illy lépést tartot
tak szükségesnek. Legyenek meggyőződve, miszerint én, mélyen áthatva 
a’ reám ruházott kötelességek érzetétől, ’s különösen az uralkodó egyház 
föntartása irántitól, az alkotmányszerüleg rám bízott hatalmakat min
denkor e’ szent hivatás teljesítésére forditandom. E’ mély kötelesség*! 
érzetben jónak találtam titkos tanáesombul választmányt nevezni k i, 
melly őrködni fog az alsóháztul ajánlott nevelési segélyköltségek hová 
fordíttatására. E’ választmány munkálkodásiról jelentés fog évenkint par
liament elibe terjesztetni, ’s igy a’ lordok háza is szabadon fog fölötte 
Ítélhetni. Szilárd meggyőződésem szerint, úgy fogják Önök majd találni, 
hogy a’ rendelkezésimre bizott pénz szigorúan fordíttatik azon czélokra, 
miket előmozdítani az alsóház jónak talált, híven őrködvén egyszersmind 
az illető megbízottak a’ lélekisméret és uralkodó egyház jogai fölött.“ A’ 
hosszacska beszéd rövid értelme ez : ,,A’ mit Önök nemes lordok, itt 
mondanak, igen szép és jó ugyan; de azon tanácstól, mellyet nekem 
adónak, valóban megkímélhették volna magukat; én ismérem köteles- 
ségimet, ’s teljesitűi fogom is azokat. A’ síikért annak idejében látni fog
ják Önök.“ E’ választ természetesen a’ ministerek adák ő föls. szájába, 
mert hisz ők felelősek a’ rendszabályért ; de a’ ,, k i s h ö 1 g y “ olly jó 
akarattal ’s valódi nyomadékkal mondá azt e l, hogy épen nem kétked
hetni, miszerint igen meg volt elégülve tanácsadóival. A’ peerek hosszú 
arczczal tértek vissza’s útközben nem a’ leghizelgőbb fölki; Kasokkal üd
vözlő őket a’ nép. —

(A ’ népalkotmányi kérelmet elmellőzi az alsóház. Elegy.) A’jul. 
l lk i  alsóházi ülésben, midőn a’ ministerség indítványt tön a' canadai 
törvényjavaslat vitatásául választmányi alakulásra , Moles worth maradan- 
dólag kívánta meghatároztatni Canada állapotját, mit hosszasb vitatás 
után 223 szóval 28 ellen mellőzött el a’ ház. A’ ministeri indítvány egyes 
czikkeí tetemes többséggel mentek keresztül a’ választmányon. 12ikén 
Attwood tanácskozás alá kívánta vétetni az általa benyújtott nemzeti ké
relmet, mivel csupán ezen eszközzel nyugtathatni meg a’ dolgozó osztá
lyok ingerült elméit. A’ ministerek ellenzése mellett 233 szóval bukott meg 
46 ellen ez indítvány7. Egy nappal azelőtt felszólítást intéze a’ birming
hami chartistákhoz Attwood, mellynek jelmondata : „Béke, törvény, 
rend, egyesülés.“ E’ városban az utóbbi zavargás után semmi nem hábo
rító a’ közcsendet; Manchesterben ’s az éjszaki vidékeken ellenben nagy 
ingerültség fejledez a’ dolgozó osztály közt. Labouehere, gyarmati titok- 
nok jelenté , miszerint Colborne canadai kormányzóiul hivatalos sürgö
nyök érkeztek, mikben tökéletes ir.egegyeztét fejezi ki a’ canadai törvény- 
javaslat azon czikkével, melly lS42ig függeszti föl az alsócanadai al
kotmányt. — A' kormány két mérnököt küld Amerikába a’ Maine és 
Ujbraunschweig tartományok közti porös tér fölmérésire, mi alkalmasint 
gyorsan és Anglia böcsületehez illőn döntenéi el e’ régóta villongási tár
gyul szolgált kérdést. — Az angolok helyzetét komoly fordulat fenyegeti 
Indiában, ha Rundsit Singh csakugyan meghal, min többé már nem is 
igen kétkedhetni. E’ halálozás esetén az angol sereg azonnal átlépem! a’ 
laboréi birtokba , ’s majd csak e’ lépés és a’ shikek kipusztitása után szól
hatni határzottabban az indiai ügy tulajdonképi helyzetérül. Hogy össze
esküvés létezik Indiában ’s hogy azt leginkább nepáli es perzsa befolyás
nak kell tulajdonítani, az bizonyos; de mikép lehessen azt gyökerestül 
kipusztítani, az iránt még magával sincs tisztában a’ keleti társaság. Rundsit 
Singh halála minden esetre elhatárzó Ieend e’ tekintetben. —

F r a n e z I a o r s z á g.
(Vázlataaz utóbbi pairszéki üléseknek. Elegy.) Pa: is 12kén: ,,A’ kar

zatról 6— 8 lábnyi mélységben láthatni, körded alakú fülkében (Niesehe) a’ 
vádlottakat, egészen körülvétetve rendőrök által. Minden vádlott két iz
mos rendőr közt ül ’s egészen elenyészik mellettük. A’ vádlottak előtt 
ügyvédeik ülnek, a’ terem felé fordulva. Öltözetük a’ franczia protestáns 
papokéhoz hasonlít, ’s fekete reverendából és magas bársonysipkából 
áll. Ez ügyvédeket keskeny folyosó választja el a’ pairek első félkör so
rától. Ott, hol a’ közép van, ’s hol a’ félkör alakzat miatt kissé tágabbul 
a’ pairek felé, a’ tanú áll arczával a’ pairek, háttal pedig az ügyvédek 
’s vádlottak felé fordulva, ’s mindenkor drámai jelenést képez a’ kan- 
czellár e’ mondása; „Tanú forduljon Ön vissza. Vádlott, álljon fel Ön. 
Tanú isméri Ön ezt, vagy ezt?“ A’ tanú, Írnok és ajtónok közt áll. Az 
előbbi, ki előtt asztalka áll írószerekkel, azonnal följegyzi a’ tanú ne • 
vezetesb vallomásit. Több tanu zavartnak látszik a’ főrangú gyülekezet

előtt’s csak tétovázva képes válaszolni, más pedig gyönge lianggal bír,
’s végre még az is bizonyos, hogy nem minden franczia született szónok; 
ennek következése az, hogy az írnok tüstint ismételni tartozik hangosan 
az egész vallomást. A’ fülkéhez jobbra az első pairszék mellett külön 
álló magaslaton ül a’ pairszéki elnök, Pasquier kanczellár, balról pedig 
a'három törvényszéki tiszt, mint személyesitoji a’ kormánynak, mind
hárman skárlát köpönyegben. Pasquier idős férfi már, ki azon felül olly 
gyönge látással bir, hogy a’ vádiratot szemüveggel olvasgatja, a’ vád
lottakat pedig t á v c s ő n  méregeti; de hosszas évsoron át nagy elnöki 
jártasságot szcrze magának ’s jól tud beszélni, ámbár hangja napról napra 
inkább kezd hanyatlani. A’ pairek, kik közt számos köszvényes és tö
kéletesen mankóra csuklott is találtatik, egészben véve nagy figyelmet 
mutatnak ’s kétes esetekben még személyesen is tudnak kérdéseket tenni. 
Hogy ez urak közül számos elszunyad az unalmas tanuvallatások alatt, es 
szunyadás után némellykor fontos jeleneteket is alvással hagy elmúl
ni, azt nem tagadhatni; de ugyan ki küzdhetne a’ hatalmas természettel? 
Altalányosan véve azonban méltóságos tekintetű a’ pairszék. A’ pairek. 
egyenruhája ez: arany himzetü kék kabát csillaggal ’s rendjellel, mert 
ez talán egyiknél sem hiányzik ’s némi ünnepélyességet ad az egesznek.
A’ francziák inindazáltal keveset gondolnak az illy ünnepélyiségekkel,'s 
azért ők szabad és elfogultalan'bánásmóddal rontják meg az illy valamics
kék hatását. A’ vádlottak közül Barbés ad szint az egész pörnek. Min
den kíváncsiság ’s részvét csak őt tudakozza, ’s tartása csakugyan ér
demes is arra. Ö jó termetű szép férfi. Szilái d arczkifejezése azon büsz
ke komolyságot kölcsönzi tekintetének , melly mindenkor hatást szokott 
szülni. Még azok is, kik nem osztakoznak politikai véleményiben, nyiltan 
igy szólnak: „C’est un hőmmé fort,“ ’s tudjuk, mennyire szokás Fran- 
cziaországban illy kifejezés előtt meghajolni. Martin Bernard, rangban 
2dik ugyan, de külseje nem bir semmi érdekkel. Ö és Barbés közönye» 
megvetéssel néznek a’ többi vádlottra, mint elkopott műszerekre, 's ezek 
mindenkép törekszenek kiszabadulni a’ hínárból. Delsade, mint valódi 
veszélyes gránátosa a’ zendületnek, minden jelenlevő figyelmét leginkább 
magára vonja a’ két főnök után. Közönyiség álareza alatt minden szavára 
legnagyobb figyelemmel hallgat minden tanúnak, hogy alkalmat lelhessen 
újabb hazugságra ’s kedvező fordulatra. A’ zendiilet e’ vállas harezosa 
mellett egy fölserdült gamin (utczaficzkú) személyesül a’fiatal Lemiéreben, 
komoly arczkifejezéssel, ’s mellette a’ valódi makranezos megtestesült 
gamint láthatni Martin személyében. Mind kettő meztelen állu suhancz- 
hoz hasonlít, ’s mind kettő mint tapasztalt bajnok kiizde. Berniére töké
letes szónoki ’s hevenyészi tehetséggel bírván, a’ párisi szemtelen utcza- 
szónoklattal igen sok bajt okozol t az elnöknek, mert védelmi beszédje ineg- 
támodhailan volt, Martin pedig tagadás helyett nyíltan’s kaezagva mondá 
el utczai öldöklésit, mintha lovagi kaland volna szóban , melly csak bö- 
csületére válhatik, 's mintha csupán az forgana kérdésben: vájjon volté 
elég bátorsága vagy nem? Ö jiem is ragaszkodik párthoz, hanem, mint 
mondá, színházba ment, lődözést hallott’s mivel különös kedvelője min
den zendülési zavarnak, tehát oda ballagott, hogy majd kissé körülnéz j 
de a' divatos lovagi kaland ragályos, a’ fiút go’\ó érinti, ’s „Ugyan el
nök ur, nem voltam é aztán kénytelen?“ kérdé vidorul az elnököt. Mel
lette ü l, mint a’ szerencsétlenség ’s ostobaság vastag példánya, szomo
rúan , konokul, a’ szegény áldozat, az öreg Miallon, nyakig kopott bár
sonymellénybe gombolva. E’ boldogtalan, ki isten tudja, milly véletienség 
vagy pillanatnyi ingerültség következeiben jutott a’ zendiilők közé, egész 
böcsületességgel czéloza néhány pillanatig egy altisztre’s halomra lövé a’ 
végrehajtó hatalom szegény szolgájit. Valóban borzasztó e’ szegény em
ber tekintete. Vallatásnál zokogott a’ jámbor ’s egészen magán kívül 
volt. A’nagy udvarban alant pompás diszhintók várnaka’ pairekre 's a’ Szaj
na túlpartján vidor élet uralkodik,mintha minden legszebb rendnek ürvendne, 
holott a’ vallatások egészen ellenkezőt tanúsítnak. — A" Moniteur jul. 6ról 
ezt Írja Perpignanbol: „ V spanyol határszéleken 6 köteg salitromot kobzott 
el a’rendőrség;a’ nevezett mennyiség a’ cataloniai carlosiaknak volt szánva, 
minek következtében igen szigorú rendszabályokat kapott a’ csempőrség 
e’ visszaélések hathatós gátlása iránt.“ A’ kereskedési minister következő 
iratot intézteié a’ Gironde megye ispánjához: „Terjesztheti On, mikép a’ 
kormány nem fog lemondani a’ tengeri kikötők érdekeiről, ’s hogy foly
vást megmaradand korábbi nyilatkozati mellett, tudván miszerint az 1814- 
ki törvény által vámcsökkentést van joga parancsolni. A’ kormány e’joga 
használhatását úgy tartja fon magának, mikép azt a’ jelen ülésben elő
fordulható körülmények kivánandják.“ — .foinvilie liga’ Vurla melletti 
szigetekre érkezett. Lalande , ellenhajóvezér, még folyvást előbbi helyén 
horgonyoz. — Jul. 1 Okén a’ Concorde téren Parisban nagy tolongás tá
madt 's miokozáezt? Nyolez, naptól bámult, szegény asszony, kik közül 
mindegy ik niotyót ezipelt hátán’s gyermeket karján. Hogy ez elsoványult 
szerencsétlenek távúiról jövének, azt mindenki könnyen átlátható; de be
szélni nem tuda velük senki. Egy városi altiszt, ki Spanyolországban is 
szolgált, beszédbe bocsátkozék velük , 's megtudó tőlük , hogy spanyol 
asszonyok, kik, miután férjeik és vagyonuk a’ polgárháború martaléki 
lettek, Francziaországban határoztak menekvést keresni,’s Parisba ván- 
dorlottak. Az egész hosszú utón csak 34 frankot költöttek. A’ rendőrhi-i 
vatalban ételt ’sápolást nyertek egy éjre a’ szerencsétlen asszonyok. — 
A’ Constitutionnel ’s Messager örömmel közük Rumigny kineveztetését 
madridi követté , a’ Messager különösen igy nyilatkozik : ,, Rumigny, 
mint a’ júliusi kormány képviselője mindenütt érdemes szerepet játszott. 
Schweizban igen szerették őt. Reményijük, miszerint Madridba külde
téséből kedvező fordulást jósolhatni az alkotmányos pártnak Spanyolor
szágban.“ A’ Commerce mindazáltal nem osztozik e’ véleményben , ’s 
udvar emberének nevezi Rumigny t, azon megjegyzéssel, l.ogy Lajos Fü-
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Kip mindenkor hajladósággal viseltetek a' trónkövetelő iránt. — Jul. l i 
ken az 1840iki költségvetés vitatása volt folytatandó, de a’követek nem 
igen mutattak kedvet szólásra, noha illy óriási mennyiségű pénzt meg alig 
kívántak eddig a’ ministerek. Csupán a’ külügyi hivatal költségire tör
ténték némi érdektelen szóváltások.

(Követkamrai ülések. Elegy.) A’ jul. lliki követkamrai ülésben a’ 
tunisi ügyet hözá szóba Auguis. Francziaország 18 millió frankot köve
tel az ottani kormányzóságtól. A’ szónok emlité, mikép a’ franczia kor
mány és bey közt hosszasb ideig folytak alkudozások , egy franczia ke
reskedőtől a’ bey által törvénytelenül kicsikart gyémánt miatt. Ha e’ 18 
millió követelésinél sem lépend föl határzottabban a’ kormány, úgy so
káig fog várhatni pénzére. Soult tábornagy azon nyilatkozattal vigasztaló 
a1 kamrát, miszerint a1 tunisi franczia ügy viselő leghatárzottabb paran
csokat kapott ez iigy buzgó előmozdítására , ’s hogy néhány nap óta tu
nisi meghatalmazottak tartózkodnak Parisban , a’ bey résziről, kik előtt 
ismételve jelenté ki követelésit a’ kormány. Ezek már elhagyni készül
nek Parist ’s azon hirt viendik ároknak, mikép Francziaország jogai ’s 
követelésiről semmi áron nem fog lemondani. A u g u i s  azon kérdésire: 
niilly lábon áll Francziaország követelése Belgiumon ? azt válaszúié a’ tá
bornagy , miszerint a’kormány eddig nem akaró nagyon sürgetni a’ fize
tést, mivel várni kelle , mig Belgium, mint valódilag megalapított ország 
tűnnék föl. Miután pedig ez már csakugyan megtörtént, tehát követelni 
fogja pénzét Francziaország. Mi Francziaország igényit illeti azon 12 mil
lió frankra, miket egykor a’ szász királynak a’ vielicskai sóbányákra 
kölcsönze ’s mellyek most llussziát terhelik, nyíltan kimondó a’ tábor
nagy, hosy eddig minden alkudozása süker nélkül maradt e’ tárgyban 
Russziával. Eaíftte határzottan kívánta, hogy komolyan szólítsa föl a' 
kormány fizetésre llussziát. Mermilliod kérdé: milly síikére volt Franeziaor. 
követelésinek Belgium ellen , azon károk miatt, miket a’ franczia keres - 
reskedők az antvverpi áruraktár elégtekor szenvedtek. Sajnosnak mon
dó többi közt a’ belgák hálátlanságát, kik annyi köszönettel tartoznak 
a’ franczia népnek ’s mégis olly hálátlanok. Soult válaszából csakany- 
nyit lehete kivonni, hogy Belgium kielégitendi Francziaország, Anglia’s 
az egyesült szabad tartományok e’ tekintetbeni követelésit. .Mermilliod 
nem tuda megelégülni e’ válasszal, mivel hét év óta folyvást ugyanezt 
kapja a’ kormány anélkül, hogy Belgium legkisebb kedvet mutatna fize
tésre. Mauguin: ,,Meg van é már erősítve a’mexicöi szerződés?“ Soult: 
,,Bizonyosan véghez ment volna már a’ megerősítés; de nem rég jött Me- 
xicobu! követség Angliába, mellynek elérkeztek be kelle a’ kormánynak 
várni. Egyébiránt a’ mexicoi ügyet mind e’ mellett is tökéletesen bevégzett- 
nek tekinthetni, mert a’ szerződés egy része már végrehajtás alatt van. 
Bandin hajóvezér 600 ezer piasztert kapott mar Francziaország követe
lései lerovására.“ Ezután a' szerződést a’ kamra elibe kívánta terjesz
tetni Mauguin , mit csak helybenhagyatása után monda megtörténhetőnek 
a’ ministerelnök. Mi a’ költségvetést illeti, arra nézve igen bőkezű ’s 
könnyelmű most a’ kamra, ’s még maga Mauguin sem szól a’ minister- 
ség iszonyú követelési ellen, noha az egész sajtó hevesül gáncsolja e'ká
ros következményű pazarlási rendszert, csak a’ jour. des Débats sze
reti e’ tékozlást ’s igy törekszik azt mentegetni : „Vannak talán, kiket 
a’ szavazás e' gyorsasága boszant. Mi azonban előhaladásnak tekintjük 
azt- Nem gondolhatni annál képtelenebbet, mint minden évben újra meg 
újra kérdésbe hozni politikai és társasági alkotmányunkat. Az egyszer 
meghatárzott főpontoknak hosszasb ideig kell egyenlő állapotban marad- 
niok. Véleményünk szerint minél inkább haladnak erkölcsink, annál rö- 
videbb ’s egyszerűbb leend a’ költségvetés vitatása.“ E' különös nyilat
kozatra ezt feleli a’ Commerce: ,,A’ kamra talán megelégsziklélekismé- 
rete lecsöndesitésire meggondolatlan szavazása illy magyarázgatásival. 
De vájjon leend é az ország is olly kedvező itéletü? Elhitethetni é az
zal, mikép az évenkint 20 — 30 millióval szaporuló költségvetés annál 
kevesbbé érdemel vizsgálatot, minél nagyobbra duzzad? A’ kamra siet, 
mert meleg az idő , s hosszas vitatkozással nem akarja ezt tölteni. Ez 
igen személyes és önző ok. D u p i n  igy szála egykor a’ követekhez: 
„Önök hatalmasok, mivel kezükben tartják a’ kormány pénzerszénye 
zsinegeit.“ De ugyan mi lesz e hatalmukul , midőn önként mond le előjo
gairól a’ követkamra, gyakorlatjok elhanyagolgaíásával. A' Charivari igy 
okoskodik a" köv.kam. tékozlásáról: ,,A’ tegnapi ülésben az alsó kam. 1 óra 
alatt 425,700,000 fkot szavazott meg, tehát minden perezben 7,095,000 
frankot. Ki talál föl olly erőmüvet, melly illy gyorsan tudna pénzt verni ?“ 

(Vélemények a’ pairszék itéletérül.) Paris, jul. loikán: „A’pair- 
székitélete ki van mondva, ’s ezélpontjaa’ nyilványos figyelemnek. Végre 
fogják é hajtani Barbés ellen a’ halálos ítéletet ? Arra biztosan senki nem 
válaszolhat. iMellette ’s ellene számos okot hordottak elő. Politikai okul 
a’ kivégzésre leginkább a’ hadsereg elégületlenségét adják, melly szün
telen panaszkodik, hogy a’ nép szabadon konczolja sorait az utezákon, 
’s a’ tettesek mégis életben maradnak! Ez okot mindazáltal mellőzi a’ pair
szék Ítélete, melly csakugyan halálra hangzik’s ha megkegyelmez is most 
a’ király , azért egész ijesztőségében marad főn a’ kimondott ítélet. El
lenben épen Barbés az , kinek ki végeztetése legnagyobb mértékben fog
ja fölingerleni pártját , ’s a’ kormány biztossága ez által hajszálnyival sem 
lesz erősebb. ’S ugyan akarhatja é vérrel bélyegzeni meg polezra léptét az 
uj rninisterség ’s Teste, ki maga is politikai elitéit volta’ restauratio alatt» 
Egyébiránt félre ismérhetlen , mikép egyesek engesztelhetlen boszukiál- 
tozási mellett, a’ népség tömege mindinkább iszonyodik a’halálos ítéle
tek végrehajtásától , sőt egészen kitörleszteni ohajtjaezt a’hazai törvény- 
könyvekből. Az őrállomások mindenütt erősitvék, ’s a’ kormány rendkivü-

les elővigyázati rendszabályokhoz látszik nyúlni. Barbés húga a’ királynál 
volt Neuillyben. Lajos Fiilöp igen nyájasan fogadó a’ bátyja életéért kö- 
nyörgot, ’s következő szókkal vigasztaló: „Én részemről személyesen 
igen hajlom kíméletre; de e’ kérdés megoldatása nem csupán tőlem függ. 
A’ ministeri tanács sokáig vitató ma reggel e’ tárgyat. Határzást mind
azáltal még nem hozott. Országos fontosságú okokat szükség itt méltó 
tekintetbe venni. Hacsak egyedül tőlem függne a’ dolog, úgy tiistint Bar
bés rnegkegyelmeztetésivel térne Ön vissza Parisba. De bátorodjék Ön,, 's 
reményijén !“

(Barbés megkegyelmezve.) Párisi legújabb hírek szerint Barbés ha
lálos Ítéletét holtig tartó kényszeritett munkára változtatón’ király.— 

T ö r ö k o r s z á g ? .
Konstantinápolyi juk lOki tudósítások szerint a’ portánál nagy ré

mülést szüle Hafiz basának Nisibnél jun. 24kén megveretese, mindé’mel
lett a’ fővárosban tökéletes csend uralkodik. Chosrew és Halil basa leg 
nagyobb munkásságot fejtenek ki; Chosrew a’ szultán föltétlenes bizal
mával dicsekszik, kihez trónra lépte napján intézett iratában többi közt 
következőleg nyilatkozik: „Téged sajátjószántombulnagyvezéri fenséges 
méltóságra emelélek ’s korlátlan teljes hatalommal ellátott helyía tóvá ne- 
vezélekés választalak,egyszersmind a’ bel- pénz- és sereg- valamint általá
ban minden iigy vezérletére bizálak meg.“ — Julius 5kén látogató meg 
ünnepélyesen Abdul-Medzsid a’ mecsetet, hogy szokás szerint pénteki 
ájtatosságát végezhesse. E' czélbul Bajazet szultán mecsetét választó ’s on
nan visszatértekor atyja, Mahmud szultán, sírját is megtekinté. — Jul. 
fikán tartó ünnepélyes menetét a’ fővárosba Sure-emini mekkai zarán
dok-karavánostul. A’ próféta sirfedelét Skutariból török gőzösen a’ top
kapui serailba hozók ’s ott szokott szertartással a’ kincstárba tevék. — 
Julius Ildikén a’ konstantinápolyi óserailba költözék a’szultán ’s ezután 
mint előbbi időkben, ez leend közönségesen a’ nagyúri lak. — A’kapudén 
basa hajósergérül még semmi tudósítást nem kaptak Konstantinápolyban 
a posta elindultaig. A’ porta mihelyest hírül vévé kapudán basa hajó- 
serginek a’ Dardanellákéul elvitorláztát, azonnal a’ barie-miisztesarit (a’ 
hajósereg statustanácsosát), ki török gőzösen csak pár nap előtt érkezék 
a’ Dardanellákéul e’ fővárosba, a’ főhajó vezérhez kiildé vissza, hogy 
felvilágitaná a’ talán közbejött félreértéseket ’s visszatérésre bírná. — Hil- 
lereau kath. érsek, szemléleti utjából, Rodostón keresztül pár nap előtt 
érkezék a’ fővárosba, hol az egészségi állapot igen megnyugtató. —

Athénén keresztül érkezett alexandriai hírek jul. 3, 5, ’s 6án a’ sy
riai legutóbbi hadiesetekriil következőleg írnak : Alexandria, jul. 3kán 
,,Ibrahim b. jun. lükén tudató atyjával, miszerint Hafiz basát, jun. 21én 
(pénteken) megtáinodandjn. Az egyiptusi sereg mozgalma jun. 17ketül 
következő : ugyan e’ napon Szolimán b. Telsairt elhagyó ’s másnap rög
tön Szedzsur folyam partjához érkezék. Ibrahim basa visszatért Aintab 
szemléletéből ’s jun. ISkán a’ nevezett folyam partján szándékozott Szo
limán basával egyesülni. 19én a’ két sereg egyesülten Messionál (Myárnál) 
a’ török sereggel szemközt megállapodék. ’S ez által Ion képes Hafiz basát 
csakugyan megtámadni jun. 21kén, mi e’ nap véghez is ment, de csu
pán részleg, mert miután e’ török táborszem jun. 2í)án Szedszurig visz- 
szatolatoít, 21 kén dühös harezot kiizde a’ két ellenséges lovas elősereg. 
A’ törökök csekély veszteséggel, de nagy zavarban visszavonultak; po- 
gyászikat, sátorjokat, 14 álgyut’s hadiszereiket az ellenségnek zsák
mányul hagyva, és Nisibnél gyűltek össze.“ Alexandriai jul. 5ki levél 
szerint pedig: „Mehemed Ali fiátul azon hirt vévé, mellynek következ
ükén a’ török sereg Hafiz basa vezérsége alatt tönkre veretett Nisibnél 
jun. 25kén (A’ csata-nap konstantinápolyi levelek szerint, mint múlt 
számunkból láthatni, jun. 21dike) Többi közt így ir Ibrahim basa tu
dósításában : „Két órai álgyuzás után sükerült az ottoman táborba nyo
mulás és annak szétrobbantása. A’ szultán csapati fegyvert ’s batyujokat 
elhányvaszétíutának. Pattantyúsig, haderősitvények, sátorok, élelmisze
rek ’s minden táborbeli eszköz zsákmányul jutának nekünk.“ Ibrahime’ 
tudósítását a' nagyúri vezérnek zsákmányul ejtett sátorában irá 's legrész- 
letesb ’s körülményesb tudósítást igér atyjának a’ nisibi csatáról; mi 
azonban még nem érkezék meg. Mehemed Ali a’ szokott üdvlövéseket 
rendezé el, mellyek három nap egymásután reggel, délben ’s napáldozat 
után ismételteinek. Alexandria kikötőiben horgonyzó egyiptusi hadihajók 
ez üdvlövésekben mindnyájan részt vettek. Mehemed Ali biztosit, hogy 
a’ futamlók számára aranyhid építtetik hazájokba visszatérhetés végett’s 
Ibrahim basa aligha üzendi őket túl az Eufráton.“ Alexandriai jul. 6ki 
levél szerint: „Ibrahim basa még nem küldé mega’ részletes tudósítást 
ugyan, hanem Aintabbul jun. 28kárul arról értesít, hogy 3 gyalog ’s 
ugyanannyi lovas ezredet rendelt ki Urfa ’s Diarbekr elfoglalására ’s hogy 
28kán serge többi részivel Aintabba érkezék. Callier franczia kapitány 
június 23dikán Alexandrettébe jőve; másfél napig mulatott ’s igy csak 
jun. 3Okán érendheté be Ibrahim basát. Mehemed Ali ismételve biztosit, 
miszerint fia azonnal véget vetem! előnyomulásinak, mihelyt Callier kapi
tány beérendi őt. —

Syriai jul. 11 ki hírek következtiben Máltából érkezett franczia gőzös 
oda azon tudósítást hozó, miszerint az angol hajósereg (7 sorhajó, 2 fre- 
gát, 1 korvett, brigg ’s hadi gőzösből álló) jul. 4kén Máltát elhagyó ’s 
a’ syriai révpartok felé vitorlázott, több napig tartott ellenkező szél miatt 
azonban lOnél előbb rendeltetési helyére nem érkezhetik.
G a b n u a á r :  Pest, július 26dikán: Tiszta búza 164, 150,140 ; — Két* 

szeres, tiO, 110 Rozs 102,100, 96, — Árpa 84, 80, 76; — Zab 
65, 63, 60;— Köles — , —, —; — Kukoricza 126, 120, 
—; Köles-kása 230;— pesti m. v. garas.

Nyomtatja Trat tner-K árolyi úri ulcza 612.Szerkeszti Helmeczy.



FOGLALAT : Magyarország és Erdély (országgyűlési liírek ; kinevezések : magyar játékszín; aesai jégeső : kis—teleki jótékony adakozás; a’ gyapjú kereskedés 
jelen helyzete ; frankfurti gyapjuvásár ; Milos hg elhagyá Oláhországot; magyar tánezos és hangászok külföldön; különféle : az ó—budai elveszett Hirsch Lá
zár ügye; ’sa ’ t.) Spanyolország (egyezkedési hír Madridban; ’s a ’t.j Anglia (felsőházi viták a’ nyilványos nevelésrül; Gibson beszéde vá
lasztóihoz ; birminghami kicsapongás ; Melbourne nyilatkozata a’ birminghami zavarókról; elegy ; ’s a’ t.) Francziaország (czukorügy miatti ingerültség; 
adatok Barbésról; ’s a ’t.) Törökország (a’ török hajóhad elhagyja a’ dardanellákat ’s megveretik; a’ kapudán basa az egész hajóhaddal Mehemed 
Alihoz pártol; ’sa ’ t.) Németország. Hollandia. —
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M a g y a r o r s z á g  és E r d é l y .
Az orsz. KKok és RRek f. h. 22kei országos ülésökben a’ pesti sé

relem tárgyában a’ Fő-Rendeknek hozzájok intézett 3dik viszonüzenetét 
tanácskozás alá vevén, minthogy abban előbbi nézeteiktől távozásra okot 
nem láttak, e’ tárgyban 4ik üzenetet határoztak a’ Fő-Rendekhez, kik 
azt 24kei országos ülésükben vitatás alá bocsátván , három rendű válasz- 
üzenetükben foglalt nézeteikhez tovább is ragaszkodva, 4ik viszonüze- 
netet intéztek a’ KK ’s RR. táblájához.

() cs. ’s ap. kir. Felsége szent-imrei Károlyi Lászlót, a’ n.m. kir. udv. 
kanczellariánál fogalmazói gyakornokot, ugyanezen kormányhivatalnál 
tiszteletbeli fogalmazóvá; széplaki P. IIorvát Bélát, eddigelé Háromszék 
főkirálybírói helytartóját pedig ugyanottani főkirálybiróvá meltóztatott ke
gyelmesen kinevezni.

O c s .’s ap. kir. fülsége f. e. jun. 25ki határzatában M e d g y e s s y  
János váczi káptalani kanonokot csongrádi főesperessé, ’s ugyanazon 
káptalannál M e r i c z a y  Antalt és T a j t h y  Ferenez szilágyi lelkészt 
kanonokká nevezni méltóztatott. —

Nádorunk ő cs. kir. fhgsége f. hó 25ikén esti 6 órakor leánya, Her- 
mine fhgnő, kíséretében Pozsonybul Gaenserndorf felé Récsbe érkezett. 
A’ nevezett állomásrul 37 perez alatt jutottak a’ Ferdinand éjszaki vas
úton Récsbe őfhgségik.

(M agyar  j á t é k s z í n . )  Hétfőn, augusztus 5kén Iv ó iu lv a y u é  
jutalmára bérszünettel előszűr adatik „E C S E S M  TÉl\ I ) É R ‘% regé
nyes vigjáték3 szakaszban 5 felv., Írtak Gaa l  és Jós i ka .  Az előfor
duló tündérdal ’s kar zenéjét irta T h e m .  Az uj diszitvényeket füstütte 
E n g e r t. Reménylhetni, hogy a’ két fővárosi küzünség nagy számmal je- 
lenend meg Eendvayné jutalomjátékára, mert eddig mindenkor vi
lágosan tanusitá, miszerint illőn tudja és szokta jutalmazni a’ valódi ér
demet. Egyébiránt pedig Gaal  és J ó s i k a  müvei sokkal ismertebbek, 
hogy sem magaszfalásra lenne szükségük, ’s ezenkül még a’ díszes színi 
elrendezés is emelni fogja az előadás becsét.

(Magyar tánezos és hangászok külföldön.) A; müncheni napilap 
egyik legújabb száma ezt irja : ,,Ha a’ stájer vagy tyroli havasi dalosok 
Francziaország, Anglia, Russzia és Amerika távol vidékin is tetszést és 
dús jövedelmet aratnak, úgy ezen magyarok (a’ győri banda) kik fönsé- 
ges látványul szolgálnak szép nemzeti öltözetükben, szinte számos ér
demmel ’s igénnyel bírnak. Zenéjükben hiányzik ugyan a’ harsogás és 
zaj ; de húros hangszereiken valódi mesterek; hasonlítva azon természe
ti dalosakhoz, kiknek énekiben édes vágy ömlik el a’ hazai havasok után, 
hol virányok és csermelyek, völgyek és viszhangok biztosan simulnak 
a’ hegyek fiához. Ezen magyar hangászok is erőteljes hazájokba varázsol
ják hallgatóikat zenéjük sajátszerü búskomoly hangjaival, azon ország
ba , melly annyira kitűnik nemzeti ősbélyege által. Ha meggondoljuk, 
hogy ez emberek hangjegyek nélkül, ’s csupán hallomás után tanulják ’s 
játszák el darabjaikat, úgy valóban bámulnunk kell azon rendkívüli pontos 
ügyességen, mellyel mindennemű körökben és nyilványos helyeken leg- 
inéltányosb megismerést nyert játékjok. Vezérük Veszter Sándor jeles 
magyar tánezos , ki egész Franezia- és Németországot bejárni szándéko
zik velük. Szerencsét kívánunk Veszter váilolatához.“ —

A’ római hangászegyesület jul. Ilikén tagjai számába iktatá zongo
ramester ’s hangszerző hazánkfiát, L i s z t  Ferenczet.

( F ra  n kfu r ti gyapjuvásár. ) Frankfurt, jul. 19ikén : ,,A’ nke- 
reskedésre nézve már bevégzett itteni margitnapi sokadalom egészben vé
ve igen jó volt. Összesen mintegy hatezer mázsa gyapjút szállítottak e’ 
vásárra ’s e’ nagy mennyiség egészen elkelt; még pedig emelkedett áron. 
Mi a’ többi terinesztményt illeti, azok tulajdonosi sem panaszkodhatnak. 
Posztó ’s más gyapjúszövetek igen élénkül keltek. A’ bel-és külföldi gya
potszöveteket is nagyon keresték. Selyem és félselyem áruknak szinte 
kielégítő keletük volt. Nyers termék is nagy mennyiségben volt e’ vásá
ron; ezek azonban jobbadán csak csökkent áron találhatlak vevőre.

(A’ g'y ap j u k e r es k e d é s jelen helyzete.) Miután a’ nevezelesb gyap- 
juvasarok már elmúltak, nem leend érdektelen rövid áttekintésit közleni az ál- 
talanyos sükernek, a’ jövendőre nézve következhető események éi mési mellett. 
Mi az arkeletet illeti, azt majd egészen egyenlőnek mondhatni a* legközelebb 
múlt két évivel, ha összesen vesszük tekintetbe mind a’ két évet, mert 1838ban 
valamivel jobb áron kelt a’ gyapjú az ideinél, 1839ben pedig valamivel csök
kent. Ámbár hat hónap előtt mindenki még fényest) sükerre vélt számolhatni, 
a’ most uralkodó körülményeknél fogva mégis teljes joggal állíthatni, miszerint 
talán még soha sem voltak kedvezőbb kilátásink a’ gyapjukereskedésre , mint 
e’ pillanatban. A’ kereskedési világban most nagy feszültség ’s bizonytalanság 
uralkodik, melly visszahatásival minden árukeletre érezhető. Ennek következ
őben az eladás természetesen szokottnál léhább, ’s az eladatlan mennyiségek 
mindinkább szaporodnak. ’S ugyan ezt mondhatni é mosta’ gyapjúról is ? lettdol
gok épen ellenkezőt bizonyitnak. A’ fönebbi állitás szerint a’ gyapjúin- nem csök
kent , ’s mindenki eléggé jutalmazónak tekintheti azt, mihez még azon kedvező 
körülmény is járul , hogy minden vásáron elkeltek az oda hozott mennyiségek. 
Ebből egészen egyszerűen következtethetni: mikép a’ kereskedés czélszerübb 
rendezése ’s élénksége visszatérésekor még nagyobb mértékben fogják keresni 
a’ gyapjút, mi természetesen árát is magosbra ruglatandja. Egyébiránt a’gyap
juár mégrnagosbra emelkedését talán nem is mondhatni tanácsosnak, mert a’ nyers

anyag rendkívüli drágasága mindenkor pótlékszerhez nyúlást szokott szülni , ez 
pedig természetesen tüsfint érezhetőn nyomja le a’ kipótolt áru keletét. Mondani 
fogják talán , miszerint a’ gyapjutermeszíés folyvásíi szaporodása legbizíosb óva
dékul szolgálatid minden rendkívüli áremelkedés ellen; de meg kell ám jegyzeni, 
hogy e’ szaporulás rövid idő múlva kéíségkül «határokra találand. Ki hazánkat 
csupán hallomásból vagy hibás leirásokbul ismeri, az a’gyapjutermesztésre néz
ve alkalmasint azon balvéleményben vanJiogyMagyarország felét sem tenni mega’ 
Németországban évenkint nyerni szokott mennyiségnek, mert általányos vélemény 
a’ külföldön, miszerint hazánk alig bir 10 millió juhot, miről legfölebb csak mint
egy 200 ezer mázsa gyapjút nyerhet. Ez állitás alaptalan, mert csupán hazánk 
maga, hozzátartozó tartományin kiviil , legalább 300 ezer mázsa gyapjút ter
meszt évenkint. Hazánkat már jelenleg is Európa egyik főbb gyapjuraktái ának 
tekinthetni, mit különös és sajátszerü körülményeknek köszönhet, mik szedni 
ugyanis nagy mennyiségű gyapjúval képes ellátni az idegen vevőket a’ legaljasb 
minőségiül egészen a’ leglinomabbig; 2szor, hazánkban nem olly siirgetös az 
eladás, mint Németország gyapjú vásár-tartó nagy városiban, mert Pest; n négy
szer , sőt az úgynevezett váczi és újévi vásárral együtt hatszor nyílnak meg a’ 
nagy raktárak évenkint; 3szor , több igen kiterjedt juhászatlal biró uraság olly 
állapotba helyzé már magát, hogy pillanatnyi kellemetlen fordulat esetén várni 
is tud árujával. Méltán állíthatni tehát, hogy a’ kereskedés élénkebb i'ése ein lei 
fogja a’ gyapjuárt, ’s hogy akkor dús raktárt fog nyithatni meg Eur pának Ma
gyarország. E’ következmény előjátéka még alkalmasint az idén fogja meg örven
deztetni a’ magyar termesztőket. Ebből természetesen juhászatink még szebb 
emelkedése fog szármozni, ’s a1 folyvást nagyobbuló haszon hatalmas < sztöniil 
szolgálom! a’juhnemesités csüggedetlen előmozdítására,csak már belföldi bankkal 
váltó törvénnyel dicsekhetnénk ! — Az uj-b r a n d e n b u r g i, g ri s t r o w i — hol 
4.900 steinbul (egy Stein közönségesen mintegy egyötödrész mázsa) 4300 stein 
kelt el, stein ja 9—17 tallérig;— h i l d e s h e i m i ,  hol 2355 mázsábul 2245 
kelt, mázsája 40—85 tallérig; k a s s e l i ,  hol mintegy 2üezer stein vala eladó, 
’s a’ finom gyapjú steinja 2 0 , középlinomé 15—18; korcsé 12—15 talléron kelt; 
m a g d e b u r g i ,  hol 12ezer jómosatú gyapjú vala, ’s v a r s ó i  vásáron, hol 
13ezer mázsa szinte tiszta gyapjút (a’ tavalyihoz képest Jinomját valamivel job- 
bacska áron) szaporán vett össze a’ számos kalmár és gyámok. A’ berlini, bo- 
roszlai , dessaui, lipcsei ’s t. gyapjuvásárokrul értesiteitíik már n. é. 01 vasúinkat.

(Milos hg elhagyja Oláhországot.) Milan hg meg nem tölte be élte 
20dik évet, midőn elszólilá őt Szerbia fej’edelmi szekérül a’ halál, öcs- 
cse , Mihály hg, pedig még csak 16 esztendős, igy kormányzóság fogja 
vezetni nagykorúságáig az országos ügyeket. Némellyek hiedelme szerint 
Milos hg nem fogja magától elbocsátani Mihály liget, kihez rendkívül 
forró atyai szeretettel ragaszkodik; ez azonban nem változtat semmit a’ 
dolgon, mert kormányzáshoz úgy is csak nagykorúsága után juthatna , 
akkor pedig atyja egyezése nélkül is szabad akaratja szerint fog határoz
hatni. Egyébiránt Milos hg már fiástul elhagyá Oláhországot, és sz. Pé- 
tervárba utazott Jasszy és Odessza felé. Szerbia tanácsa mindenütt gondos 
őrszemmel követi lépteit, ’s már gyanítani kezdik, hogy az agg fejde
lem koránsem szándékozik olly határzottan lelépni a’ politikai pályáról , 
mikép azt lemondásában igéi é. —

KÜLÖNFÉLE. Az ó-budai izraelita közönségnek egy igen neveze
tes tagja H i r s c h  Lázár nevű drága-kő és gyöngy kereskedő, mintegy 
40 éves, f. jul. 22kén reggeli 6 — 7 óra táján lakjából Rudára azon nyi
latkozással, hogy kereskedés végett bizonyos helyre van rendelve, igen 
tetemes somma pénzzel és drágakövekkel elindult ’s mind ekkorig nem 
csak vissza nem tért, hanem hovalettét sem hallani; ki tehát a’ nevezett 
Hirsch Lázárt akár élő, akár holt állapotban, mint a’ község igen ne
vezetes tagját, följelentendi, annak a’ község résziről 200 for. pgő fog jutal
mul kiszolgáltatni; ha pedig történetből az érintett Hirsch Lazár valami 
módon meggyilkolva följelentetnék, annak ki a tevét, a holtnak érté
kével együtt, melly kész pénzben, ékszerekben, foglalatban drágakövek
ben és Eszterházy sorsokban álló — följelentené, az örökösek résziről 
200 ar. nyer jutalmul. — Komárom ismét szépülést ’s gyarapodást re
ményűiét. A’ dunántúli kerület t. i. Pápát nem találván legalkalmasbnak a’ 
ref. collegiumnak magában foglalására, tervet készíttete, miszerint a’ ref. 
collegium Komáromba tétetnék át, hol ennek számára igen szép ’s tágas 
tér áll készen. — Récsből írják, hogy ott német házakis taníttatják gyer
mekeiket magyarul; mi végett már is valami öt magyar nyelvtanitó in
tézet lön szükségessé. H.T. —M.Vásárhely vidékét borzasztó történet rázta 
meg. Jul. 5. t.i.Nyárád-Ujfalulakosi, mint mezei munkások, jó reggel mind
nyájan fölkeltek, csupán egy ház állott zárva, mellyből keserves és szűnni 
nem akaró gyermek sirás hallatszott. A’ szomszéd, veszélyt sejtve, a’ bezárt 
ház ablakán benézvén, összekiabálja a’ körülbelül lakókat. Az ajtó fel
töretik, ’s minő szívfagylaló látvány! — a’ házi nő szétszilalt hajakkal, 
vérrel összevissza fecskendve van a’ ház közepén elterülve, ’s mellette éh
ségtől elkényszer ültén sírva eseng egy kis 3 évii lányka. Délután az egész 
falu ’s több vidéid a’ gyászos házba volt összegyűlve. A’ koporsó mel
lett vasba verten egy sötét kinézésű ember állott, a’ Iélekisinéret kígyói
tól ’s mindenek utáíatjától marczongoltatva. Ezen iszonyatos ember, ki 
az éj sötétjében, vad indulatjának megveszett dühétől elragadtatva 26 
balta-ütéssel oltotta ki a’ gyászpadon fekvőnek éltét, nem más, mint az 
anyátlan kis árva gyermeknek atyja és a’ megölt feleségnek férje volt! 
Illy példák hathatós okok arra, hogy a’ köznépet nevelni kell! — Sze-  
b e n b e n  az ol t  h a j ó z á s i  t á r s a s á g  május 5 -’s 6kán tartotta első 
közgyűlését. Itt 1) vizsgálat alá vétetett az aláírók lajstroma, melly rendbe
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yétetven s" kiegészíttetvén, miután kiiiint, hogy az összes részvények fele 
kiadatott: a’ társaság alakított ’s megnyitottunk nyilványitfatott. 2) a’ 
szabályok 19. §a következtiben i ga zga t ó k választásához fogván Bo
ti p u s József elöljáróvá , ’s V a j d a József, T h a 11 m a y e r János, 
W ä c h t e r  József ’s Herbert Mihály pedig igazgatósági tagokká válasz
tattak meg. Végzetül Müller Tódor’s Con rád Vilmos szám felei ti igaz
gatókká (Ersazmänner) tétettek. Határozattá lön 3) hogy a’ társaságnak 
egyik hajója egy mérnök és kereskedő igazgatása alatt minélelőbb indít
tassák útnak azon meghagyással, hogy az Oltnak Dunába szakadásáig 
lemenvén, ez alkalommal a’ folyam állapotját és partvidéki kereskedési 
viszonyait a’ hajóigazgatók vegyék figyelemre , ’s kémlődésilk eredvé- 
nyiről az alulirt igazgatósághoz tegyenek körülményes tudósítást. Ez 
utóbbi határozat következtiben f. é. jnn. 21éna’ társaságnak egy hajója 
50 mázsa vassal ’s némi bizományi ozikkekkel terhelten valóban ki is 
indittaték a’ verestoronyi vesztegzártól, egy mérnök ’s kereskedő felvi- 
gyázása alatt, mi is ezennel tudtául adatik mindazoknak , kiket ez ügy illet. 
Az olthajózási társaságignzgatóságaáltal. E.H. — G; aefenbergből irjok: 
ott ez idén annyi a’ vendég, hogy azokat kivéve, k*k Freywaldauban szál- 
lásoznak. egyszerre 1,700 tojást emésztnek el rántottának és 280 csir
két. A’ tejet kilencz tiz ember viszi oda reggel; mert az étel reggel is, estve 
is, csak tej és vaj. A’ vendégek száma Graefenbergben és Ereywaldan- 
ban többet teszen TOOnál, ’s közöttük 47 magyar; magyar hírlapok is 
vannak, mi legnagyobb csoda többek közt, mert i t ta’ hazában vannak 
egész várasok, hol egy magyar hirlap nincs! Ath. — T or da, július 
Ifikáról: A’ rendkívüli aszály kertieket ’s mezeinket üszőkké perzseli, 
’s tágas határunkon ma holnap nem lesz, mi be  h a r a p j o n ,  a’ meg
sült földön kivül, az éhség miatt korpuszában szakadt marha; a’ széna- 
gyűjtőn *s téglavetőn kivűl alig van, ki örülne az időjárásnak, melly őszi 
vetésinket idő előtt érleli, tavasziainkat pedig még fejlődésükben fojtja 
meg. Vidékünkön az őszi életaratás nem sok sarlót fog koptatni , zab, 
tö ökbiiza, szénatemiés illy hőségben még középszerű sem lesz. A’iiip- 
zei gazda csak a’ szőlőre függeszti már szemeit, honnan a’ csalóka re
ménynek még egy biztató sugara mosolvg; de haa’ hamuvá pörkölt hegy- 
föld nem ázik meg, e’ remény is aligha dugába nem dűl. Az Aranyos any- 
nyira megapadt, hogy néhol piros csizmával is át szaladhatni rajta, kinek 
kedve hozzá ,’s még e’ ritka apályban is a’ csoportosan fürdők közül néhány 
nap alatt három áldozatot sodra néhol mélyedő habsirjába. Itt az apró 
szarvasmarha közt, hihetőleg a’nagy hőség miatt, szájfájás kezd mutat
kozni. — Kolozs juüus 7kén ritka történet tanúja volt. Ugyanis a’ nél
kül, hogy a' látkörön bolygó egy két fellegese csak közelített volna is a’ 
városhoz, tiszta felhőtlen ég mosolygván fölötte, a’ légkörben kifejlett 
villany-anyag meggyűlt’s egy gyümölcsárus asszonyt agyon sújtott, ki 
azonnal szörnyet halt.Vizsgálatkor észrevették hogy feje lágya körül néhány 
hüvelyk területen a’ fejét fedő kendő ’s a’ haj le volt égve. A’ villanytüz 
csapását szokatlan megrázó recsegés ’s dörgés követte. R. II. —

Á c s á n  július 2(5 kán délutáni öt óra tájban , majd két hónapi szárazság után, 
olly borzasztó szélvész jégesővel érte határunkat, millyenre a’ legidősb emberek 
sem emlékeznek, ’s csak hamar tönkre vert minden Penálló rétet, szőlőket és 
kerteket; tetemes kárt okozott az erdőkben’s gyümölcsösekben, hol igen sok fát 
gyökerestül kidöntött. A’ faluban nemcsak sok gazdaságbeli épületet ’s ke
rítést lerontott, hanem a* későbbi esőzés annyira inegárasztá a’ vizet, hogy az 
alacsonyabb paraszt házakba ablakon keresztül befelé tódult és a’ lakosokat élet
veszéllyel fenyegelé. E’ hallatlan esőzés szerencsére csak egy óráig tartott. Mint 
rebesgetik , más határokat is összerombolt e’ rivanesos (jégzáporos'Jfzivatar, név- 
szerint Vörösvárt, Zsámbékot, Sz. Endrét, I'omázt, bo ácsit, Boros-Jenőt.— 
F e g y v e r n e k  július 2 lkán : Időjárásuniv felette száraz és hő, birkáink kö
zött diíl a’ tályog, némelly vidékeken a' szarvasmarha is rendkívül hull. Gyü
mölcsünk kevés. — K i s - T e l e k e n  fCsongrá.l-megye) f. jul. lókén a’ dé
káni és iskolai vizsgálat napján, meglátogatván sz. kir. Szeged város küldöttsé
ge a’ helybeli oskolát, jóllehet ez alkalommal a’ rendes vizsgálat a’ dékán ur 
házánál közbejött halálos eset miatt nem történhetett meg, Korda János ib., ’s 
küldöttségei tag mégis 10 forinttal volt szives megajándékozni a’ szegény sorsú 
tanuló gyermekeket, olly meghagyással nyújtván azt a’ tanítónak: hogy az a’ 
legjobb iró gyermekek közt osztassék ki. — P o g r á n y o n  f \y itra  megye ) 
az idő változékonysága reményen (ul kijátszá az emberek jóslatit. A’ kaszáló 
réteknek jókori nedvtől nyert mosolygása, következménye lelt ugyan a’ dósabban 
termelt fiimennyiségnek, melly »’ gazdát a’ tavalyi költségtől , marháját pedig 
az éhnyomortul megkímélte; de most a’ majd mindent olvadásig hervasztanisie
tő hévség, 's majd az arábiai tikkasztó Számúimnál versenyző szél káros hatásit 
mindenült erczteli , mi miatt a’ sokat Ígérő kalászokba tapasztva soványodtak a’ 
rozs és búza -  szemek , a’ későbbi vetésű árpakalász pedig lazán maradt; de 
kivált a’ szomjas földbe vetett hüvelyes gyümölcs észrevehelőleg sínyli az eső 
hiányát. Marháink, hála istennek, mindeddig egészségesek ugyan még, a* legelő 
azonban naponkint kevesbülvén aggódtatja főleg a’ marhájiva! kenyerét kereső 
fö’dészt; gyümölcsfáink, mellyek az itt lakó pórság élelme fentartásának legfőbb 
segédeszközei, a’ hernyó ’s cserebogár-sokaságtul elpusztittatván , mint szomorú 
áii lozatok nagyobb részint még most is lombtalan v. téli köntösben sinylenek, h t- 

mló csapás érte az erdők, sőt füzek nagyobb részét is. Legnagyobb reménv- 
jnyel kecsegtetnek szőleink, mellyek tavalyinál kélszcrle több terméssel biztatnak. 

N [» a ii y  o  I o  r •  % á g.
.(Madridban egyez sriil kezűnek szólani.) Madrid, július 9<likeri: 

„N é h án y  nap óta azon férfiak . kik mindenkor legbiztosb förrásokbul szok
tak értesülni az ej.szaki hadseregnél történő dolgokrul. igen nagy feszültség
gel látszanak fontos hírek érkezésire várakozni. Még azt is kezdik már 
rebesgetni, míszer'nt azon férfiak agy vélekesznek, hogy a’ fővezér és 
Maroto közt »egyezkedés készül létesülni, melly tökéletesen véget ve
tem! a’ vére* polgárháborúnak. Maroto, mint mondják átlátván, hogy a’ 
korlátlan trón fölállításával nem szerezhet magának érdemet, most mint 
békesaerző óhajt kitűnni. Mind ez csak hír ugyan, de egészen alaptalan 
semmi esetre nem lehet, mert legnagyobb befolyású férfiak is hitelt ad
nak neki. Bekefölléteik közt különös említésre méltók ezek; tökéletes 
közbocs/inat; minden liaditíszt megtartja mostani rangját, vagy pénzbeli 
kárpótlást kap érette; & tartományi hatóságok szabaditéki íöntartatnak ^

a' tartományok ellenben az országos törvények alá vetik magukat, ’s 
követeket küldenek a’ cortesbe. E’ föltétek elfogadását már tavaly aj n- 
lá a’ madridi kormánynak Palmerston, mint ez világosan kitűnik a’ R!u- 
nagorri vállolatát tárgyazó oklevelekből. Bizonyos Fernandez legnagyobb 
zsarlásokat visz véghez az alkotmányosak közt.

A n g l i a .
(Felsőházi viták a’ nyilványos nevelésiül.) Azon peerküldöttség, 

melly a' királynétól elmellőző választ kapott a' nyilványos oktatás ügyé
ben elibe terjesztett kérelmére, következő vitázat után állott össze. A’ 
mondott beszédekben semmi olly különös nem fordul ugjan elő, mi a' mi- 
nisterségi tervre különös folvilágitást áraszthatna ; de annyiból mégis ér
dekes , hogy az egyházi méltóságok egy oldalról maguk állották ezúttal 
soromp közé, más részi ül pedig Brougham 1, a’ nevelés híres ismerője és 
szabadelmü terjesztője minden a' népnevelésre befolyást gyakorolható 
hasznos rendszabálynak. A' Canterbury! érsek ( William Hovvley) azon 
útra tért, mellynél mást nem hasznalhata pénzügyi kérdésben , t. i. két 
határzatot hoza indítványba , mellyek egyike osztályos a’ ministerség azon 
rendszerével, miszerint titkos tanácsi választmány ügyeljen a'nevelésipén
zek hová fordításira, másika pedig a’ királyhoz kérelemnyujtást terve
zett ez ügyben. Beszéde elején, mellyel indítványát támogatá , igen saj
nosnak állitá , hogy kötelessége azon kellemetlen helyzetbe hozó, misze
rint kénytelen ő föls. ministereit ellenzem szándékjok végrehajtásában ; 
miután azonban az egyházi ügy és a’ serdülő nemzedék erkölesisége io- 
lötti főgyámság kötelességeid teszi e’ bánásmódot, tehát nem léphet bát
ra ez alkalommal, annyival is inkább, minthogy nem csupán a’ papság, 
hanem az egyház minden barátja is helyesli tettét. „Azt lobbantj.ika’ pap- 
ságszemére, szi la folytatólag, hogy haszonvágyból lép föl a’ ministeri in
dítvány ellen; de ugyan mikép szólhatni igy olly testületről, melly any
ucira tiszteletes tagjai száma ’s azok jámborsága és minden politikai elő
ítélettől távulléte miatt? Azt is álliták néinellyek, miszerint a’ papság 
tudatlanságban akarja megtartani a’ népet, 's csupán vakbuzgalombulin
tézi minden tettét. E’ vád alaptalan ;a ’ papság baratja itta’ nevelési ügy
nek, ’s még tovább akar inenni mint rágalinazóji, mert az erkölcsi és tu
dományos neveléssel a’ vallás magos malasztját is akarja párosítani. Vég
re még arról is vádolják a’ papságot, miszerint erőszakot óhajt bitor- 
lani’s fanjait kénytéssel oltani az egész népbe; ez is rágalom, mert aT 
papság semmi Illyést nem teszen, ’s csupán azt kívánja, hogy azon szü
lék gyermekit, kik tulajdon nyájukhoz tartoznak, ne vehesse ki kezei
ből senki, ’s hogy azok atyjaik. vallásában nyerjenek oktatást. Aziskolai 
rendszer , melly a’ vallásjavítás idejében ’s még utóbb is igen el volt ha- 
nyagoltatva (az első szegényi iskolát 1685ben alapiták) csak múlt szá
zad elején kezdett emelkedni ,,a’ keresztyéni tudományt terjesztő társu
lat“ által, ’s csaka’ jelen században juta mostani kedvező állapotjára T 
mit jobbadán Bell Lancaster oktatásmódjának köszönhetni. E’ szerencsés 
süker következtiben az egyház pártolása alatt 17,341 népiskolában 
\ ,000,087 gyermek kap oktatást. Ez az uralkodó egyház müve, mert eb
ből származottaz említett hasznos társulat. Megengedem mindazáltal mégis 
miszerint a’ népnevelés körében igen sok hiányt lelhetni még most; á& 
egyházkeriileti iskolák fölállítása van tervben tanítók képezésire, mert leg
inkább ezekre van szükség. Egyszersmind a’ püspökök's káptalanok köz
vetlen fölügyelése alatt minden kerületben különös iskolákat fog fölállí
tani az uralkodó egyház.“ Ezután a’ ministerségi terv részletesb rostalga- 
■tásához fogott az érsek, különösen kiemelvén azon elvet, miszerint a.r 
kormánynak épen nincs joga népnevelésbe avatkozni, melly kizárólag az. 
egyházat illeti, ’s a’ kormány pedig illy ügyekben korlátlan bizalommal 
tartozik viseltetni az egyház iránt. Emlité továbbá , mMy sértő a’ mi- 
nistersén terv, mivel a’parliament beleszólását csupán pénzajánlásra sző
rit ja, iiú köztudomás szerint csupán az alsóházat illeti, ’s minek követ
keztiben a’ felsőházi felügyelet egészen elmarad. Ezután az első határ
i t  elfogadását hozá indítványba. Lansdovvne , titkostanácst elnök, módo
sítván yul napirendre terest ajánlott. Az ersek azon allifiisáia , miszeiint 
a ’ népnevelés csupán az egyházat érdekli s illeti, következő megjegy
zést tőn Lansdowne: „Ki fog aztán ügyelni a’ más vallasuak gyermekei 
oktatására, melly fölött nem őrködhetik a’ protestáns egy ház , ’smelly- 
ben néhány millió ember részesül ? Csak a’ kormánynak lehet kötelessé
ge egyenlőn ügyelni minden nevelési érdekre. Béke óta minden európai 
hatalom, bánnilly kormányrendszer ’s alkotmány uralkodik is abban . 
igen czélszerüleg nagy gondot fordít a népnevelésre, s hogy ez a pro
testáns egyház magasztalt buzgalma daczára is igen szomorú lábon all 
még Angliában, azt senki nem fogja tagadhatni; ’s e’hiány nem csupán 
mennyiségre , hanem minőségre nézve is uralkodik, mikép azt legdurvább 
tudatlansági példák tannsiták legújabban a’fővároshoz olly igen közeíesó" 
Kent grófságban. Bizonyítja ez állítást azon szomorú körülmény is, mi
kép Manchester, Liverpool ’s más nagyobb gyárvárasokban a% tud a" 
rnepség egy negyede irni ’s olvasni, 80 ezer gyermek pedig még most sem 
részesül oktatásban.“ Ezután az april 5iki titkos tanácsi parancsot vedel- 
mezé a’ szónok, melly a pénzkezelést nyilványos nevelési ügyekben 
tótkos tanácsi választmányra bízza, ’s egyszersmind arra hatalmazza föl 
«et, hogy iskolaügyelőket kiildhessen ki az alsóháztól megajánlandó pénz
mennyiség rovására, kik lélekisinéretesen vizsgálódják meg az iskolá
kat ini eddig nem volt szokásban, noha ennek szükséges létét senki 
„e»  vonhatja kétségbe. Végre következőleg adá elő a’ kormányszandek 
tulajdonképi czélját: A’ kormány csupán vallást nem érintő tárgyakban 
kívánja előmozdítani fáradozásival az iskolák ügyét, ’s a' vallastanitast 
egészen az egyházra bizza. Midőn a’ kormány érintetlenül hagyja az egy
ház e’ jogát, egyszersmind azok neveltetésit sem hanyagolhatja e l, kik 
m i n  tartoznak az uralkodó egyházhoz, ’s ez okbulaz alsóháztól nyerőn-
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dő pénzzel mindén valláskülönség nélkül segitendi a kormány az iskolá- 
lc i t , ’s a’ titkos tanácsi választmány csupán e’ tekintetben teljesitendi 
kötelességét a’ nevelési ügyre nézve.“ Utána majd valamennyi püspök 
szólott az egyház érdekében, ’s az érsek indítványa keresztül is ment; 
de a’ silker nem felelt meg e’ győzelemnek, mert a’ királyné megmaradt 
a’ titkostanácsi határzat mellett. —

(Keresztyének üldöztetése Anamban. Rundsit Singh és hasonszeuvi 
gyógymód.) Az Ami de la Religion Tankinból Írja, miszerint Anam csá
szárság éjszaki tartományiban kegyetlenül kezdik üldözni a’keresztyéne
ket. Két püspök, az apostoli helyettes és segéde, és számos téritó'éle
tével adózott vallási buzgalmáért keleti Tunkinban. A* fővárosban 15 eu
rópai , jobbadán spanyol és benszülött pap szenvedő martyr (vértanúi) 
halált, fíavard franczia püspököt pedig a’ búölé oneg. — Apr. 27iki laboréi 
levelek szerint Rundsit Singh maharadzsa élete hajszálon függ. Utóbbi 
agyvelőgvuladása óta egészen elveszté nyelve használatát ; reggelenként 
mindazáltal még folyvást kÖi Ülhordoztatja magát palankinjában. Már egy 
keresztül utazó német orvosra akará magát bizni, ki hasonszeuvi gyógy
móddal megmenteni igéré életét. Ez orvos Paliban dögmirigybe esett, s 
néhány nap alatt tökéletesen kigyógyitá magát flahneinaun rendszerevei. 
Hogy inkább bízzék benne a maharadzsa, tehát egy más benn Itat csak
ugyan rövid idő alatt kigyóg)ita; Rundsit Siugh azonban még sem haj
lott tanácsára. —

( Gibson beszéde választóihoz. Birminghami kicsapongás. Elegy.) 
Gibson azon beszéde után, inellyet ipswichi választóéihoz tarta, épei* 
nem kétkedhetni többé, miszerint ő toryból szabadéban vé lett, mi egyelt- 
iránt azon körülményből is kiviláglik, hogy csupán a’ toryk állítattak 
főt ellenében mellékjelüket, mit a’ whigek nem tartottak szükségesnek. 
Emlitett beszédében többi közt következőleg nyilatkozék Gibson: „Mi
dőn parliament! ülést foglalek Ipswich városért, egeszen idegen valók a’ 
politikai pályán. Éhez járul még az is , hogy toryk közt növekvénn, s 
minden korábbi előitéletein azon korbul származott. Csak midőn hivatást 
kapók cselekvőkig föllépni a’ nagy világ harczterén , midőn ülést nyerek 
parliainénfben, akkor kezdém fontolgatni: képesek é hazám boldogságát 
előmozdítani azon előítéletek ’s elvek ? Már most nyíltan kimondom, mi
szerint nézetűn nem egyeznek meg azokéival, kik ugyanazon oldalán üU 
tek velem a’háznak, mert agy találtain , hogy az érintett párt elveíegé- 
szen máskép hangzanak társaságban, mint a’pai liamentben. Mi a’ pártok 
helyzetét illeti hazánkban, én részeim ül meg vagyok győződve, nsikép 
a’ toryk haladás helyett hátrálnak , ’s képes vagyok megmutatni, hogy 
e’ párt a’ legmérsékeltebb utón sem szándékozik haladni, hanem csupán 
hátrálni. Az utóbbi parliament! ülésben ugyanis a’ börtöntörvény vitatásakor 
azt akará kivíni a’ szabadelinii párt, hogy kath. vallásnak saját feíeke- 
zetükbeli lelkészektől nyerjenek vallási vigasztalást a’ börtönben , ’shogy 
azon esetben, ha a’ börtönzött katholikusok száma föliiliialadná ar pro
testánsokét , káplánt fizessen számukra a’ kormány. "S ugyan mit tőn 
a’ tory párt e jótékony és szükséges törvény imlitványoztakor ? Meg-» 
egyezék benne. ’S mit tőn most, midőne’ törvényjavaslat megujittaték ? 
Ellenzé azt, mert véleménye szerint a’ kath. fogoly a’ protestáns lelkész; 
vallási vigasztalását is elfogadhatja. Világosan kitűnik ebből, miszerint 
a’ toryk csakugyan hatalmasul hátrálnak, ’s meg is vagyok győződve , 
hogy az illy bánásmód folytatása 2dik Luthert idézem! leire, ki meg fog
ja törni a’ vallási zsarnokság bilincseit. £n a’ ministen oktatásterv mel
lett szavazók , mert hiszem, hogy ellenzóji csupán a’ tudományok ter
jesztésitől félnek a’ nép között, jól tudván , misz* rinta’ nép fölvilágosult- 
sága minden a’ nemzeti érdekkel ellenkező bajnak egyszerre véget tud int 
vetni. Mi a’ titkos szavazást illeti, én épen nem vonakszom a’ választó 
gyűléseknél annak ótalmazasában megegyezni. Ha e’ tárgy újra megfor
dulna parliament előtt, és én nem fognéklélekisméretemmel *s egyszers
mind Önök megbiztával öszhangzólag szavazhatni,úgy mindenkor lesz any- 
nyi böcsületem, hogy annak idején leteszem megliatalmazóim kezeibe av 
reám ruházott követi méltóságot. Más fontos kérdésre nezve , a’ gabna- 
törvényt értem, érett fontolgatás után határzám el magamat, ’s megva
gyok győződve, hogy azt csakugyan meg kell seinmíteni. Hogy e’ törvény 
egyedárusság , azt senki nem fogja tagadhatni; de azon magányos érde
kek miatt, mikre határzó befolyással vagyon, épen nem szándékom azt 
megzavarni. Óhajtanám tehát, miszerint a’ gabnatörvény megszünteté
sekor nyilványittassék, hogy az bizonyos napon megszünend foganattal 
birni, minek következtiben aztán minden kart elháríthatnak maguktól 
a’ földbirtokosak. Véleményem szerint a’ gabnatörvény illy megszünte
tése sokkal jobb a’ fokonkéntinál , mivel ez utóbbi minden esetre kárral 
leendne kapcsolatban. Mi egyébirántaz ellenzést illeti a’ gabnatörvényre 
nézve , az iránt csupán azt jegyzem meg, hogy nincs olly fonákság , melly- 
hez ne fordulnának az emberek, midőn bizonyos osztály érdekei elő
mozdítása forog szóban. így például tettdolog, hogy midőn a’ parliament 
jó országutakat akart csináltatni, kérelmeket nyújtottak ellenük. A’fő
város közelében lakó földbirtokosak ugyanis jelentek, miszerint jó utak 
által igen szenvednének érdekeik, mivel a’ távolabb bérlők is könnyen 
fognák Londonba szállíthatni gabnájokat.“ — Birminghami hírek szerint 
jul. 15ikén ismét komoly csöndzavar történt gyújtás- és fosztogatással. 
Manchesterben is folyvást magast) fokra hág az ingerültség. Vincent, 
alig jutván kezesség mellett szabad lábra , azonnal izgató beszédet tarta 
Bristol közelében. — Hussein kán, a’ rendkívüli perzsa követ, juh 14- 
kén hirtelen elhagyó Londont ’s visszautazék hazájába. — A’ kormány 
„Terror“ *s í?Erebus“ kir. hajókat mágnesi vizsgálatul délsarki utazás
ba és tapasztalás-szerzésre küldé Rósz kapitány parancsi alatt.— Kings- 
tonben jul. elején uj találmányu röpítő erőművel tettek próbát, melly igen 
meglepő ’s nagyszerű síikért bizonyított. Az egész erőmű csak mintegy

15 fontnyi nehéz ’s használása esészen nélkülözhetőkké teendi az álgyu- 
golyókat. — A’ hőség olly nagy jelenleg Londonban is, bngy a nem
zeti képviselők már alig várják az ülés-berekesztést.— Doszt Mohammed 
lemondott méltóságáról Indiában Sudsa sáli részire.

(Melbourne nyilatkozata a’ birminghami zavarókról.) A’ jul. 1 fii ki 
felsőházi ülésben Warwick gr. fölszólitására következőleg nyilatkozék 
Melbourne a’ birminghami zavargásról: „A* hozzám érkezett birmingha
mi hírek olly ingadozók , hogy semmi részletet nem közölhetek belőlük ;
a1 lapok liirei mindazáltal csakugyan valóknak látszanak. Több házat íöl- 
gyujtottaka’ chartisták, néhányat pedig kirablottak; de reményiem, hogy 
most már tökéletesen helyre állotta’ csönd. Mennyiben érdemes gáncsra 
a’ helyhatóság e’ baj annyira emelkedése miatt, most még nem vagyok 
képes megítélni. Mi azon kérdést illeti: vájjon elég Számú fi gyveres rend
őrség van é jelenleg Birminghamban a közbeke-töntartasra, én részem
ről igennel vélek arra válaszolhatni. A’ politikai egyesületekben tartatni 
szokott ingerlő beszédeket mindenkor határznttan roszalá a’ kormány ; 
de véleményein szerint megboesáthatlan hiba lenne erőszakkal föllépni az 
illy társulatok ellen. Nem az egyesületekben keresendő a’ veszély . ha
nem a’ darab idő óta divatba jött ingerlő és izgató beszédekben, melly* k 
még gyújtogatásra is több ízben szólítok föl a’ népet. Egyébiránt mos
tani helyzetünkben erőszakos rendszabályhoz teljességgel nem nyúlhat a 
kormány, hanem csupán azzal kénytelen inegeiégülni, hogy nyíltan mond
ja ki roszalását.“ Birminghami hírek még folyvást aggasztónak mondjak 
a’ város állapotját, mert az ingerültség perezenkint nagyobulni latszik.
A’ hatóság számos zavargót fogatott már el; de mint látszik, nem igen buz
gón teljesíti kötelességét, mert egy falábú zendiilő is szerencsésen meg
tudott szökni, még pedig gyalog, üldözőji elől. Jul. 17kén az alsóház
ban is inegpönditek e’ tárgyat, mire nézve igen nyugtató íelvilágitáso.kat 
adott Russell, mondván, miszerint a’ dolgozók csak igen csekély része 
eszközlé a’ zavart. A’ londoni chartisták igen sajnáljak e balesetet, néni 
azért, mivel megtörtént* hanem, mivel kissé hamarebb ütött ki, mint 
tulajdonkép történnie kellett volna. A’ Standard szerint aug. 2ik hetében 
szándék elhalasztani a’ parliament üléseket. — Waterloo angol gőzös, 
melly 10 ezer puskával, lőszerrel, ruhaneműkkel st. eff. volt útban a 
spanyol carlosiak számara, jul. Ulken Wight-sziget közelében elégett. 
Egész terhe odavesze ’s a’ legénységét is csak legnagyobb erőködessel 
szabadíthatok meg. —

r a bi c 7. ! a o r m v. « g\
Paiisban ,ulius ladikén a’ nyilványos oktatási mi ist* f költségű 

vitatá a’ kanna. Tracy több javítást kívánt, ’s kérdé a’ ininistert: szán
déka é teljesíteni az alkotmány „oktatás szabadság“ iránti igeretet ? V iU 
léniáin mentegeté magát, hogy a’ május 12iki kormány még nem terjeszt
het tökéletes rendszert a’ ház ebbe. Ezután a’ tud. egyetemi igazgatás 
hiány iratért Tracy s megmutató, hogy az ott uralkodó visszaéléseket csu
pán tökéletes javitas által törölhetni el. Villemain élénkül küzdött e vé
lemény ellen. (Halmazé beszédje után eloszlott a’ gyűlés. —

(A’ követek esapatonkint szöknek meg.) A’ jul. 15iki párisi posta
elmaradt, mint mondják, Tóul közelében dühöngött rendkívüli vihar miatt, . 
meiiy a postakocsit iölforditá.—A’követek megszökése, kik nyári örömek 
után esengve, fürdőkben ’s egyeb mulató helyeken feled k a’ költségvetés vi
tatását és számos más fontos tárgyat, vegre csakugyan elmetszé kül
dőik béketürése fonalat. Egy es niegyekbül már haragvó szózatokis hallat
szanak. A’National de 1’ Ouest igy nyilatkozik e’ tárgyt ól: „150 követha- 
gya el már Parist. Azon községek, mellyek k* pviselőkké választok őket, 
azonnal visszaűzni kötelesek most a’ becsületekről annyira megfeledke
zett követ urakat, vagy pedig lemondási a kényszeríteni őket, hogy ér- 
demesb ’s kötelességükhöz tiivebb férfiakat lehessen küldeni helyettük. 
Pöls/ólitjuk olvasóinkat, tudassák velünk, mihelyt nyugati követek 
megszöktérül értesülnek. Mi tüstint ki fogjuk nyomatni neveiket, fszó - 
litván egyszersmind a’ választókat: fosszák meg nyilván yosan a’ nemzeti 
képviselőségtől e’ követeket. Minden követ, ki megvetve kötelességét , 
a’ költségvetés vizsgálatában nem részesül, holott szabad akaratjában 
állott visszautasítani a’ választók megbízását , árulási vétséget követ el, 
’s érdemes , hogy a’ közvélemény roszalasi bélyegét süsse homlokára,.“

(A’ezukorügy miatti ingerültség. Adatok Barbésról. Elegy) A’bor- 
deauxi kereskedők's ezukorgyártók izgatási czúkorváin-esükkentésénaz 
éjszaki megyékben hatalmas ellenmozgalmakra szolgált alkalom!; a’vn- 
lenciennesi ministeri lap ezt írja e’ tárgyban jul. 18ikáról: „Varosunk
ban nagy ingerültség uralkodék tegnap. Hatvannal több répaczukorgyártó 
jelenté a megy eispaimak , miszerint ők azon esetre , ha a" kormány udv. 
rendelettel találna csökkenteni a’ ezukorvamot, mit ők törvénytelenség
nek tartanak, azonnal meg fogják szüntetni az adófizetést. E’ nyilatko
zat olly férfiak résziről, kik mindenkor határzott barátjai a’rendnek, igen 
megindító a’ megyeispánt, ki azonnal irt a’ kormánynak e’ tárgyban. Az 
udvar alkalmasint nem fog olly rendszabályhoz nyúlni. inelly a’ miénk
hez hasonló nyugalmas és rendszerető lakosságot is kétségbeesésre tudna 
birni.“ Hasonlagnyilatkoztak a’ ezukorgyártók még több helyen is; Cam- 
braiben mindazáltal azon nyers választ nyerek a’ megyeispántól , hogy 
ha nem fogjak fizetni az adót, majd beszedendi ő azt tőlük erőszakkal. 
— A’ Gazette des Tribunaux következő nevezetes eseménytközöl, melly 
u pairszék törvénykezése alatt történt:,,Dupont,egyike Barbés ügyvédi
nek , látogatást kapott egy fiatal férfitól, ki arezra rendkívül hasonlított 
a vádlotthoz. E’ férfi oda nyilatkozók , hogy május 12ikén ő is jelen volt 
a’ jogpalota ostromlásán s Droineau hadnagyra kétszer lőtt. Vallomási 
részletei tökéletesen megegyeztek néhány tanú mondáéival ’s a’ golyók 
irányzatával is. Az ügyvéd mindazáltal rnég sem használható e’ vallo
mást törvényszék előtt, mivel tör vény szerüleg ne.n bizonyítható he az
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ifjú állítását. Jul. 1 31 kán Teste pecsétőrhez ment Dupont, ’s közle vele 
az egész történetet, az ifjú neve ’s laklielye elhallgatása mellett. Teste 
igéré, hogy lelietség esetén használni fogja e’ felfödözést a’ministen ta
nácsban. A’ sajtó azon hirt terjeszgeti, miszerint Barbés nem a" gálya
rabok közt fogja kiállani büntetését, hanem Mont Saint-Michel erősség
ben. Az elitéltek közül tizen már Douüensba érkeztek jul. 1 bikán este. 
Az utazást ollv gyorsan végzék, hogy a’ börtöngondviselő még értesül
ve sem volt odajövetelükről, midőn már valóban megjelentek előtte. Min- 
denik fogoly külön volt elzárva a’ kocsi egyik zugába , úgy, hogy nem 
is gyanítható , kivel utazik. — Touloni jul. 17i ki hírek szerint Montebello 
120 álgyus sorhajó ezúttal mégnem fog a’ keleti tengerre vitorlázni, ha
nem a’ Toulonban fölállítandó tartalékseregnél maradand , melly alkal
masint minden haszon nélkül nyelendi el a’ kamráktól megajánlott 10 
milliónyi rendkívüli tengerészeti költséget. E’ tartalék hajóhadat Monte
bello, Diadéme , Santi Petri sorhajók, Thetis és Atalante fregátok, ’s 
öt korvett és egy gőzös képezendik. De la Süsse ellenhajóvezér viendi 
e’ hajóhad parancsnokságát ’s Montebello árboczara tüzendi lobogóját. 
Úgy látszik, mintha intést kapott volna a’ franczia kormány az angoltul, 
hogy ez utóbbi hátaiménál nagyobbat öszpontosítson a' földközi tengeren. 
Összesen, az ausztriai hajócsapattal együtt, 14 sorhajó, 5 fregát ’s 12 
könnyebb hadihajó horgonyoz azon vizeken , ’se ’ hatalom mindent kíván
hat a’ török hajóhadtól, mit békeföntartásra nézve szükségesnek gondo- 
landnak az egyesült hajóvezérek. — Egy párisi lap következő szép vo
nást említ Balhésról: ,,Barbés egy rokonától 300 ezer franknyi örök
séget kapott; mivel azonban a’ végintézkedő több közelebb rokonit egé
szen elmellőzé, Barbés magához hivatá azokat, ’s az egész örökséget át
add nekik, nem akarván jogtalanul szerzett vagyonnak lenni birtokában/ 4 
— Azon nap , midőn a’ ministerek Barbés sorsa iránt tanácskoztak , pa
rancsot kaptak az öszmüvészeti tanulók honn maradásra, mivel Levaillant 
tábornok szemlét fogna fölöttük tartani, mint a’parancs mondd. A' szem
le mindazáltal elmaradt,’s az ifjak előtt megnyíltak intézetjük kapuji, mi
helyt Barbés megkegyelmezése bizonyos vala. — Algíri hírek szerint a’ 
Constantáiéi összeesküvésben részesültek közül ötöt halálra’ítélt |a’ fran
czia törvényszék. — A’ júliusi ünnepekre oliy csekélyek az idén a’ ké
születek, hogy azok majd egészen elveszitendnek minden szint, és ha
sonlítani sem fognak többé nemzeti ünnepélyhez.

' T ö r ö k ő r » * «  g:.
Konstantinápoly, jul. okán: Chosrew basa, ki a’ mostani kormány 

lelke, igen jól választó rendszabályit, mi által megnyerd az ifjú szultán 
kegyét, ki őt nagyvezéri’ranggal ruházta f i .  Ezen öreg, tapasztalt, fur
fangos férfi, ki sokban hasonlít Mehemed-Alihoz, uralkodik most a’ porta 
sorsa felett ’s bizonnyal mindent legjobban intézend. Átlátja t.i., miszerint 
Mahmud szultán újításit rögtön’s valódi terv nélkül foganatosító,szeszélyesen 
rombolt ’s épite, miáltal az elmékben és statuskormányzásban zavar támadt. 
Chosrew az által kíván segitni e’ dolgon, hogy a’ régit a’kor kivánatival 
összeolvasztandja ’s magán kezdő meg e' pályát, t.i. nagyvezéri ranggal ru- 
ház atáfel magát, a’ nélkül, hogy a’ statustanácsot elmellőzné, melly a’ 
szultán tanácsadó testéül szolgáljon. A’ szárazföldi és tengeri katonaság 
létegesitését is európai fogalom szerint kívánja eszközleni, az iskolákat 
javítani, de e’ mellett az ottoman nemzet rugójáról, az islamismusról, 
sem felejtkezik meg, sőt ez leszen a’ központ, melly körül minden javítási 
forganak. Illy módon, azaz a’ nemzetiség előmozdításával, reményű népe 
ujjá születését; e’ gondolat azonban nála épen nem uj, sőt gyakor szem
rehányásokkal illeté az elhunyt szultánt mohó ujitgatásiért. De nemcsak 
az ottoman nép belső erejének rendes és czélszerü kifejlesztésire fordítja 
Cuosrew basa figyelmét, hanem a’ porta külviszonyit is határzottan elren
dezni óhajtja , mi által eltörleszti a’ bizonytalanság bélyegét, mi a’ por
tának annyira sajátja volt eddig. Halil basával egyesülten felelősségük 
alatt a’ szárazföldi ’s hajósergek főparancsnokit felszólitá hadi munkálko- 
dásik felfüggesztésire további rendelkezésig. Ez az első lépés Mehemed 
Alival tökéletes kibékülésre, mi hihetőleg a’ háborút kezdetiben elfőj- 
tandja ’s nagyobb szerencsétlenséget mellőzend el. Chosrew basa jól 
ismeri az egyiptusiak felsőbbségét ’s hogy az erősebb, habár szolga 
czimmel, végre függetlenné teendi magát ’s ura szerencsésnek tarthatja 
magát, ha ez egyezkedés utján történik. Ezokbuí Mehemed Ali számára 
az örökségi jogot átengedi Egyiptus felett, Syriát pedig, Ibrahim helytar- 
tósága alatt, liíibér gyanánt bírhatja. Illy nézetekkel kezdé pályáját meg 
az uj kormány, mi a’ béke barátit örömmel tölti el. Meglátjuk, Mehemed 
Ali megnyugszik-e illy békés utoni egyezkedésekben ?

Bécs, jul. 17kén : Rendkívüli alkalommal Konstantinápolyból azon
hír érkezek, miszerint a’ török hajósereg elhagyó a’ dardanellákat, ’s 
az egyiptusi hajósereggel összeütközők, melly tül tökéletesen megsemmit- 
tetett.—Konstantinápolyi jul. 8ki irat pedig következő fontos híreket közöl: 
,,A’ kapudán basa, kormánya parancsa ellenére, az egész török hajó
sereggel kivitorlázott a’ dardanellákbul, Mehemed Alinak szolgálataján
lása végett ’s ekkor az egyiptusi hajósereggel egyesülten visszatérem! 
Konstantinápoly ellen, megbuktatni azon ministerséget, melly egészen 
ellensegibül alakult. Syriábul azon hir érkezek Konstantinápolyba, mi
szerint a’ török sereg, mielőtt az ellenségeskedés megszüntetése iránti pa
rancsot kapná, Ibrahim basával csakugyan csatába ereszkedék, ki azt 
egészen tönkre véré.“

Konstantinápolyi jul. 8ki levél a’ török hajóvezér árulását ’s az 
ottoman főparancsnok tönkreveretését Eufrálnál valósítja. Azon mód , 
mellyel a’ kapudán basa elpártoltát a franczia hajósereg nemcsak tűre 
sőt nyíltan előmozdító, megjegyzésre méltó az európai hatalmaknak Me

hemed Ali melletti ’s elleni állását illetőleg. A’ Hafiz és Ibrahim basa 
között történt csata napjárul a’ levelezések nem egyezők, hanem okve- 
tetlenül jun. 21 — 24ke között ment az véghez.

Konstantinápoly, jul. Skán: Nagy rémülés uralkodik a’ fővárosban, 
hol a’ legroszabbtul rettegnek. Hafiz basa csatát veszte Aleppo és Eufrát 
között. Ibrahim basa, ki mindig attól tarta, hogy Syriában a’ török
sereg jelenléte lázadásra buzditandja a’ lakosságot, megtámodá Hafizt ’s 
rövid csata után szétrobbantó sergeit. A’ törökök igen nyomorultan vi
selték magukat; mindjárt első álgyuzás után ugyanis futásnak ered
tek ’s Hafiz alig tudó serge harmadát megszabaditni vagy összegyűjteni.
E’ csata elhatárzó ’s a’ trónra most lépett uj szultán helyzetét veszély
ével fenyegeti. Ez azonban még nem elég, hanem sokkal nagyobb f ontosságú 
hir érkezők ide, melly a’ bajt, úgy látszik, tetézi; a’ kapudán basa 
ugyanis a’ porta azon parancsára, hogy tovább ne vitorlázzék, azzal 
válaszolt, miszerint ő Chosrew basától nem fogad el parancsot ’s őt a’ 
f ins, porta árulójának tartja, ki urát nemcsak ellenség kezeibe akaró adni, 
sőt mégis mérgező. A’ porta jelen kormánya félül mitsem akar tudni és 
készebb Mehemed Alihoz pártolni, ki tiszta muzelman érzelmeket táplál 
keblében. S nem maradt csupán az ijesztésnél, hanemCandia felé vitorlázott, 
hogy magát ’s reá bízott hajósergét Mehemed Ali parancsi alá adja. La- 
lande franczia haj óvezér, ki sorhajóival a’ dardanelláknál horgonyoz, 
nem gátoló a’ kapudán basa elvitorláztát illy nyilatkozvány következté
ben, egyedül csak azt kívánta, hogy menjen Rhodusba ’s onnan közle
kedjék Mehemed Alival. A’ kapudán basa engedett e’ kívánatnak ’s Rho
dusba vitorlázott egy franczia hadi liajótul kisértetve. Könnyen gondol
hatni, milly rémülést okoz illy hir, mert nem tudják: vájjon illy elpár
tolás nem vonand-e maga után többet is és a’porta végre egészen elhagyatva 
marad ; egyedül csak az vigasztalhat még, hogy Hafiz basa, kit a’ ka
pudán basa, példája követésire szólita fel az egyiptusiakhoz átpártolás 
\ égett, határzottan ellenmonda minden kísértésnek. A’ díván majd foly
vást'ül; ma azt határozták: kiildenének a’ kapudán basához követet 
részletes tudósítással a’ szultán haláláról ’s azon biztosítással, miszerint 
a'szultán csakugyan természetes halállal múlt ki és szólitnák föl őt egyút
tal kötelessége teljesítésire. Másrészről Ponsonby lord Walker kapitány
hoz sürgönyt külde, mellyben felszólitja őt, hogy azon esetben, ha valósul 
a’ kapudán basa elpártolása, azonnal hagyja el a’ török hajó-serget. 
Ezenfelül teljes meghatalmazott indult Alexandriába Mehemed Alinak bé
keszerződést viendő. Egyébiránt nem tudhatni: vájjon Hafiz basa sergit 
a’ syriai határokon túl is üzték-e, vagy Cailler franczia kapitány elég 
jókor érkezék-e Ibrahim basához szándéka gátlása végett? annyi bizonyos, 
hogy ez jun. 24kén mégnem volt Ibrahim főhadiszállásán.

N é m e t o r s z á g .
A’ hassziai hgségben Mannheimban megjelenő „Német postilion414 

el van tiltva elkobzetás ’s 10 ftnyi b rság alatt.
A’ hannoverai lap. jul. 16kán „hivatalos tudósítások“ felirás alatt 

felszólítást közöl a’ király túl, mellyben először Hannovera főváros elő- 
terjesztvénye a’ német szövetségi gyűléshez adatik elő ; ez előterje$zt- 
vényt a’ városi tanács jun. 15kén nyújtó be az 1838ki alkotvány eltör- 
lesztése iránt, fájdalmasan említve meg mind azon sérelmeket, miket 
ezóta hazájok szenvede , többi közt ekép szól: „Az ország minden vi- 
szonyi megzavarvák; a’ kormányzás gyönge’s erőtlen, a’ ministerek be
folyás és bizalom-nélküliek, az udv. cselédség általában elégületlen és 
habozó, mocsoknélküli hirök koczkáztatva; az ország belbékéje eltűnve, 
ármány, bizalmatlanság és kémkedés foglalva helyet, a’ családi köte
lékek elszakadozvákpolitikai érzemény-meghasonlás miatt ’s a’ közinge
rültség naprul napra növekszik , bármennyit beszéljenek is ellenkezőrül , 
’s mindez olly országban , melly örökös uralkodójához tántorithatlan hű- 
séggel ragaszkodik! Valóban! ez ország jobb sorsra érdemesb, mint 
a’ mostani!“ Miután a’ felszólítás az előterjesztvényt előre bocsátná, kö
vetkező vétkes tetteket von ki belőle: „ 1) a’ fölséget illető tisztelet meg
sértését; 2) kormány elleni rágalmat; 3) nyilványos rágalmat általában 
az egész kormány ellen, különösen pedig a’ ministerség ’s 2ik kamra tag
jai ellen. Ezenkül — igy szól továbbá a’ felszólítás — ez előterjesztvény el 
akar szakitni bennünket kabinetünktől azon álnézet megalapitásával, mi
szerint a’ kabinetünk általi rendeltek legfőbb jóváhagyásunkat nem nyer
ték volna meg, holott az 1837 nov. 14ki kabineti rendeletünkből eléggé 
kiviláglik ,hogy a! kabinetünkhöz jövő ügyek elhatárzása tőlünk függ. ’S 
ünnepélyesen nyilványitjuk, miszerint soha meg nem nyugszunk abban , 
hogy köztünk és kabinetünk között különbség tétessék.“ Ezen előter- 
jesztvénvt büntetlenül nem hagyhatván a’ felség, először is az egész ügyet 
törvényes útra utasítja, e’ mellett azonban Rümann városigazgatót fon
tos hivataléiul felfüggeszti, mert ez az előterjesztvényt nemcsak aláírta , 
hanem , mint tanácstestület igazgatója, kötelességirül meg is feledkezett.
_ A’ hannoverai polgárság küldöttsége járult jul. 17kén a’ felség elibe,
melly Rümann felfüggesztését kívánná eltörleszteni vagy legroszabb eset
ben a’ kir. biztos helyett az elnökséget a’ várossyndicusra bizhatni. Ez 
utóbbi kérelmet teljesítő a’ király; az elsőt elmellőzve.

IB o 1 1 a » d i a.
Amsterdam, jul. Skán: Brade mérnök azon javaslatát, miszerint 

építtessék Y folyamon lánczhid, mellynek költsége 1, 100,000 ftra van 
föltéve, a’ felség vizsgálatul biztossághoz utasító. Azamsterdami vasút 
hatalmas léptekkel siet bevégeztetéséhez, úgy hogy aug. ‘ü k é n ,  mint 
a’ király születésnapján , okvetetleniil ki fog nyittatni. A' harlemi ten
ger kiszárittatását illető munkák még az idén veendik kezdetüket. —

S zerk eszti U e l m e c z y .  — Nyomtatja T r a t  l i i e r - K á r o l y i  úri ulcza 612.
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s z o m b a t , aug. Íi2ik szám.

FOGLALAT: Magyarország és Erdély f Lir. leirat az országgyűlési tanácskozások siettetése iránt; kinevezések; tudom, egyetemi uj tisztikar; 
in. n. Akadémia ; budapesti napló : aláírási ívek a’ pestmegyei takalrékpénztár megalapítására, jutalom Hirsch Lázár gyilkosai felíodözésire , áifigyar játék—

. Szín, ’s a’ t .; különféle; ’s a’ t.) Spanyolország (hareztéri hírek; az alkotmányosak csatát nyernek ; ’s a’t.) Anglia (részletek a’ birmingha
mi zavargásról; a’ nagy hatalmak szándéka kelet iránt; a’ központi rendőrségi törvény az alsóházban; a’ királyné ismét lángra gyújt egy hidegvé
rű angolt; Anglia helyzete Perzsia ellenében; ’s a’ t.) Franeziaország (költségvetés általányos terjedelmében elfogadva; ’s a’ t.) Olaszország (a 'pá
pa beszéde ; ’s a* t.) Törökország (részletek Ibrahim és Haíiz basák közti csatáról; ’s a’ t.) Németország. Hollandia. Gabonaár. Dunuvizáliás.

ü l a g y a r o r s z á g :  én  E r d é l y .
7,89Vsat 183.9. Következő kegyelmes királyi leirat érkezett a’ törvényhozó 

Testhez jul. 2í)kén az országgyűlési tanácskozások siettetése iránt: 
FERDIXAXDUS etc. Serenissimc Archidux etc. Positivae articuli 13 : 179°/l 

disposition! innixi , spectata eliairt benignarum Propositionurn Xostrarum , quas 
in auspiciis Coinitiorum borúm, Dilecitloni et Fideliíatibus Vestris eonsignavimus, 
indole, inline in Regni bonum, legumqtie effectual direct«, nihil Xobis certius 
pollicebaimíf quam quod et illáé promte pertractaiídae , et subin, quae justa sup* 
peterent, postulata et gravamina, modo et ordine provocata lege praescripto, ad 
Nos it« perferenda sint, ut cuncta haec intra terminum menti íeguiri corrcspon- 
dentem debitd superari valeant. Contra justam igitur hanc exspectatioiiemXostrani 
est, quod obtcníu, úti intelligimus , benigni Reseripti Xostri ílegii de 8 -a Maji 
a. Ci —̂ posteaquam Comitatus Pestiensis in alterum Ablegalum suum comitialem 
Individuum etiamnum actioni ad poenairi infamiae suscitatae obnoxium delegisset, 
— * illan cum eo dimissi, quod obstante muneris illius, sanelimoniae item Comi- 
tioruin rationc , locus ímlividuo illi ad Diaetam nonsit, antelatus proin Comitatus 
alium a labtí liujiismodi immunem in Ablegatum delig-at, in proSequendo legis illius 
trantite mora, ex ea quam maximé sollicitudine nectatur, ne legali delectus Able- 
gatorum comitialium júri Comitatibus competenli, quodpiani ex praevio benigno 
Resöripto Xostro praejudicium enascatur. Est cunctatio liaee Xobis tanto magis 
ingrata , quod quemadmoduin ab illő animi Xostri candore , quo felicitatem Regis 
et Regni exact«, quam maximé logum, juriumque incolumitate niti semel, atque 
iterum professi sumus , quam longissiuie abest, ut Comitatus in activitate sua 
legibus, justisque etapprobatis consvetudinibus cohaerenter exercerida coarctari 
veliinus ; ita vicissim dubitare non possirnus, Dileetionem et Fidelitates Vestras 
illi, quam aclas Majorum, pro ingenuo Gentis charactere , in honore , decoreque 
Comitiorum contra quosque , qui hujus generis actionibus subessent ,• conservando 
sua sponle sequebatur, eurae et providentiae deesse nolle. Atipie eapropter, 
nulla sane exsuperius provocato benigno Rescripto NTostro suppetente justae sol- 
licitudinis causa, Dileetionem Fidelitatesque Vestras hisce districtiin hortamur, 
u t , quodsui est muneris, pertractationes comitiales ,• ductu positivarum leguin ad- 
maturent, et in faciendum temporis compendium, omni, qua par est, solertia, 
assiduitateque incumbendo, provinciáé suae exspeeiationique illi; ne Comitiahaec 
justo lorlgius trahantur , respondere satagant. Quibus in reliquo etc. Datum in 
imper. UrbeXostra Vienna Austriae die 28-va Mensis Julii, Anno Domini 183.9. 
FERDINANDU8  in. p. A n t o n i u s  Co me s  Ma j l á t h  in. p. G e o r g i u s  
Ba r t  a 1 m. p. (Magyarul jövő számunkban)

<) cs. ’s ap. kir. fölsege a’ kassai kir. akadémiánál Rauberstrauch Já
nos h. ügyvedet honi ’s büntető törvény; a’ nagyváradi kirí akadémiánál 
pedig Neupauer János kir. táblai ügyvedet ugyanazon tudomány tanító
jává nevezni, ’s f. e. jun. 13ki határzatában D a n i e l y  György magyar 
kir. helytartótanácsi kiadót saját kertire egész dijával nyugalmazni niel- 
tóztatott. —

B u d a p e s t i  napló.  Örömmel sietünk jelenteni, mikép Fáy An
drás buzgó ’s at  egész nemzet hálájára méltó törekvése következtiben a’ 
pestmegyei takarékpénztárra nézve olly kedvező folyamatuak már az elő
készületek, hogy e’ rendkívüli hasznú intézet valósulását minélelőbb re- 
ménylhetni. Az intézet tervét a’múlt számunk melletti Társalkodó bőven 
közié , ’s itt most csak az egésznek minélelőbbi létesítését eszközlendő 
aláírási ívek leendnek emlitve. Pestmegye ugyanis két aláírási ívvel lá
tott el minden járásbeli megyetisztet ’s más jóért buzgó honfiakat. Ez 
ivek egyike illy czimet visel: ,,A’ pestmegyei takarékpénztárgyámolói- 
nak meghitelesitett aláirási íve“ ; mellynél fogva az aláírók ezen, az em
beriség boldogitására ezélzó , intézetet egyszer ’s mindenkorra saját nagy
lelkűségüktől függő mennyiséggel mozdítják elő, kötelezvén magukat’s 
örökösiket minden vagyonukkal a’ neveik után saját kezükkel Írott aján
lásoknak vagy azonnali, vagy legfölebb f. e. novemberben az 183% 20 
t. ez. erejével is mulhatlanul történendő lefizetésire. A’ másik ív czime: 
,,A’ pestmegyei takarékpénztár alapítóinak meghitelesitett aláirási íve.“ 
Ez ív erejénél fogva a’ kidolgozott ’s pestmegyei közgyűlés által elfoga
dott terv 7ik szakasza értelmében ’s föltétel mellett, az aláírók arra kö
telezik magukat ’s örököseiket, hogy azon ívre saját kezükkel nevök 
után jegyzett részvényeiket (egy egy részvényt a’ megyei végzés követ
keztiben száz pgő forinttal számítva), mint a’ fölállítandó takarékpénz
tár bátorságául szolgálandókat, ’s általok számára minden vagyonukkal 
biztósitandókat, kezeik közt megtartván, azoknak száztóli hatos kama- 
tit, tiz évig, évenkint mindenkor előre az 183%: 20. t. ez. ereje sze
rint is pontosan fizetni fogják; a’ kötelezett tiz év elmúltával, mind rész
vényeik jótállása, mind azok kamatinak évenkinti fizetése megszűnvén. 
A5« első évi kamatfizetés f. e. novemberben kezdetik meg, midőn az alapítók, 
kik az intézet kezelésiben , tisztválasztásiban , ’s kormányzatában mind
nyájan székkel és szavazattal bírnak, tartandó közülésükből az intézet 
tisztviselőit, ’s ezek közt pénztárnokát megválosztandják, ’s a’megnyi
tás előleges intézkedéseiről tanácskozni fognak. E’ közhasznú és soha 
eléggé nem magasztalható intézet mindjárt első megpöndittetésekor olly 
buzgó részvétre talált, hogy azonnal előre is mintegy már létesültnekle- 
hete azt tekinteni, mi bizonnyára legédesb jutalmul szolgáland a’ nemes- 
lelkű indítvány tevőnek, ki már annyi díszes érdemvirágot szerze magá
nak a’ hazai jóllét körül. — A’ kegyes Szerzet alatt álló pesti gymna- 
siumban már végre jutának a’ nyilványos próbatétek. A’ tanuló ifjúság szá
ma összesen 627re ment. Valamint itt, úgy a’budaifőgymnasiumban is 
örömmel tapasztalhatni, hogy a’ buzgó tanítók fáradozási évrül évre vC

rágzóbb helyzetre emelik nyelvünket is tanítványaik közt. — Magyar kir. 
tud. egyetemünk jun. 25kén Pázmán Péter alapitója 's Mária Terézia ki
rályné emléknapját ünnepié. A’ sz. misét Fejér György kir. tan. és m. kir. 
tud. egyetemi könyvtárnokmondá díszes olfári szolgálattal a’szokott fény
ben megjelent tud. egyetemi karok ’s tanuló ifjúság előtt. Sz. egyházból 
az egyetemi nagy terembe sereglett az egész díszes gyülekezet, hol Wolf- 
stein József ezévi nsgos rector velős tartalmú rövid beszéddel emléke- 
zék az egyetem fönnevezett jóltevoji érdemeikről. — A’inult naplónkban 
emlitett elveszett ó-budai zsidó drágakóarusnak még mindeddignem akad
hatott a’ rendőrség nyomába. Tétény közelében találtak ugyan egy holttes
tet, de az egészen isméretlen. Az elveszett zsidó neve, mint említők, Hirsch 
Lázár, O-Eudáról, ki 38 eves, közép nyúlánk termetű, hosszú sápadt 
arczu, sasorru, álla pedig hegyes volt ’s tetemes hosszúságú , barkója fü
lei mellett lenyúló ’s haja világosbarna. Öltözete: bársonygalle’ru világos 
zöld kabát, fekete selyem nyakkendő; fekete kalap. Ki leíaríóztatá a he
lyét felfödözi, vagy holttestét előkeríti, 200 pgő for. jutalmat kap az ó- 
budai zsidóközségtiil, az pedig ezer pgőtaz eltűntnek nejétül, ki a’gyil
kos nyomába igazitandja a’ rendőrséget. Készpénzben 9,300 pgő forint 
volt az eltűntnél, a’ drágaságok böcse pedig mintegy 8534 pgo forintra 
fug. — Pár nap ótaigen nagy szél zavarja utczáinkban a’ bort ’s az ösz- 
Szetódult esőfelhőket széllyel űzi. 3 — 4 nap óta az éjek ’s különösen reg
gelek bűvösek. — „ E r ő s “ gőzös jul. Síikén öt terhes hajót vontatva 
érkezék partinkhoz az aldunai vidékekről ; terhe nagyobb része gyapot
ból állott. — E’ napokban hagyó el magyarul Trattner-Károlyi és néme
tül Länderer Lajos sajtóit „Nefeiejts“ , vagy azon erkölcsi mondások, éne
kek és imádságok gyűjteménye, mikben a’ pesti belvárosi kisdedovó in
tézetbeli gyermekek sziveik kiképeztetésire gyakoroltatnak, ugyanez in
tézet rövid történetével ; kiadta Varga Péter belvárosi kisdedovó inlézet- 
beli tanitó. A’ munkácska kinyornatását a’ nevezett könyvnyomók ingyen 
eszközlék, mivelaz egész jövedelem az intézet alapítására van határozva;iki- 
vápatos tehát, hogy minél több példány keljen el e’ szép czél előmozdítására. 
— Nemzeti színpadunkon jul. 27én „Hűvös vadász“ adaték, Bognár mint 
vendég Max szerepében lépe föl; néző aránylag néni sok ; 28kán „Ko
bold“ ; 29ikén „Vallomások“ ; 30ikán először bérszünettel „Gemma di 
Vergy“ dalmű 2 felv. Bidera után olaszból ford. Jakab István , zenéjét 
szerzé Donizetti, csak egykét zárszék ’s néhány páholy maradt üresen, 
földszint nem olly tömve nézőkkel , mint más hason alkalommal ; 31kéa 
„Saluzzoi Corona“ ; míg. 1 sejéri „ Fiatal házasok “ , Csatótul; 2dikán 
„Teréz“ dráma 5 felv. —

A’ tudom. kir. pesti egyetem jul. 25. 23. és 3Gkán tisztújító-székét 
tartván, a’ köv. 18 !1V:o. iskolai esztendőre nagys. rec^ornak köz akarat
tal a’ hittud. karból Osvald Xaver Ferencz Esztergom főegyházmegyei 
áldozó-papot, theol. doctort, ezen kar proseniorát, a’ dogmatica theol. lső' 
része tanítóját és Esztergom megye táblabiráját választá meg. A’ theol. 
kar dékánja lelt Fischer Bertalan az erkölestudoinány tanítója, és dzon 
kar proseniora; — a’ törvénykaré Virozsil Antal a’ természeti törvény ta
nítója, ’s ezen kar proseniora; az orvosi karé Christen Kristóf az or
vosi kar tagja, t. ns Heves megye, és szab. kir. Buda főváros tisztelet
beli physicusa; a’ bölcselkedési kar dékánjául Werner József bölcsel- 
kedési tanitó és több tud. társ. tag., ns Esztergom megye és több praed. 
szék tbirája e’ hivatalban megerősittetett.

Köztudomású, hogy juhos gazdáinkat országszerte háromrendü szoron- 
gatás ’s illetőleg csapás is érte az idén: 1) a’ hosszú tél következükén későn 
nyílt kikelet miatti (akarmányszükség; 2) a’májusi hideg ’s tartós esőzés, melly 
nemcsak a’ legeltetésre ’s jószágra, hanem a’ gyapjumennyiségre, mosásra ’s 
tisztázásra is káros befolyású volt; 3) a’már szinte hét hetes szárazság ’s rekke- 
nő hőség, melly mindent elpörkölvén vértályogba , köröm-és szájfájásba ejt szá
mos birkát ’s bárányt. E’ hármas ostor valóban nem kellemes,- nem takarékos ta
pasztalás jukbirtokosnak. A’jelen nyaratszaki hőség csupán takarónak, nyomtató v. 
cséplőnek, ’s építőnek kedvező falun , nagy városban pedig ezukrászoknak a’sok 
fagylalt-fogyasztás miatt,’s a’fürdő-birtokosoknak. E’ két emberosztálynak nem 
hogy vízre nem vezeti vagy lapítja , hanem inkább duzzasztja erszényét a’ Sok ide
gen veríték.—A’ p ő s ty é n i f ü r d ő ,  Scherer bécsi orvostanár , mint mostani 
haszonbérlő, igazgatása alatt, azidénmind kényelemre, mind jótékonyságra igen 
nevezetes és czélszerü javításokon ment át. Ugyanis a’ nevezett haszonbérlő gondos 
előrelátása nemcsak megszünteté a’ már ezelőtt fenállott fürdőépületekben létezed 
annyira veszélyes léghuzamot, czélszerü előcsarnokok 's más intézvények meg
nyitása által; de az iszapnak, mint e’ fürdő lényeges tulajdonának, hely beli sérvék 
gyógyítására való használ hatását, több alkalmas kamra-fülépilés állal is könnyeb- 
bité ; sőt egy, maga nemében hazánkban talán első ’s a’hozzá értők ítélete szerint 
különös erejű ’s jótékony természeti melegségü permet-zuhany- és sugár (douche) 
fürdő létesítésével az egész intézetnek több hatást eszközle. Miért is a’ haszon
bérlő , ki sem fáradságot sem költségét nem kiméit az emlitett javítások léire— 
hoztában ’s az idén igen is számosán összesereglelt ’s hozzá folyamodó beteg
nek orvosi tanácsával egész készséggel szolgál, a’ szenvedő emberiségtül hálás 
megismerést érdemel. — M ez ő-K ö v e s d , jul. 2(lkán ; Esti hat érakor , nyugot- 
rul jött barna terhes fellegek fölöttünk a1 világosságot komoly sötétségre változ
tatók , félórái ború után pedig olly iszonyú szélvész támadt, hogy a’ felkavart 
’s vastag gomolyokká alakult por miatt a’ legközelebb tárgy sein vaja többé lát
ható. E’ vihar épületink fedelit felszaggatá, ’s azokat iszonyatos morajjal föld
höz sújtván, szétzúzó, a’ kertekbe rakott szénaboglyákat szerleszórás után szár-



nek e’ kérelmek, a’ kormányra nézve lcgböcstelenebb, mlnőriil csak 
valaha e m l í té s t  hallék. Kn mindenkor védj»“, voltam a’ névjogoknak 
a’ hatóságok önkénye ellenében ; de talán még soha nem volt annyi oko n 
mellettük kikelésre, minta’ mostani esetben. A’ kérelmek egyiket Vi! 
liam Lovett és John Collins chartista vezérek kíildék hozzám. íla sir 
Francis B urdett,k i, mint még igen jól emlékezem , ugyanazon grófság- 
ban ’s hasonló vétség miatt Ítéltetett e l , birminghami börfönparanc-, kö- 
vetkeztiben a' warvvicki tömlöczbe jutott volna, úgy hasonló bánásmódban 
részesülende. (Lyndhurst: „Halljuk!4-) Eleinte szemeimnek sem hívek, 
midőn a' kérelmet olvasóm ; de tartalmát leghitelesb tanúk igazlók előt
tem. Lovett és Collins, mindkettő miiveit és tisztes férfi, a’ nyom »zást 
börtönben olly bánásmódot tapasztaltak, minőt csak elitéit gonosztevők
kel szokás éreztetni. A’ többi méltatlanságot nem is említvén , elég le
gyen mondanom, hogy kétszer vetközteték le s vizsgáink meg őket 
nyolcz piszkos gonosztevő jelenlétiben , kikkel egy medenczebiil kelle 
mosdaniok ’s ugyanazon törülközőt használniuk. Egy aljas gonosztevő pa
rancsot kapott aztán hajok elnyirésiie. (Lyndhurst: „Halljuk! Halljuk!” 
Néhány tory peer kaczag.) Sajonunl, sőt világosabban szólva, undorral 
hallom , hogy illy adatok derültséget támasztani kepesek e’ ház egyik 
részében. Valóban szégyenlem, hogy illy házban kell ülnöm, mellyben 
mosollyal tudják fogadni az illy méltatlanságokat. (Halljuk! és ismételt 
kaczaj.) Még egyszer mylordok (emeltebb hangon) pirulok szégyentől, 
hogy a’ haza legmagasb törvényhozó testületének vagyok tagja, melly- 
ben olly emberek ülnek, kiknek kedélye elég durva, alattvaló bonfifcisi- 
kon elkövetett gyalázatos méltatlanságok hallásakor, gyáva ’s botor ka- 
c/ajra ingert érezni. Azonban csak kevesen képesek lordságtok közül ílly 
aljasságra vetemülni (Halljuk! Halljuk! AT kaczaj elnémul.) A'foglyok- 
tul még tiszta (ingeiket is elszedék ’s olly börtönbe tasziták őket nyolcz 
napra csupa tolvajok ’s utonállók közé, kiknek egyike azon fölül rühes 
volt. Nyolcz nap múlva nagy udvarba vezeték őket, hol nevük fololvas- 
tatásaután, orvosi vizsgálatot kellé kiállóink, hogy vájjon nein ragadt 
e rájok a’ rühV Ezenkül fogolyételre szoriták őket, tulajdon pénzükért 
sem engedvén nekik semmi kényelmet , noha még nem voltak elitfélve. 
Napi eledelük kis fekete czipóbul, kevés árpakásából és 4 lat rósz sajt- 
bul állót. De majd feledéin, naponkint 3 fillérért volt szobád irósvajat, 
tojást és szalonnát vásárlaniok; minek azonban semmi hasznát nem ve- 
vék , mert tüzet nem kaptak. Naponkint 8 egész óráig zárva voltak szel- 
lőzetlen szűk alvó üregeikben, hol maguknak kelle ágyokat összeké
szíteniük. Óráikat, pénzüket,’s minden mást, mit maguknál viseltek, 
börtönbe léptükkor azonnal elszedeté tőlük a’tömlöcztartó. Kést. papírt, 
villát ’s tentát nem volt szabad használniuk, ’s minden h ozzájuk intézett 
levelet először is a’ börtönszolga olvasottéi. Illy fogságban 11 napot töl
töttek el a’ kérelmezők, csapán azon okbnl, mivel szabadon bocsáttatá- 
sukra nem tudtak elég kezességet előmutatni. De még ez is hazudság, 
mert a' k e z e s s é g  be volt mutatva, de az illető hatóság nem mélta
tó azt vizsgálatra; 11 napmulva végre minden helyesnek találtaték; miu
tán már annyi í n s é g e n  mentek keresztül a‘ foglyok.“ Néhány köze
lebbi részlet előadása után engedőimet kért a’ szónok a’ kérelem-előter
jesztésre ’s záradékul élesen kikelt a’ birminghami hatóság ellen, melly 
eleinte igen is gyöngén viselé magát a’ chartisták fékezésiben , utóbb pe
dig kegyetlen zsarnokoskodásra vetemült. Véleménye szerint a’ birming
hami zavargások igen sajnosak ugyan; de azért igen kívánatos, hogy 
büntetést csupán a’ valódi kolomposnk szenvedjenek, ’s ne azok , kiket 
illy alkalomkor rendesen maguk helyett síkra szoktak állítani a’ pártve
zérek. Melbourne 1. rgéré, hogy meg fogja vizsgáltatni e' dolgot; véle
ménye szerint azonban leginkább az igen szigorú börtön-rendszabályok 
okozók ez embertelen bánásmódot, mivel azok szerint minden fogollyal 
egyenlőn kötelesek bánnia’ töinlöeztartók. Ezután Wellington hg, Lynd
hurst és Warwick szokott állításukkal léptek föl, minden népzajgást a’ 
kormány azon elnézésinek tulajdonítván, mellyel mindenkor viseltetni 
szokott a’ politikai egyesületek iránt, mikből szükségkép hasonló zendii- 
letí merények szármoznak. A’ protestáns főpapok ezúttal feledék az ebéd
időt ’s megmaradtak az ülésben , mivel igen jótékony ’s felebaráti sze- 
retet-tamisitó indítványt kelíe megbuktatniuk. A’ börtönrendszert tárgys
zó törvényjavaslat jőve ugyanis vítafási szőnyegre, mellynek egyik czikkje 
a’ kathol. foglyokat saját vallásuk lelkészével kívánja elláttatni, mit a’ 
püspökök olly hathatósan ellenzének , hogy az indítvány hosszas vitatás 
után 7(i szóval 34 ellen megbukott. Aznlsóházban Broughainéhnzhason
ló kérelmeket mutatott be Leader. A’ jut. líliki felsőházi ülésben öröm
mel jelenté Devonshire marq., mi kép éjszaki Irland lakosi az idén nzal- 
krrály felszólításának engedve, nem üllek meg a* boyuei csata emlék
napját, ’s e’ szerint nem volt a’ kormány kénytelen katonaságot küldeni 
az ország azon részibe, mikép az eddig rendesen történni szokott. Ezután 
jelenté Brougham, hogy rövid idő múlva indítványt teend a’ ház előtt az 
irlandi törvényszolgáltatás iránt. — A’ birminghami szerencsétlen nép- 
izgást teljes erővel iparkodnak hasznokra fordítani a’ mindenkor kémsze
mekkel szerte tekintgető toryk, ’s ez úttal a’ ministerséget vélik általa 
megbuktathatni. Először is legnagyobb túlzással írják le az elkövetett ki
csapongást ’s okozott károkat. Wellington annyira ment a’ felsőházban 
e’ hadi cselre nézve, hogy nem átalló egyenesen kimondani , miszerint 
olly nagy pusztítást hadi tapasztalás’! sorában soha nem látott. A’ toryk 
siránkozva panaszkodnak, hogy a’ kormány nem ügyel a’ fenyegető ve
szélyre, sőt Bussell még egyenesen helyeslő is Liverpoolban a’ chartista 
mozgalmakat, végre pedig kitüntetik, milly nehéz már most elnyomnia’ 
zavargást, merta’ whigeka’ békebirák kineveztetisekor csak pártembe
reikre vannak tekintettel, ’s különösen Birminghamban több chartistát 
emelteke’ hivatalra. E’ fordulat igen jól van kiszámítva, mert ha süke-

nyaira kapván. elragad í ; a’ búza-, árpa-, zalicsomúkat pedig, részint földre te- 
rité, részint felforgat;! a’termés-hordó szekerekkel együtt ’s a’ mezőn álló élet
kalangyák kévéit vagy lapos helyekre , vagy a’ folyam medrébe sodró. Rettentő 
vala ez egy óráig dühöngött orkán annyival inkább , mivel a’ munkás gazda nem
hogy elzuzott javait védői, de az iszonyú tömegű ’s elfojtással fenyegető por
viharban életét is alig tudá menteni. E’ zivatar után óra múlva süni villámok közt 
zápor kezde ömleni, melly a’ kínzó port ugyan elveré, de egyszersmind a’ 
földeken elszórt termés meg ki nem perdült szemeit is kisulykolta ’s földbe ta
pasztó, sőt a’kévéket a’ rögtön összefutott esővíz II o r nevű folyamba hömpöly- 
getvén ’s beiszapolván, megsennnité, megfoszta végül e’ szél- és záporvész 
áztatásban levő minden kenderünktől, valamint szőlő, tengeri’s egyéb lábas ve- 
teményinklől is , mellvek által hozzájárulván az is , hogy mind őszi mind tavaszi 
termésünk az idén e’ megyében a’ nélkül is majd legsilányasb vala, egyes la
kosin k nagy Ínségbe sújtottak. B. L. városi hites jegyző. — Sz. E n d r é n  
jul. 26kán nyugotrol dél felé, délutáni 4 éra tájban iszonyú szélvésszel párosult 
égiháboru dühét olly rendkívüli jégzáporban ömleszté ki, hogy az egész nagy 
szőlőhegyen egyetlen tőke sem maradt épségben , ’s több szőlőben még a’ ve
nyigéket is lerombolá a’ jóga’ tőkékről. E’ szomorú esemény kipólolhatlan vesz
teséget okoza Sz. Endre lakosinak, annyival inkább, minthogy most már egy
másután ötödször hiúsultak mega’ szőlősgazdák reményi, mit a’ jégzápor épség
ben hagyott, azt egyéb elemi viszontagság rongált meg, a’ marhád '»dögöt ’s a’ 
tavalyi vizárt nem is említvén , inellyek szinte nagy mértékben járultak a’ la
kosság elszegényitésihez. A’ község- erejét ez újabb szerencsétlenség végkép 
megtöré. — Z s á m bókból  hasonló szomorú hírek érkeztek’s E g e r b ő l  is, 
hol szinte jul. 26kán délután 6 éra tájban tönkre rongáló a’ ’s hatalmas szürettel 
biztató e g e d i  és s i k h e g y i  szőlőket. Minthogy pedig E g e r  népségé
nek számos!) része szőlősgazda ’s kapás ’s 1834 ( ’s igy mar 5 ev olaj a’szőlő 
itt úgy szólván mit sem jövedelmeze, annyi szakadatlanul egymást követő mosto
ha év után ’s a’ borkereskedésnek itthon is de főleg Lengyelországban (hova 
nagyobb mennyisége szokott vala ed lig szállíttatni a’ finomabb fajú egri bornak) 
olly veszteg csönkkenté vei nem csuda,ha az egri nép nagy része ínségre’« tálán vég 
szükségre ju t, ha a’ könyörüld istene mindenható boldogulásával nem lesz gya
nítani kegyes jövendőjét.

M a g y a r  t u d ó s  t á r s a s á g .  Az .academia idei, vagyis Xdik n a g y  
g y ű l é s é t ,  valamint igazgatósági üléseit is , n o v e m b e r b e n  fogja tartani;
’s a’ megjelenés, valamint a’ megkezdés napjairól is, a’ maga idejében, külön 
jelentés fog szólani. A" s z ü n n a p o k  augusztus 20dikatól octoher húszadikáig 
tartatnak. Az elnök rendeletéből, P e s t e n ,  július 29kén 183,9.

Dr. S c h e (I e 1 Ferencz , tiloknok.
KÜLÖNFÉLE. U. Szén tpé t é r é n  (Erdély) jul. 13ikán kezdődött 

meg az országos vásár ’s tartott 20aig. Erdélyben illy hosszason folyó 
vásár talán még csak Lupsán vau, hol lyányvásár is szokott történni. U. 
Szentpéteren a’ lóvásár három, a’ marhavásár pedig 4 napig tart; azon
ban a’ marhavásár ideje alatt is árulnak lovat, csakhogy illyenkor a’ szar
vasmarha több. A’ vásárpiacz helye a’ falunak szinte közepén emelkedő' 
nagy kiterjedésű két dombon van. Ló és szarvasmarha-vásár idején több 
mint 10 ezer megszokott fordulni U. Szentpéteren. A’mostani vásárban ló 
és szarvasmarha öszvesen 4262 darab kelt el. A’ piaczon van egy ven
déglő, ’s ezenkívül számos laczikonyha, hol minden időben találhatni ételt 
italt. Korcsmáros van 12, ki mind az uraság borát árulja. A’mostani va
sárban kupáját 24 krjával számítva elkelt 568 veder bor. Pálinkát a’ sz. 
régeniek árulnak hordóval, vederrel, kupával; ezek 30 — 40 szekérrel is 
jelennek itt meg’s taksát fizetnek. Van itt mészáros is, ki naponkint vág le 
marhát, úgy hogy e’ részről a’ vásárosak semmi szükséget nem szen
vednek. Portékával jelennek mege’ vásáron kolozsvári, m. vásárhelyi, sza- 
mosujvári ’s még pesti kereskedők is. E. H. — Minthogy tizennégy, de 
igazabban, húsz év kívántatik, míg annyira nő az eperfa, hogy kár nél
kül elég levelet szedhetni róla, természetes, hogy sok, kivált idősb em
ber, elijedt a’selyemtenyésztéstől. Ezért próba tétetett Doboka megyének 
egy helységében. Olaszországból, a’ hires selyemtenyésztő Bossitól nyert 
kevés tojásból kelt bogarak, eleitől fogva végig, csupán sövényekről sze
dett levéllel tartattak ’s kívánságnak tökéletesen megfelelt a’ próba , az 
5dik hét végit minden betegség nélkül elérvén a’ bogarak, befonták ma
gokat szép gubákba. E’ szerint tehát az epermag elvetése után 3dik év
ben már tenyészthetni bogarakat. Fejér, nagy levelű eperfe-magot in
gyen találhatni Csáky Gorbón a’ ezukorgyár felvigyázója T u s o n  Jó
zsefnél. Egy lat ad, ha mind kikel, 15,000 csemetét, vetése ideje au
gusztus. Vas. Uj.

S p a n y o l o r s z á g : .
(Harcztéri hírek.) Barcelonából jul. 14ikérülezt Írják : „Épen most 

hallottuk , miszerint Espana gr. sergéhez tartozó 3 ezer főnyi osztály 
félbenszakasztá a’ közlekedést varasunk és Valdes tábornok serge közt, 
ki 8 ezer harczossal némelly veszélyben levő pontokat indult ótalmazni. 
A’ carlosiak minden kocsit föltartóztatnak, ’s kíméletlenül sarczolják a’ 
helységeket Barcelona kapuihoz egyórányi közelségig. Hatóságink nagy 
zajt ütnek a’ franczia együttmunkálkodásról, ’s legközelebb egy iratát nyil- 
ványiták a’ főkapitánynak a’ franczia consulhoz, mellyben az előbbi ké
ri : adatnék parancs Surprise franczia briggnek két partvídéki erősség 
közti vitorlázásra, mivel fegyvert szándék ott szárazra szállíttatni a’ trón- 
követelő számára. A’ consul rögtön válaszolt e’ levélre ’s igéré , hogy 
másnap tüstint a’ nevezett páíyavonalra induland a' franczia hadihajó. —

(Az alkotmányosak csatát nyernek.) Jul 15iki carcassonnei hírek 
szerint Valdes tábornok és Espana gr. sergei Összeütköztek ,’s az utóbbi 
vezér vállbán megsebesült. Valdes tábornok hadiszert szállíttatott, ’s 
gondolván, hogy azt mulhatlanul meg fogják támodni a’ zendülők, távol
ról 10 ezer harczossal követé a’ szekereket. Sejtése nem csalá a’ tapasz
talt tábornokot; a’ zendülők csakugyan inegtámodák a’szállító csapatot, 
Valdes pedig körülvevő’s tönkre véré őket. Az ellenség sok halottat és 
300 foglyot veszte*

A n g l i a .
(Részletek a’ birminghami zavargásról.) A’ jul. 18iki felsőházi ülés

ben két kérelmet nyujta be Brougham í. azon rósz bánásmód ellen , inely- 
lyet az elfogott chartisták a’ warvvicki megyebörtönben szenvednek. „Azon 
bánásmód, mylordok, szála B roug ham,  mellyet panaszlólag említ-
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riil a’ toryknak azon rettegest oltani a’nemzetbe, miszerint csak általuk 
hárítható el a’ köz veszély, úgy, a’ királyné ’s irlandi katholikusok es an
gol radicalok daczára is , csakugyan könnyen kormányra juthatnának,
’s jövő' parliamentnyilásig eleget ármánykodhatnának javokra, íú'leg, 
miután tettleg csakugyan nem sokban különbözik elveiktől a’mostani kor
mányrendszer. Győzelmük inindazáltal meg koránsem bizonyos , sőt úgy 
latszik, hogy Wellington botor túlzása rettegés helyett inkább kaczajt 
szüle. Igen jól tudja ugyanis mindenki, miszerint Birminghamban csupán 
2 ház égett le ’s mintegy 20 kisebb vagy nagyobb mértekben serült meg. 
Nem helyesli ugyan senki illy kártékony kicsapongás történtét különben 
békés város falai közt; «le csakugyan senki sem fogja tagadhatni, hogy 
ezt sokkal fölül mulá néhány év előtt a’ nothinghami és bristoli kicsa
pongás. Midőn maga Wellington hallatlannak meri az illy eseményt állí
tani, akkor mindenki akaratlanul a’ badajozi borzasztóságokrafog emlé
kezni , ’s természetesül egészen megfeledkezni a’ kaczajról. Hogy a’ 
kormány közönyleg nézé el a’ chartista mozgalmakat, az köztudomás sze
rint alaptalan ráfogás, mit onnan is bebizonyíthatni, mikép eddig sem 
Wellington sem Peel nem szólitá föl a’ kormányt határzottabb eszközök- 
hez nyúlásra; holott e’ férfiak bizonyosan nem mulasztották volna el azt, 
mihelytgondolhaták, hogy szigorú rendszabályok használatát veszély nél
kül eszközölhetni. Azon vádpengetés , miszerint Russell még inkább tü- 
zelé beszédjével a’ chartistákat, újabb ok a’ toryk megszégyenitésire; 
mert akkor csupán a’ gabnatörvény forga szóban, ’s Russell nem is em- 
lité a’ chartistákat. Einlité ugyanakkor a’ szegényi törvényt is Russell, 
mondván, inikép az a’ miatti vitatásokat gátlani nem fogja ugyan ; de 
minden erőszakot törvényhatalommal torland vissza. Az utolsó vád any- 
nviban alapos , hogy csakugyau számos valódi népbarátot emelt a’ kor
mány békebirói méltóságra; ez mindazáltal koránsem azonokbul történt, 
hogy párti tulnyoinóságot szerezzenek maguknak a’ ministerek a’ vára- 
sokban , kárpótlásul azért, mellyet a’ grófságokban ellenségik ármány- 
kodási által elvesztettek; hanem leginkább azért, mivel a’ választottak 
legnagyobb tekintettel ’s befolyással bírtak városaikban. Köztudomású 
egyébiránt még az is, miszerint a’ birminghami békebirák közül azok, 
kik korábban a’ chartistákhoz szítottak , most hathatósan munkásak el
lenük, mivel kitiinőleg csak testi erő-használathoz nyúltak. Végre pedig 
több tory is van a’ birminghami békebirák közt, ’s azon hanyagságban, 
mellyet e’ tisztviselők az utóbbi zajgáskor általányosan mutattak, épen 
semmi politikai párthajlomásra nem találhatni. A’ békebirákat meglepék 
e’ történetek, valamint a’ tory tisztviselőket a’ bristoli rakonezátlanko- 
dás 1832ben, ’s a’ hiba véghez ment, mielőtt a’ hatalmokbeli eszközö
ket használhatták volna. A’ békebirák helyzete Angliában rendkívül sú
lyos, mert tetteiket a’ közvélemény szokta bírálni, ezt pedig nem köny- 
nycn vesztegethetni meg. Egyébiránt az is a’ kormány ótalmára szól, 
hogy a’ zendülést ezúttal a’ legaljasb néposztály kezdé, ’s műveltebb 
munkásak közt semmi részvétet nem tuda gerjeszteni.“ —

(A’ királyné ismét lángra gyújt egy hidegvérű angolt.) A’ Globesaj- 
nálattal jelenti, mikép ő felségét, midőn jul. 17kén szokott sétalovaglá
sát tenné Hydeparkban, egy férfi, egyébiránt valódi gentleman tekin
tettel biró, durván megbánta. A’ férfi mindenkép törekvék lovával a’ki
rályné közelébe jutni; (lenem érheté czélját a’ kiséret nagy száma miatt. 
Többen kérék őt, vonulna kissé félre; de hasztalan, ő sarkantyúba kapa 
lovát, ’s folyvást a’ királyné előtt ugráltatá azt az ut közepén, nyilvá- 
nyosan azon czélból, hogy terhire essék ő folséginek, kit kezének szivéhez 
szoritgatásával iparkodék figyelemre birni, ezenkül szünetlen kacsintga
tott a’ királynéra ’s mmdenkép ízetlen szerelmét törekvék tudatni vele. 
Végre olly közel kezde lovagolni a’ királynéhoz, hogy ő füls Cavendish 
ezredest magához intvén, ez utóbbi kéré az idegent: távoznék azonnal, 
’s miután ez azt tenni nem akará, elfogató őt egy közel álló rendőr által. 
A’ fogoly vonakodék kimondani nevét; utóbb mindazáltal mégis megval- 
lá , hogy egy londoni kereskedőház megbízott utazója. Öltözete legújabb 
divatszerü volt, ’s lova igen szép. Elfogatásakor épen semmi kitűnőt 
nem vettek rajta észre, valamint olly jeleket sem, mikből elmeza
vart lehetett volna következtetni. Méltatlan bánásmódja annyira fölin- 
gerlé a’ népet, hogy alig mentheték őt meg bántalomtul a’ rendőrök. 
Jul. ISkán kihallgatok a’ foglyot a’ belministerségi hívatalszobában ’s az 
után ismét börtönbe vivék. Vallomási még nem tudvák. —** A’ chartisták 
megszűntek zavargani Birminghamban a’ zendületi törvény kihirdetése 
után; de a’ hamu alatt lappangó parázs lángra lobbanással fenyeget, ha 
czélszerü rendszabályokhoz nem nyúl a’ kormány.

O l a s z o r s z á g - .
XVI. Gergely pápa ő szentsége jul. Ski titkos consisforiumban követ

kező beszédet tarta: Tisztel, atyák! Megemlékezve az egyházi jogok védel- 
delinezését illető tisztünkről, mellyet, bár méltatlanul, az isten pápaság
gal ruháza ránk, e’helyen 1837 dec. 1 Okén ellenmondottunk a’ Kelemen 
Auguszt kölni érseken elkövetett méltatlanságoknak, ki a’ porosz kormány 
parancsára katonai fogság alatt távol tartatik szeretett nyájától, egyedül 
azon okbul, mert vonakodott a’ vegyes házasságokban a’ kath. egyház ren
deletit áthágni, mellyek tanjaival legszorosabban összeköttetvék. Múlt év 
sept. 17én ismét föl kelle apostoli szózatunkat emelnünk gyűlésiekben uj 
esetek miatt, mellyek újólag Poroszországban az egyház jogai és szabad
sági ellen történtek, főleg tiszt. Márton posen-gneseni érsek atyánkfiát 
illetőleg, ki hasonlag a’ vegyes házassági ügyben megyéje lelkészit a’ 
kath. egyház fanjaira emlékezteté , ’s az ezekkel összefüggő egyházi fe
nyíték megtartását köté szivükre. E’ közben nem szűntünk meg, mint 
ezelőtt, a’ kir. porosz kormánnyal alkudozni ’s követsége által hozzá in
tézett nyilatkozványinkban ismételve ótalomba vettük az egyház ügyét. 
Keménylettük is, hogy a’ fels. király, jobb tanácsot követve, meg fogja en

gedni, miszerint a’ kölni érsek visszatérhessen megyéjébe, ’s valamint a’ 
gnesen-poseni érsek ’s az ország több püspökei, vallást illető dolgokban 
pásztori hivataljoknál fogva, szabadon munkálkodhassanak, egyedül a 
szentszék rendeletit ül függve. l)e épen az ellenkező történt, mert újabb 
tettdolgok által az egyházi szabadság elnyomatása naponkint emelkedett 
’s a’ gnesen-poseni érsek ügyében annyira ment a’ dolog, hogy e tiszt, 
méltó atyánkfiát, a’ kath. egyház fanjai ’s fenyítéke fentartása iránti áll
hatatossága miatt, világi hatóság által, mellynek semmi joga nincs sze
mélyére és ügyére nézve, törvénytelenül elitélték. A’ kir. bírák mar ez 
évi febr. végén hozók ez Ítéletet; de nem akartunk mindaddig ellennyilat
kozni, mert az érsek elitéltetése nem volt közhírré téve, ’s az egész ügy 
mintegy felfüggesztve vala, ’s nem tudtuk világosan az ítéletet is. April 
végén, midőn az érseket kir. parancs által Berlinbe szóliták, bővebb fel- 
világitást nyerénk e’ tárgyban, később pedig hiteles közlemény* kbül az 
ítélet egész tartalma tudtunkra jutott. Értésünkre esett ugyani , hogy az 
érseket három vétség miatt vádolták az említett birák előtt, az élet azon
ban mind a’ felségsértési mind a’ néplázitásra ingerlés bűnétől f> menté őt, 
sőt alig hihető, hogy olly bölcs és szelíd főpap illyes vétségek gyanújába 
is kerüljön. Az ellene felhozott három vád közül csak egyedül ;i>- tudatott 
ítéletében vétségül, hogy a’ vegyes házasságok ügyében a’ porosz status 
törvényivel (olly törvényekkel, mellyek az egyház rendeletivel össze nem 
férhetek) ellenkezőleg tőn. ’S e’ vétség miatt az érsek biráji nemcsak a’ 
perköltségek megtérítésére , ’s hat hónapi várfogságra Ítélték őt, hanem 
minden hivatal-viselésre alkalmatlannak nyilatkoztaták Poroszországban , 
sőt pásztori’s érseki méltóságától is bátorkodtak őt megfosztani. Hiányza
nak szavak, tiszt, méltó atyánkfiái, e’ keserű fájdalom festésire, mellyet 
a’ dolgok helyzete tudatábul meriték; de nem lesz nehéz fájdalmam súlyát 
felfognotok saját fájdalmatok után. Mert itt nemcsak az érsek szent sze
mélye jő tekintetbe, melly világi birák elibe állittatás által okvetetlemil 
meg van sértve, hanem az ügy, mellyért elitélték, ’s a’ büntetés, ezek 
mind megannyi beavatkozás az egyház isteni jogaiba. Fia a’ büntetést 
tekintjük, nemcsak pénzbeli az, hanem őt mindkét megyéje méltóságúul 
megfosztja, mintha a’ szent hatalmat, mellyet általunk a’ szent lélektül kap
nak , világi hatóság elvehetné. De tekintsük a’büntetés okát, ez a’vegyes 
házasságot illető polgári törvény azon megsértetésén alapszik, melly leg
kisebbet sem vonatkozik az illy házasságok polgári foganatira, mi iránt 
világosan oda nyilatkozók,hogy róluk mitsem akar szólani, hanem pász
tori hivatalának fontos teljesítése végett, azaz lélekisméretét követve azon 
körlevélért, mellyben lelkészinek szivükre köti, hogy a’ vegyes házas
ságokba származó gyermekeket egyedül a’ kath. vallásban neveltessék. 
Azért emlékezteté lelkészit, szent hivataljok elvesztése mellett, köteles
ségökre komolyan, mellynél fogva kerületjökbeli kafh.saik szivére kötnék 
amaz isteni ’s egyházi parancsot, hogy ha kath. vegyes házasságra akar 
lépni azon biztosítás nélkül, miszerint mindkét nemű gyermekei kath. val
lásban fognak neveltetni, őrizkedjenek legalább papi áldásukat rájok adni. 
Ha pedig kath. érseknek Poroszországban nem szabad a’ házasság szentsé
gét ótalomba venni, és szigorúan inteni lelkészeit azon módra, mellyel 
éljenek , atyai tanítások ’s intések által azon kath.sok szentségtörő tet
teit gátlani, kik isten és egyháztul kárhoztatott házasságra lépnek; — ha 
tehát az, mi legkevésbbé vonatkozik a’ házasság polgári foganatira, ha
nem egyedül a’ kath. vallást és erkölcsi tant ’s ezzel összefüggő egyházi 
rendeleteket illeti, ha mind ez Poroszországban tilos, úgy hol azon sza
badság , mellyet a’fels. király országában többször ismételve ígért ? Mi
helyt ez értésünkre esett, azonnal megemlékeztünk azon szigorú köteles
ségre, mellynél fogva orvosiam tartozunk a’ katholiká vallás és szent 
egyház jogain ez ügyben elkövetett sérelmetek Miután tehát az istenhez 
alázatos imádságot bocsátottunk ’s előtte az egész ügyet éretten megfon
toltuk , ’s körötökből néhány okos és bölcs férfival tanácskoztunk, végre
hajtjuk most azt, mit egyhangú tanácsaikra tenni kelle. Es pedig először 
ismételjük e’ mai számos gyülekezetben azon felszólalást, mellyet már 
fölebb, mint e’ helyen megtörténtet, említettünk, ’s mit már nyilványrais 
bocsátottunk ’s egyúttal ellenmondunk mindannak, mi a’ gnesen-poseni ér
sek ügyében vagy bármilly ügyben a’ kath. vallás és egyház ’s a’ szent
szék jogai ellen bármi módon történjék Poroszországban. Panaszt eme
lünk továbbá azon Ítélet ellen, mellynél fogva világi birák itélőszék elibe 
bátorkodtak vonni az érsek szent személyét vallási ügyben ’s egyházi bün
tetéssel hivatalátul megfosztani; ’s nyilványitjuk ’s határozzuk apostoli 
telj es hatalmunk által, miszerint tiszt. Márton atyánkfia egyedül a’va
lódi gnesen-poseni érsek ’s azon ítélet által, melly egyházi, sőt isteni 
jog szerint is foganatlan, semmi jogot nem veszte, ’s innen mindkét me
gyéjében, valamint a’ kulmi kerületben is, mint eddig, úgy ezután is, hívei 
iránta a’ legnagyobb engedelmességgel tartoznak viseltetni ’s érseki mél
tósága még folyvást teljes erőben fönáll. Ezenkül vallási buzgalma és áll
hatatossága miatt a’ legnagyobb dicsérettel halmozzuk el őt és szerencsét kí
vánunk neki bőmértékben, hogy érdemesnek találtaték, Jézus neveért 
gyalázat-szenvedésre. Czélunk volt ugyan ez ellenszólalkozásunkat ro- 
szalásunk újabb bizonyítványával megerősitni, mert a’ dolog fontossága 
ezt látszott követelni ’s mert eddigi felszólalásink, valamint a’ kölni érsek 
ügyében, ki még folyvást tömlöczben ül, úgy a’ gnesen-pozeniban is, 
foganat-nélküliek voltak. De hogy tetteinket hirtelenkedés ne bélyegezze, 
mint várakozás és nyugott megfontolás, felhagyunk, ügyünk igazságában 
bizakodva,minden bizonyítványával roszalásunknak. És ez alkalommal meg- 
ismérjük ’s nyíltan kimondjuk, hogy e’ mai sérelem, valamint a’ többiek 
iránt is csak kedvetlenül teszünk lépést, egyedül csak vallás miatti te
kintetből ’s azon szükségből, hogy apostoli tisztünknek elégtétessék. Egye
düli kivánatunk az, miszerint mind a’ két érseknek engedtessék meg a’ 
megyéjükbe visszatérhetem ’s azon akadályok elhárítása által, mellyek
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Poroszországban a’ pápai törvénykezést gátolják, minden további viszály 
oka törlesztessek el. 'S azon jó remény táplál bennünket, miszerint nem 
sokára szerencsés kimenet vár ez ügyre. Mert ha a' király, magas böí- 
csésegiben, a’ dolgotközelebbriil megvizsgálja, könnyen átláthatja, hogy 
mindaz, mit a’ két érsek tön, egyedül a’ vallást illeti ’s e’ mellett átlá- 
tándja, mennyire káros a'polgári rendre nézve is, ha statusa katholiku- 
Sai nagyszámmal a’ szentegyház rendszabályit, fölege’ fontos ügyben, föl 
nem veszik; mert épen azok, kik illyes ellenszegüléshez szoknak, leg
könnyebben szegik meg a’polgári törvényeket is. Mi egyébiránt a’ polgári 
Viszonyokat illeti, noha senki, nyilványos igaztalanság nélkül, érzemé- 
nyinkrtil nem ketkedhetik , itt ezennel mégis nyilványosan ’s ünnepélye
sen oda nyilatkozunk, hogy nekünk ez ünnepélyes tettnél semmi más cze- 
lunk nincs, mint a’ vallás es egyház jogai ótalnrazása, nem pedig tiszta 
polgári ügyekbe avatkozás, mi egyedül a’ királyt illeti. Intjük tehát apos
toli méltóságúnknál fogva Poroszország minden kath. alattvalójit ’s istenre 
kérjük, hogy mind abban, mit a’ házasságról’s ebből származó köteles
ségekről mondottunk, valamint abban is, mi vallást es erkölcsöt illet's 
mi egyházi fenyíték által határoztatik meg, a’ szentegyháznak engedel
meskedjenek ’s világi hasznok reménye által, valamint felelembül ’s kár 
által ne hagyják magokat a’ jó Ösvényről eltántorittatni; ellenben világi 
dolgokban világi törvénynek engedelmeskedjenek, a’ fel.s. király iránt 
hívek legyenek ’s zárják el füleiket azon férfiak csalfa beszédeik elől, kik 
lázongást hirdetnek. ’S igy engedelmeskedni fognak a’íőpásztor rendsza
bályinak is , ki megadatni parancsolta a’ császárnak azt, mi a’ császáré,
’s istennek, mi istené’s elnéinitandják azokat, kik a’ kath. alattvalók 
hűségét a’ felség iránt gyanusitni törekszenek. Ez az, tiszt, atyánfiai, mit 
összegyülekezve itt, e fontos tárgyban, veletek közleni óhajtottunk. Egyéb
iránt nem sziinendünk meg a’ könyörület atyját alázattal sóhaj és köny 
közt Jézus érdemeiért kérni, hogy az említett érsekeket, valamint Po
roszország t-öbbi főpapjait, lelkészit ’s híveit állhatatosságban továbbra is 
tartsa meg, a’ felséget pedig tegye hajlóvá, hogy alattvalóinak a’ kath. vallás 
tökéletes szabadságát adja meg ’s végre azt, mi ott az egyház jogai ellen 
határoztatok, legjobbra fordítsa.“ — E’ titkos consistoriumban pápa 5 
szentsége több birbornokot, érseket ’s püspököt neveze ’s hirdete ki. — 

B ^ r a n c z l a o r s z á g .
(A’ költségvetés általányos terjedelmiben elfogadva. Udvari hírek.) 

A’ követkamrai tagok jul. lilikén az egész költségvetést elfogadák, ’s 
összesen csak 161,400 frankot vontak lea’ ministerség által kívánt nagy 
mennyiségből. Guizot és Thiers szabadságvétel nélkül falura utaztak, 
tudván, hogy a’ költségek megajánlta után úgy is el fog oszlani a’ kamra. 
— A’ belgák királya ’s királynéja jul. 30ikán St. Clondba érkeztek. — 
Hussein kán Londonbul szinte a’ kir. udvarhoz érkezett, ’s ISkán este 
u d v a r l á s o n  volt a’ királynál. — A’ kormányköltségeket összesen 
1,999,913,487 frankkal szavazá meg a’ kamra. Az elnök, Sauzet, na- 
ponkinti éles szavakkal inti a’ követeket, hogy viseltessenek nagyobb 
tisztelettel a’ kamra méltósága iránt ’s jelenjenek teljes számmal meg az 
üléseken ; de hasztalan, a’ padok napról napra üresbek. Már Lamarti
ne is elhagyd Parist ’sa ’ pyrenaei fürdőkbe utazott. Valamennyi párisi lap 
az éjszaki tartományokbul ’s megyékből érkező aggasztó hírek taglalgatá- 
sival foglalatos. Míg a’ bordeauxi nádezukorgyártók nyíltan fenyegetőz
nek gyáraik bezáratásával, mi koldussá fogná tenni a’ sok munkást, ha 
nem csökkenti a’ ezukorvámot a’ kormány, a’ répaczukorgyártók vi
szont adómegtagadást pengetnek ez esetben. Különös, hogy egy párisi lap 
sem nyilatkozik határzottan e’ különböző érdek mellett vagy ellen; alkal
masint azért , mivel mindegyik előfizetőit kívánja kímélni. Azonban az 
ingerültséget sem törekszik csilapítni a’ sajtó , sőt néhány pártlap vilá
gosan kitünteti, melly igen örvend azon zavarnak, melly a’ kormányt 
minden oldalról fenyegeti. A’ jour. des Débats mindent a’ követkamra 
nyakára szeretne tolni, ’s igy nyilatkozik: „Az éjszak dél ellenberzeng, 
a’ belkereskedés a’ tengeri iparüzők ellen , ’s a’ belföldi ezukorgyártók 
a’ tengeri kikötők ellen. Minden oldalról követelés, kiáltozás , fenyege
tőzés hangzik. Fájdalmas és vészteljes állapot ez. De ugyan ki szerzé 
azt ? Mi bátrak vagyunk nyíltan felelni e’ kérdésre. Csupán a’ követ
kamra okozd e’ zavart, mivel nem akará 8 nappal tovább halasztaniülé- 
sit e’ fontos tárgy miatt, mellyre nézve már egy év előtt ígért törvényt 
az érdeklett feleknek V törvény minden panaszt elnémított volna, ’s a’ 
követek fóláldozák kényelmüknek a’ közcsendet. Valenciennes gyámokig 
vélvén, hogy a’ kormányt ijesztgetéssel birá vámcsökkentés Ígéretére a’ 
bordeauxi kereskedőség, most szinte fenyegetőzni kezdenek, hasonló 
utón gondolván óhajtott engedvényhez juthatni. Valenciennes törvényte
lennek nyilatkoztató az illynemü törvényt, inig Bordeaux tökéletesen 
törvényszerűnek tartja ezt. Az ejszaki megyék zendüléssel fenyegetőz
nek, ’s ugyan mernék e azt tenni, ha rendes törvény határzott volna ez 
életkérdés ügyében V“ — A’ mont-saint-mieheli foglyok közt zavar tá
madt az uj elzáratási rendszer miatt. Több közülök megveré a’ tömlöcz- 
tartókat; az erősb számmal megjelent őrség azonban csakhamar ismét 
helyre állitá a’ rendet. — A’ National, Armand Carrel barátit, temetési 
évnapja ünneplésire szólítja föl jul. 24ikén. —

T ö r ö k o r s z á g * .
(Készletek Ibrahim és Hafiz basák közti csatárul.) Tökéletesen va

lósul későbbi hírek szerint is a’ török sereg tönkre veretése Ibrahim basa 
által; a’ csata Nisibnél történt, Aintab és Elbír között, Eufrát jobb partjától 
nem messze, Hir közelében. Minden élelmi ’s hadiszer az egyiptusiak 
kezeibe került zsákmányul, sőt Ibrahim a’ török sereg főparancsnoka sá
torában irá atyjához tudósítását. Alarasig futamiának a’ törökök. Azegyip-

tusi sereg 32 ezer, a’ török pedig 60 ezer főnyi volt. A’ csata napja 
jun. 25ke; tömérdek fogoly juta Ibrahim basa kezeibe; a’ török sereg 
tökéletesen meg van veretve, ezrek fúltak Eufrátba és sokan az aintabi 
hegyek közé menekvének. Aintabot ismét elfoglalók az egyiptusiak ’s 
az őrséget Ozmán basa parancsnoksága alatt foglyul ejték , de Ibrahim 
nagylelküleg megbocsátott Aintab lakosinak. Az egyiptusi sereg 3 sza
kaszban nyomul Anatoliába, részint ellenségüldözés, részint a’ felállított 
török tartaléksereg szétrobbantása végett. 5 ezer főnyi török csapat 
pártolt át Ibrahimhoz ’s azonnal szolgálatba lépett; ezek Arábiába kül
dettek. Moszka sereg előnyomulását hírlik, Anatoliába, melly azonnal 
megtámodja Ibrahim basát. A’ dsata négy óráig tartott ; Ibrahim a’ had
sereg közepét, Soliman jobb, Achmed basa pedig balszárnyát kormányzó; 
Mehemed bey e’ csatában életét veszté. Aleppobul küldöttség járula Ib
rahim basához, e’ fényes győzelmeit szerencsekivánat-kifejezése végett 
’s azon kérelemmel, miszerint a’ török serget vegye űzőbe, nehogy a’ 
szétrobbantott katonák haramjacsoportokká alakuljanak ’s a’ lakosságot 
háborgassák. Az angol hajóserget Stopford hajóvezérsége alatt Alexan
driába várják minden órán. —

Konstantinápoly, jul. Okén: Malatiai hírek szerint Hafiz basa oda 
érkezék; szétiizött sergéből 25 ezer főnyit gyűjtött össze a’ város kör- 
nyékin , mellyel ismét Eufrát felé szándékozik nyomulni. Csatavesztése, 
e’ szerint, úgy látszik, nem épen olly tökéletes. Julius II kén menend 
véghez a’ karddal -övezés ünnepe (a’ török szultánok koronáztatása ) ; 
már a’ diplomatakart meghívók ez ünnepélyre , hogy mint néző szemlél
je az ejubi mecset felé vonuló menetet. A’ fővárosban minden nyugal 
más ugyan, ámbár a’ statushajó kormányos nélkül van; még most szel- 
csöndben tűrhető ez, de bezzeg, ha szélvész támad! Az uj szultán óke
leti fénnyel tartó bemenetét Bajazet szultán mecsetébe; a’ magas’s leg
főbb hivatalokban általányos változtatás történt, ritkabirja előbbeni hi
vatalát. —

Szerb határokrul, jul. l lkén:  Salonichibul Írják, miszerint e’ vá
ros tengeri oldalát erősitgetik ’s álgyukkal látják e l; úgy tetszik, az egyip
tusiak általi megrohanástul rettegnek, hogy a’ maczedoniai ’s albániai 
elégületleneknek nyújtsanak segélyt; ez aggodalom azon esetben, ha Sy- 
riában a’ háború komoly arezot öltend, nem épen íolösleg. Maezedoniá- 
ban a’ népösszeiratás folyvást tart, pedig igen nagy szigorral; minden 
15 éves ifjú polgárkatona tartozik lenni; falukon pedig mindenki 15tül 
35 évig ujonczul fogatik el. Az igy összeszedett katonaság száma azon
ban tömérdek szökés által nagyon csökken; a’ szökevények pedig a’ köz
bátorságot veszélyeztetik. Musztafa Nuri basa nagyszámú albániait vive 
Salonichiba, hogy hazájoktul, melly főleg fészke a’nyugtalanságoknak, 
távol tartsa őket, mert nem rgen bizhatni bennük. De már zúgolódni kezde
nek , ’s erőszakkal fenyegetőznek ; ez okbul igen hihető, hogy Saloni- 
chiban komoly nyugtalanság törend ki. Az ottani görög consul szünte
len viszálkodásban él a' török hatóságokkal. Amaz múltkor mulatsági uta
zást tön ’s a’ törökök azonnal politikai czélt fogának reá, mert, úgy 
mond, olly emberekkel közlekedék sokat, kik mint Mehemed Ali kémei, 
gyanúsak. —•

N é m e t o r s z á g .
(A’ gneseni és poseni káptalanok követsége süker nélkül tér a’ fő- 

városbul vissza.) Berlin, jul. 19kén: A’ poseni és gneseni káptalanok, 
az egyházi ügyek jelen szomorú helyzete által kénytetve, egyhangúlag 
keblökbül követséget határoztak küldeni Berlinbe a’ fölség elibe ázon ké
relemmel, miszerint Dunin érseknek megyéjéből eltávoztatása’s az egy
házi ügyek majd végképi elhanyagoltatása által keletkezett komoritó álla
potnak vetne véget. A’ küldöttség három kanonokbul álla; de Berlinbe ér- 
keztük után hasztalan volt minden fáradozásuk , mert a’ felség nem bo
csátó őket maga elibe. Ennek következtiben a’ küldöttség e’ két kápta
lan kanonokjai aláiratával kérlevelet nyujta be legfelsőbb helyre, előad
ván benne a’jelen busitó helyzetet ’s az ebből származó következménye
ket. A’ király e’ kérlevél-benyujtás után fürdőbe utazván, a’ küldöttség 
ekkor is még válasz nélkül maradt, mire jónak látta visszatérni a’ nagy- 
herczegségbe ’s itt várni be a’ dolgok fordulását. — Dunin folyvást Ber
linben ü l, a’ hat hónapi várfogságot, mellyet az itélőszék monda ki rá, 
elengedé ugyan a’ felség, de, úgy látszik, ez időt félfogoly gyanánt 
Berlinben kénytelen tölteni. A’ boroszlai fejdelmi püspök jelenleg Ber
linben mulat, a’ posen-gneseni érsekkel többször beszélgete, kit egyez
kedésre akart bírni a’ kormánynyal, Dunin azonban igen makacsul nyi
lat kozék. A’ fejdelmi püspök, mint hírlik, (mi még valósulást vár) lemon
dást nyujta be a’felségnek, mit azonban ez nem fogadott el. —

H o l l a n d i a .
Hága, jul. 19kén: A’ követkamra tegnapi ülésében, törvényszék 

riileg, a’ Németszövetséggel ’s Ejszakamerikával kötött szerződéseket 
tudató a’ kormány , valamint az orániai trónörökös hg összekelését is , 
kihez üdviratot szavazott a’követkamra intéztetni. A’közstatusok mindkét 
kamrája mai ülésében a’ külügyi minister a’ belgiummali végképi szerződést 
illető okleveleket adá elő. Jövő héten hihetőleg eloszland a’ közstatusok 
gyűlése. — Rotterdami hir szerint a’ caninoi hg (Bonaparte Luczián) 
huzamosb ideig szándékozik Hollandiában mulatni. —

C ü a b o n a á r: Pest, auguszt. 2dikán : Tiszta búza 160, 150,140 ; -— Két
szeres, 125, 120, 110; — Rozs 100, 98, 95; — Árpa 83, 
80, 76;—Zab 68, 66, 64; — Köles —, — , —; — Ku- 
koricza — , —, — ; — Köles-kása —; pesti m. v. garas.

L o tto .  Buda, jul. 31kén: 58, 10, 18 , 47, 28.

Szerkeszd Ilelmeczy. — Nyomtatja Tratlner-K árolyi úri ulcza 612.



FOGLALAT: Magyarország és Erdély (országgyűlési hírek: kinevezések; Beöthy Ölön Biharban egyhangúlag kövedé .válaszfatik ; magyar n. Aktdemia; 
sok jégeső; különféle: kereskedési pangás, Fiume jelen helyzele , füredi s/.ereneséllenség, Pesten az ágostai hifval!. számára uj sz. egyház épülőiül; 
a’sóskúti fürdők, ’s a ’t.). Portugália. Spanyolország (O’Donnell megmenti Aznar tábornokot; ’s a ’t.) Anglia (Kelet jövendője’s Anglia befolyása annak 
megalapítására; az angol hadsereg szaporíttatik; Russzia , Anglia és Kelet; torzkép a’ fillér postára ; elegy; ’s a ’ t.) Franeziaország ('Armand Carrel 
emlékszobra; ’sn’t.) Törökország. Belgium. Schweiz. Oroszország. Görögország. Dunavizállás. —

M a g y a r o r s z á g  E r d é l y .
P o z s o n y ,  nug. 3kán. A’ mai kerületi ülés vége felé rendkívüli rémülés

be jött az igen számos gyülekezet; ugyanis délutáni egy órakor a’ karzatról 
mészdarabok kezűének hulladozni, később ez ropogni kezde, min az alatta állók 
annyira megijedtek, hogy részint ablakokra ugráltak, részint a’ terem közepe 
felé nyomultak , úgy szinte a’ karzaton levők részint a’ lépcsőkön lesiettek. Az 
ez alkalommal bezúzatott ablakok azon gondolatra hozák a’ gyülekezet többsé
gét, hogy földrengés van ; képzelhetni a’szörnyű tolongást , lármát ’s rémülést. 
Sokan a’ földre ejtettek, de mégis szerencsére senki sem sebesült meg. Magokhoz 
jővén végre az összegyűltek első ijedelmükből, némellyek tovább akartak tanács
kozni , de az összezúzott bútorok ’s közzavar ezt nem engedvén , a’ gyűlés el
oszlatott. A’ karzaton megmaradt kevesek közt örömmel lehete látni két szép ma
gyar nemes hölgyet nyugottan mosolygva, mit a’ magyar bátorság hírének bájos 
fentartóit. Estefelé tanácsosnak tartották a’ karzatot megvizsgáltatni ’s midőn, a’ 
kincstári épületekre ügyelő Villez ur személyesen vizsgálódván, néhány deszkát 
fölszedetett — szerencsétlenségre az alsó deszka letört alatta, ő lezuhant, ’s 
egyik kezét kitörte. Il.-k.

Jul. 29kén délután tarta ülést a’ KK és RRek által választott ’s a’ 
Főrendek közül Főiig-Nádorunk által kinevezett tagokbul álló’s az újabb 
országos sérelmek összegyűjtése végett alakult választottság.

A’ multiapunkban diákul közlött k. k. leirat magyarul így hangzik: FER
DINAND ’s a’ t. Az 179% : 13dik t. czikk világos rendeletéhez támaszkodva, 
tekintvén az országgyűlés kezdetén Kedvességed ’s SííLégteknek átadott, egyedül 
az Ország javára’s törvények foganatjára czélzé k. előadásink természetét is, 
semmit nem véltünk bizonyosának, mint, hogy mind ezek gyorsan tárgyaltatásba 
vétetni, mind aztán az előfordulható igazságos kivárnátok és sérelmek az imént 
idézett törvény sz ibta mód és rend szerint úgy fognak Élőnkbe terjesztetni , 
hogy mind ez a’ törvények értelminek megfelelő határidő alatt kellőleg intéz- 
tethessékel. Ez igazságos várakozásunk ellenére van tehát, hogy, mint értjük, f. 
évi máj. 8 ki k. leiratunknál fogva, melly miután Pest megye egyik köveljévé most 
is becstelenségi büntetés-kereset alatt levő személyt választott — a’ végett kül- 
deték oda, hogy e’ hivatal’s az országgyűlés szentsége tekintetéhül e’ személy
nek Országgyűlésen helye nincs , az említett megye tehát mást illy szeplőtül 
mentet válasszon követjeül — e’ törvény szabta ösvény követésében főleg azon 
aggodalomba! ered a’ késkedés, hogy a’ megyéket illető országgyűlési követvá
lasztás törvényes jogára érintett k. leiratunkból valami sérelem ne háruljon. E’ 
halogatás annál kedvetlenebb Előttünk, mert valamint lelkünk azon őszinteségétül, 
minél fogvást a’ király és ország boldogságát leginkább a’törvények’s jogok tö
kéletes épségén alapodni több izromban nyilatkoztattuk, legtávolabb van az, hogy 
a’ megyéket, a’ törvények ’s igazság és helyes szokással rnegegyezőJeg gya
korlatidé hatóságukban korlátozni akarjuk, úgy viszontag nem kétkedhetünk, hogy 
Kedvességed ’s ílúségíek sem szándékozik eltérni azon gondoskodás ’s ovakodástul, 
mellyet az előd kor a’ nemzet nemes characteréhez-képest az országgyűlés becsü
letének ’s díszének minden illynemü kereset alá veitek ellen fentartásában önként 
követett. Ennélfogva, mivel fenidézett k. k. leiratunk méltó aggodalomra legkisebb 
okot sem szolgáltat, Kedvességedet ’s Ilüségteket szorosan intjük ezennel, hogy 
kötelességük szerint, az országgyűlési tanácskozásokat világos (örvények vezér- 
leiinéi fogva gyorsítsák ’s minden eszközölhető serénység- és szorgalommal idő 
nyerésen törekedve , tisztköniknek ’s azon várakozásnak , hogy ez országgyű
lés kel Jetinél hosszabbra ne terjedjen, megfelelni iparkodjanak. Többnyire’s a’ t.

6  cs.’s ap. kir. felsége f. éy julius 13diki határzatában Hűmmel  
Gergely klosterneuburgi kanonokot ’s Rajner főjig fiainak nevelőjét hő- 
vízi apáttá nevezni rnél(áztatott. —

N a g y - V á r a d ,  aug. 3kán: Miután tbiró Hodossy  Miklós, ki 
eddig megyénket az országgyűlésen képviselé, a’ körülmények miatt, 
— követségérül lemonda, aug. Iső napjára tüzeték az uj választás. Ek
kor tehát főispánhelyettes Lónyay János ur, ki e’ végett körünkbe 
érkezék, elnökileg reggeli 9 órakor megnyitá a’ gyűlést; ’s beszéde után 
200Ónéi számosb nemesség, — melly mezei munkáit örömest odahngyá, 
hogy a’ haza választottai koszorújába Biharhoz méltó ferfiat küldjön , 
egyenlőn lelkesülve dörgé: , ,él jen B e ö t h y  Ö d ö n ! “ Ennek kö- 
vetkeztiben az elnök, táblabiró Beöthy Ödön urat, mint Bihar menye 
küldöttjét, üdvözlé. E’ b i z o d a l m á t  lángszavakkal köszönd a’ követ, 
kinek pályája már két országgyűlésen olly dicső volt. Gyűlés végén a’ 
casino teremében víg lakomátüllénk, hol Boka Károly zenészkara kiséré az 
áldomásokat; este pedig ugyan ottan , szabad bemenettel, B e ö t h y  Ödön 
tiszteletére tánczvigalom tartaték, ’s férfi- és nőnem egyaránt magas örö
met éldelt. 2kán estvefelé a’ tartós szárazság ’srekkenő meleg miatt ól
aiéit természetet sürü villám és mennydörgések közt eső vidító fel, meiy- 
lyet a’ mai tartós eső áldássá változtatott.

, Ebeczki Tihanyi Ferencz temesi gróf és főispán nőül vévé kis-rédei 
R h é d e i  Bi r i  kisasszonyt. A’ szokott egybeköttetési szertartás f. évi 
jul. 14kén Kis-Rédén ment véghez.

E g e r ,  aug-. 2kán : Jul. 26kán szüleinket nagy csapás érte, midőn alkony 
felé széllel kavargó háborús felhők kerekedvén , határunkban szerte záport és 
szörnyű jegesét ontanak. Igen elmondhatni, hogy termésünk nagy része le van 
verve. A’ zúzott tajak között gyászolnák E g e d  és S í k h e g y  hires borkút
főink is. — S z á l  in a r  ̂megyéből (F. G y á r  m a I r u IJ ezt Írják jul. ÖOkárnl; 
Vidékünkön jul. elejeiül állandó rekkenő melegek járván , mi a’ gazdaság Ildii
den ágira nézve kedvetienitő helyzetben vagyunk , mert a’ tavaszi áradások miatt 
őszi vetésinket szalonként szedegetjük inkább mint araijuk, tavaszi vetésink 
pedig , a’ zabot kivéve , kisültek. Szénánk harmad résszel kevésb a’ szokottnál 
’« legelőnk is kopár. Az egy tengeriben lett volna reményünk , de esőhiány miatt 
már az is fonnyad, sőt szarad meg esőzés előtt. Nem pusztító ragad vány ban ugyan 
de1 időszülte nyavalyák miatt lovaink , szarvasmarháink és juhaink is hullanak. 
A’ hévmérő árnyékban naponkint 26 fokon áll. — Kékes i !  (Baranya megyé

ben) július 24'dikcn : Az idén inár háromszor érték határunkat a’ sors csapa.1 i. 
Ugyanis múlt hónap elején délkeletről egy jégviharos felleg keletkezvén, ro
zsaink fő részét földre zuzá; a’ tisztabuzát nem érle azonban olly veszélyesen 
e’ közel diónyi jég, mert nem jutott még akkor végponti növekedtére a’ ki! ujó ka
lász. A’ kertbeli zöldséget mind levágta, a’ szőlő hajtásit is lepusztitctla. A’ 
jégözöntül menten maradt részen pedig újólag nagy kárt okoz a’ feles üszög. A’ 
kukoriozához e’ tartós rekkenő hévség miatt semmi bizalmunk , mivel rendes 
töltögetéset sem adhattuk meg a’ szárazság miatt. Legelőnk annyira megkopá- 
rult, hogy a’ pórság e’ miatt barmát már olcsó áron is kezdi eladogatni, mivel 
anyaszéna csak fele lelta'tavalyi fi'il:erméknek;sarjulioz sincs legkisebb reményünk. 
Szilva, alma, köríve igen kevés, némelly helyen semmi. — B ük  (Soprony- 
megyében) jul. 7kén egy szegény parasztnő idétlen gyermeket szült holtan, ki
nek homlokán levő 2 nagy, fii felé meresztett, szemei, hegyes orra, két föl
felé álló hegyes fülei, kiesuesorooott hústömeg tojásdad gömbölyű fej -  tetője , 
hosszan kinyúló kisded szája, fejtetőjén két hegyes szarvai, egyébkint egészen 
kopasz, ’s birka alakú feje vagyon. —

KÜLÖNFÉhK. Pesten nyomasztó pangás mutatkozik most a’ kereske
dés körül; a’ kézműgyári adásvevés a’ bajai, szegedi, debreczeni ’s egyéb 
vidéki vásárokra ágzott széllyel, termékekből pedig csupán azon czikkeket 
keresik össze a’ nyerészkedők, mikből kevés van az itteni raktárakban,
’s ezek: méz, pályinka és gubacs; e’ három czikk alkalmasint azért is 
örvend jó keletnek, miyel az idén ezekből csak silány termést várhatni. 
A’ gyapjuvásárlással, mint látszik, jövő dinnye- v. János-fővételi vásárig 
szándékoznak várakozni a’ vevők, noha van itt annyi minden fajbeli gyapjú, 
hogy a’ legválogatóbb vevő is kielégítheti vágyait. A’ borár csökkenni 
kezd, az üreshordók ellenben naponkint kerestebbek, mi bő szüretre mu
tat; noha sok reményt meghiusita már a’ majd minden vidéken hullott 
jégeső. A’ gabnaár tetemesül emelkedik, főleg pedig a’ tengeri, zab és 
árpa; különösen a’ kukoricza igen drága léend télire a’ hosszas száraz
ság miatt, melly a’ dohányra is rósz hatást gyakorol. Kereskedésünké’ 
sokszoros változását az időjáráson kívül talán azon körülmény is okozza, 
hogy kivitelre csupán a’ fiumei kikötővel bírunk, mióta az oroszok a’ 
Duna torkolatit elfoglalók; pedig mint kereskedővárost magát Fiúmét sem 
mondhatni kitűnőnek, mit főleg azon estiggedetlen (igyekezetnek is keil 
tulajdonítani, melly a’ kereskedést egészen a’ szomszéd Trieszt hatalmába 
ip,arkodék játszani. Fiume szinte szabad kikötő ugyan, és szép szabadi- 
tékokkal bír, de szomszéd vetélytársával soha nem mérközhetik. Fiume 
népessége ritkán emelkedék kÜenczeze.r lakosnál többre, ’s tán e’ számot 
most inkább apadónak mondhatni mint szaporulonak. Az élet némi jeleit 
azonban mégis folyvást láthatni Fűimében. Maga a’ város tekintete meg
lepő és nagyszerű; a’ hegy-kúpra felvergődvén ugyanis, az ut egy ka
nyarulta rögtön az egész várost szembeötleszti bérczrol függő erdőivel 
es szőlőivel. A'fehér házak elszórtan állnak a’kikötő mellett, de több 
egészen külön váltat, is láthatni, melly elszakadva a’ többitől biztosb ál
last veit találni azon számtalan mélyedések és bérezormok között, mely- 
lyelc a’ város fölött elvonulnak. Láthatni ott a’ sz. szűz hazát is , azon 
helyen, hol az angyal megpihent, midőn a’ boldogságos szüzet Názáretból 
more soliío Lorettoba vivé. A’ fererseziek zárdája a bérezkupon áll , ’s 
lépcsőkön vezet föl hozzá az ut, mig a’ közte fekvő völgy buja szőlőkkel 
van borítva, ’s a’ tőkék mintegy sziklából látszanak foganszani. Szép 
és regényes a’város tekintete; de mindjárt az első pillantás mutatja, hogy 
kereskedését nem nevezhetni nagyszerűnek; a kikötőt vitorlák borítják 
ugyan, de mindez csupán apró hajókrul, dereglyékről ’s halászcsolna- 
kokrul leng. Legszáinosbak ez utóbbiak ’s egyszersmind legmunkásbak, 
különösen szép látványul szolgálnak pedig este, az év bizonyos szaká
ban, midőn rendkívüli számmal úszkál egy világot szerető halfaj a’ kikötő 
előtt, ’s a’ naszádok lobogó tűzzel ellátva indulnak halászatra. Halásza
ton kívül legélénkebb kereskedési tárgyul szolgainak it ta’ rongy,papír, 
donga ’s égettbor, továbbá gyarmati áruk és só. Gonsulokat Anglia, Ame
rika, Svéczia és Dánia tart Fűimében, jele tehát, hogy e’ nemzetek 
résziről ollykor ollykor még is érkeznek hajók e’ kikötőbe. Egyébiránt 
a’ fiumei kereskedésnek csakugyan minden tekintetben nagy ébresztésre 
van szüksége, ’s nem tagadhatni, hogy süllyedésinek más oka is van 
azokon kívül, miket szabad szemmel láthatni. — A’ Buda vidéken pusz
tított ’s mult számunkban körülményesen említett jégeső Szár körül kezde 
dühöngni, onnan pedig Bicske és Zsámbék felé ’s a’ nagy-kovácsi hegy
ségnek vonult, hol meg másnap is találtak jeget, noha 25 foknyi me
leg uralkodott, innen Vörösvár, Pomáz, Sz. Endre felé a’ pesti részre tért 
a’ vész ’s egészen Kis-Némediig terjedt, mindenütt rombolás gyászos nyo
mait hagyva. Legidősb emberek sem emlékeznek illy pusztító jégesőre. 
Számtalan ablakofzuzott be a’ jég mindenütt, a’ gyümölcsöt pedig majd 
utolsó darabig leverő a’ iákról. Még a’ falak vakolatit is megíyuggatnk. 
a’ nagy jégdarabok. Jul. 29kén pedig iszonyú szélvész uralkodott a’ ne
vezett vidéken, melly szinte nagy károkat okozott.— Sztankovics János 
győri püspök a’ pozsonyi egyházi zenésztársaság pártfogói cziinét elfogadni 
kegyeskedék. -—- Zimonyi hírek szerint jul. Skán nyolez szász család ér
kezék oda hajón, ’s másnap Belgrádba ment, Szerbiában megtelepülendő. 
Állításuk szerint egy hónap múlva még 20 család íog oda érkezni, tavaszig 
pedig legalább 200. — Jefrem Obreíiovieh 9 éves fia, Milos, Lyubicza hgnő
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’s meg 3 rci.on es tanítója kíséretében jul. ISkán a’ zimonyi veszlegin- 
tézetbe érkezék, honnan Odesszába szándékozik. Atyja ugyanis ott kí
vánja megkezdeni neveltetését’s onnan sz. Pétervárra küldendi öt tanul
mányi bevégzésire.—Hiteles magányos levelek szerint Konstantinápolyban 
naponkint zendülés-kiütéstől félnek. A’ belgrádi törökség ismét turbánt 
kezd viselni, a’ szerbek pedig fegyvereseket gyűjtögetnek. — Szilisztriá- 
ban keleti dögvész ütött ki, minek következtiben Galaeztól Turnulig 7 
napról 14re emelék a’ vesztegidőt; a’ nyavalya több helyen is mutatko- 
kozott ugyan , de az ellene divatba léptetett rendszabályok oily helyesek, 
hogy nem fog messzire terjedhetni. — Az árvíz által károsultak számára 
következő újabb adakozások gyűltek be: Csanád vármegyéből 3Gf. 12 
kr.; ’s Ilunyad megyéből 2,263 ft. 12 kr. pgő pénzben. — B.-Füreden 
az idén ismét uj kényelem kínálkozik a’ nagy szánni vendégkoszorúnak, 
t. i. uj sétánya’ Balaton partján a’ hidegfürdők előtt, ’s 14 ujdon állított 
fürdőosztály; egyébiránt e’ kelleindús ’s olaszhonias szelíd éghajlatával 
élesztő fürdőhely különösen ajánlkozik mindenbeni jó rend és tisztasággal 
is. Tudtunkra még egy hazai illynemu intézetnél sem divatozik azon jó 
szokás, melly itt az idén Brestyenszky Béla tihanyi apát eléggé nem 
méltányolható gondos intézkedése ’s a’ fürdőközönség kivánatit megelőzni 
törekvő készsége által hozaték létre t.i. az egyetemes vendégi névjegyzék ki
nyomtatása; illy névkönyv nemcsak az ismerkedést, baráti ’s rokoni talál
kozást gyorsítja, hanem kedves emlékül is szolgálhat. Kívánatos, hogy 
más hazai nagyobbszerü fürdő'intézetinknél is minél hamarább tétessék 
hasonló intézkedés. Sajátnemíí érdeket nyújtana bármelly fürdőbeni ven
dégeknek , ha ezután e’ névkönyvek kölcsönösen kicseréltetnének, ’s igy 
a’ különvidéki fürdőhelyek látogatóji bizonyos érintkezésbe hozatnának 
egymással. — IWuít hó 26kán Anna napján B. F ü r e d  igen szomorú és 
gyászos eset színhelye is volt. Mintegy 15 ember t. i. egy csolnakon a’ 
Balatonba bocsátkozék tűzi játékot felállítani. Alig haladt a’csolnak mint
egy 70 lépésnyire a’ parttól, midőn a’ rakott tüzből egy szikra véletlenül 
a’ puskaporos szerekre esék, ’s azt egy pillanat alatt fellobbantá. Két 
ember azonnal meghalt, a’ többi megsérült annyira, hogy kevés a’ remény 
felgyógyulásukhoz. Egy férfi midőn e’ veszélyt a’ partról megpillantó, beu- 
szék ’s a’ csolnakot partra segélé szállítani. — S ó s k ú t  fürdőhely 
különös élénkséget mutatott múlt hónapban ; jul. 13án ugyanis nagy számú 
vendég seregle össze Szombathely, Kőszeg és Sz.-Gotthárd vidékiről, sőt 
a’ szomszéd stájer honból is, részint egészségük visszaállítása, részint 
ide gyűlt ismerőseik ’s rokonaik körében élvezendő társasági örömek vé
gett. Emelé a’ fürdőhely kellemeit mostani tulajdonosa gr. Zichy Károly 
tiris, több szépítésen’s csinosításon kívül czélszeru intézkedései által az 
ásványos viz javulását annyira eszközölvén, hogy ez a’ rohicsi vizen kí
vül legtarthatóbb ’s legtávolabbra szállithatónak bizonyult’s valóban ezer
nyi üveggel széllyelhordatik még hazánk távolabb vidékeire is. Ujdon állití 
tatának föl itt az ősforrás közelében, mellynek gyógyercjét már a’ rómaiak 
is ösmerték, különös fűtéssel ellátott társasági kádasfűrdők ’s hideg csep- 
fiirdők is, mellyek ünnepélyes megnyittatását jul. 14én reggeli 5 órakor hir- 
deté a’ taraczk-durrogás. 10 órakor a’ házi kápolnában kis mise szolgálta
tók ’s a’ fűrdőhangászkar kíséretében szivemelő zengéssel énekelték az 
,,Im arczunkra borulunk“ , itt talán most legelőször anyai nyelvünkön. 
Az e’ napon mintegy 300zal szaporult vendégkör társas mulatósa külö
nösen füszerezé az ebédet. Asztal után egy rész vendég a’ lövészpályát, 
más egyéb mulató-helyeket látogató meg. 5 órakor isméti mozsárdurro
gás jelenté az uj fürdők megnyittatását. E’ fürdők első jövedelme ’s egyéb 
a’ jelenvoltak által tett adakozás, a’ körmendi ’s baltavári égettek fölse- 
gélésire leend fordítva,’s egy fürdőszoba a’szegényeknek ingyen használ- 
hatásul hagyva. Hálás tisztelet a’kényelem ölén szenvedő embertásaikról 
is emlékezni akaróknak! H. — Az ágost. hitvallású pesti közönség felsőbb 
engedelem mellett egy másik egyházat fog épittetni; mint mondatik, ma
gyarok és tótok számára a’ kerepesi ut mellett, szénapiacz közelében, 
a’ józsefvárosi téren. Pest részéről már kijelöltetvén a’ kívánt telek, az 
építést még tán az idén is megkezdik. E’ szerint Pest városát egy uj nagy 
épület fogja diszesbíteni. Halljuk azt is, hogy Pesten a’ kerepesi ut mellé
ki vám körüli üres telkek házhelyekre fognak eladatni, mi, kivált, ha a’ 
Therézia és József külvárosokon hozatandó hajózható csatorna létesül, 
Pestnek újabb díszére szolgáland. Pesten a’ ns hatóság rendeletéből jul. 
27ki délután a’ városi dobos kihirdette, hogy a’ Dunában, a’ hajómü- 
hélytől kezdve le a’ ferenezvárosi csatornáig, fürdeni kémén/ büntetés 
alatt tilos. ’S különös! (hihetőleg mivel a’ hirdetést sokan nem hallották, 
a’ tilalomtábla pedig még ki nem állíttatott) másnap reggeltől estig, a’ 
halpiaez közelében, sokkal több fiirdött, mint máskor! Bég. —- Z á g r á 
bi hírek szerint Varasdmegye RRei f. e. jul. lsején tartott közgyűlésük
ben pénzalap-létesítést határoztak kiszolgálás elerőtleniilt megyetisztek szó 
mára. Ez emberbaráti eszme ellen a’ gyűlés egy része makacsul kiizde, 
tanúsítván azon régi igazságot, hogy a’ legjobb ügynek is találkozik el
lensége a’ tudatlanság imádóji közt. Díszére válik azonban a’ megyei több
ségnek, hogy e’ kiáltozókat hallgatásra tudó kényszeríteni. Eddig az első 
uLcgyetiszteket is azon szép kilátás kecsegtelé, hogy legközelebb tiszt- 
ujitáskora’ hivatallal egyszersmind kenyerüket veszíthetik, ’s ez okbul a’ 
megye józanabb része következőleg alapitá meg fönemlitett intézetét: az 
alaptőkét alkotják a) önkéntes ajánlások; b) évdij-lerovások; minden ezen
túl szolgálandó tisztviselő ugyan is 2 pCtet hagy a’ megyepénztárban fi
zetéséből; minden újonnan választott vagy előléptetett tisztviselő első év
ben dija (így negyedével járul az intézeti pénzalap-szaporításhoz. Mielőtt 
lOezer pgő forintra szaporodnék az alaptőke , senki sem fog nyugdíjban 
részesülhetni. Legkisebb nyugdíj 80 pgő for. évenkinf, legnagyobb pedig az 
illetőnek korábbi egész nyugdi ja. Özvegyek felét fogják kapni férjeik nyug
dijának. Nyugdíj-kirendelést egyedül a’ megyei közgyűlés fog eszközöl

hetni. E’ példa utánzásra méltó! — Hazánk majd minden fűidőbelyeczél 
szerű változtatásokon ment keresztül ez évben, igy Sza latnyán is , ho 
eddigjobbadán kevés vendég szokottvala megjelenni kényelmes szállások 
hiánya miatt, Koháry-Coburg hg megkedvelvén e’ kies birtokát, nagy
szerű építésekhez fogásra adott parancsot, minek következtiben mind a’ 
fürdők mind lakások száma igen tetemesül fog szaporodni. Az erős aka
rat már eddig is annyi czélszerüt tuda létesitni ott, hogy jun. lsején ün
nepélyesen nyitók meg a’ már addig elkészült újépületeket. E’czélra Hont 
megye RRei Baloghy alispán elnöklete alatt, indítványt tettek, miszerint 
Szalatnyán közgyűlést tartanának, mellyet jul. 14kén csakugyan mégis 
nyitottak, még pedig igen mulatságos tánezvigalommal. Csak azt csodál
hatni, hogy a’ honfi és barsi szép hölgyek e’ majd afrikai hőségben is olly 
jó és tartós kedvvel tudtak tánezolni! — A’ w ü r z b u r g i  gyap j ú  v á 
s á r  jul. lökétől 19keig tartott, ’s oily jól sükerült, hogy minden vára
kozást tetemesül meghaladott. A’ harmadosztályú német gyapjú mázsája 
63 — 65 fton kelt, jobb minőségű pedig 80 — 94 fton, mig a’ legfinomabbét 
100— 125 for. vevék. Legmagasb ár a’ legnemesb fajért 190 for. volt. Az 
egész adásvevés mintegy 200ezer forintot hoza keringésbe, mi már ma
gúban is jótékony hatású a’ nyilványos életre. —

A’ G a z d a s á g i  T u d ó s í t á s o k  f. évi lső, sor szerint Vlik füzetének 
má s o d i k  k i a d á s a  e’ napokban hagyá el a' sajtót. A’ f. e. 3ik (sor szerint 
VIII) füzet jövő pesti vásárig szinte ’s mulhatlanul meg fog jelenni. Azon t. ez. 
előfizetők tehát, kiknek példányokkal nem szolgálhatunk, tisztelettel kéretnek, 
legyenek szívesek illetményeikért biztos alkalmat küldeni. Egyszersmind jelen
tetik, hogy a’ jelen évi folyamatra még mindig előfizethetni 2 p. fltal , Pesten 
alulirtnál (Zöldfautcza 373 sz. a.) ’s Eggenberger József és fia könyvkereske
désében (barátok piaczán), vidékeken pedig több szives ügybarátnál, ’s majd 
minden könyvárus ’s könyvkötő uraknál. A’ múlt évi füzetekből még szinte szol
gálhatunk , valamint a’ harmadéviekból is, néhány példánnyal. Pesten augusztus 
5kén 1839. K a c s k o v i c s  Lajos h. gazd. egyesületi titoknok.

P o r t u g á l i a .
Lissabon'! jul. 1 oki hírek szerint Manóéi de Castro Pareira Rómába 

készült indulni, mint a’ portugál kormány rendkívüli követe, a’ lissaboni 
udvar és római szentszék közötti egyenetlenségek elhárítása végett.

S p a n. y o l o r a z á g .
(O’ Donnell megmenti Aznart.) Jul. oOiki perpignani telegrafi sür

göny szerint O’ Donnell tábornok jul. 17kén 14 ezer emberrel 11 car- 
losi zászlóaljt támadott meg, mellyek Lucena körül voltak elsánczolva,
’s állomásikat elfoglalván, Aznar tábornokot, ki élelem nélkül volte’vá
rosba zárva, megszabadító. Lucena erősitett városka 6 lieunyi éjszak- 
nyugot felé Castellon de la Planától Valencia tartomány éjszaki részében, 
azon hegység alatt, mellyen Cabrera uralkodik. E’ kis helyet az egész 
alsó-aragoniai carlosi sereg ostromló. E’ vállolat kétségbevonhatlanul ta
núsítja, mikép Cabrera 20 ezer embere daczára is minden pillanatban 
futni kénytelen, midőn komolyan kezdik őt riasztgatni az alkotmányos 
csapatok.

A n g l i a .
(Anglia helyzete Perzsia ellenében.) A’ parliament elibe terjesztett 

hivatalos irományokbul világosan láthatni, miszerint Russziaés Perzsia 
ellenséges helyzete ’s Anglia álláspontja jelenleg olly fokon van, melly 
komoly villongásra szolgálhat alkalmul Herat ostromlása által. A’ két 
óriás közelitni kezd egymáshoz, pedig maga Nesselrode gr. is mondó, 
hogy nagyon közel jőniök nem szabad egymáshoz, ha veszélyeztetni nem 
akarják a’ közbékét. Az orosz kormány visszahívó követjét a’ perzsa ud
vartól ; a’ perzsa sah fölhagyott Herat ostromával; de az angol követ , 
Mac Neill is eltávozék Perzsiából ’s visszatért Angliába; hogy pedig a’ 
perzsa követ, ki mind e’ mellett is Londonba jö tt, semmi kiegyenlitést 
nem hozhata létre, mivel a’ kormány teljességgel nem találta elfogadha
tóknak Perzsia ajánlatit, azt nyíltan ’s tartózkodás nélkül mondó ki Pal
merston az egyik legközelebbi ülésben. Mi több, a’ perzsa követ hirte
len elhagyó Londont, ’s igy már most minden közvetlen közlekedés meg
szűnt London és Perzsia közt, ezenkül a’ zavarszülő körülmények az utóbbi 
esetek által csökkenés helyett még szövényesbültek. llusszia elhagyatni 
kívánó Karrak szigetet az angolok élt 4 ’s Ai glia nem teljesité e’ kivána v 
tot, sőt inkább uj pontokat kerese Arábia , Perzsia és Abysszinia part
vidékül czélszerü helyfoglalásra, mig a’ britt keletindiai sereg visszatart- 
hatatlanul nyomul előre Afghanistánban, ’s Lahore el foglalásával fenye
getőzik RundsitSzingh halála esetén; Ileratban pedig angol ügyviselő ve
zeti a’ kormányt, ’s a’ sah most másodszor szándékozik megrohanni e’ 
várost. E’ földbirtoki kérdések óriási kereskedési érdekkel bírnak , &
minden közelebb körülményből egyenesen az tűnik ki, hogy Russzia nem 
annyira Konstantinápoly mint inkább Trapezunt után szeretne nyúlni, melly 
utóbbi hely egyesülési központul szolgái most az európai és középázsiai 
kereskedésnek. —

(A’ nagy hatalmak szándéka Kelet iránt. A’ központi reiwlóYségi 
törvény az alsóházban.) London , jul. 20kán: „Ritkán jöhete kivárnitosb 
halálozás a’ török császárénál. A’ diplomaták örvendve dörzsölgetik ke
zeiket, hogy a’ sors, véletlenség, vagy isteni gondviselés , mikép aT jámbor 
Standard szereti mondogatni, kisegité őket a’ hínárból. Palmerston szi
véről mázsányi kő gördült le ez által; mert ő egészen azon állapotban van, 
mint roncsolt hajó kapitánya, ki alig töm egy lyukat be ’s már más kezd 
tátongni előtte. Legnagyobb bajt okozott neki Francziaország és Russzia 
iránti bizalmatlansága ; melly mindazáltal Franeziaországra nézve igen 
tetemesül csökkent, mióta ez utóbbi hatalom olly határzottan inté a' portát 
békeföntartásra. Ausztriával és Poroszországgal legnagyobb egyetértés
ben van ez ügy iránt az angol kormány, ’s e’ három kormány ally ten
gelyt képez most, melly tői nemigen távozluitik Francziaország es Russzia. 
Korábbi hírek szerint Becsben megnyitandó tanáeskozásokrul vala szó : 
de már most hihető, miszerint inkább csöndes tanácskozásban kivonjak
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Cl ügyet eldönteni az illető hatalmak, mi könnyen meg fog történhetni, 
mert a’ nagy hatalmak majd egészen egy veleinényüek az ügyek mostani 
állapotja föntartatása iránt, csupán néhány módosítást ohajfnak, mellyek 
egyike Egyiptus örökös bírását illeti a’ basa családja által; a’ másik pedig 
Szyriát, melly vagy csak egy részben, vagy csupán élete fogytáig ma
rad meg a’ basa birtokában , vagy egészen visszaesik a’ porta hatalmába. 
Az öt nagyhatalom részletes nyilatkozványban fogja tudatni tettei okait. 
A’ cs. kormány a’ nagyur halála megtudta után azonnal következő két 
pontot terjesztett az öt hatalom követei elibe: 1) Nyilatkozvány, melly 
szerint az öt hatalom kötelezi magát a’ török birodalomnak épségben főn- 
tartására ; 2) a’ mostani uralkodó családnak, mint egyetlen jogszerűnek , 
a’ török trónon megerősítésére. A’ íranczia, angol és porosz kormány 
azonnal megegyezett a’ két pontban; az orosz határzata mindazáltal még 
nincs tudva. —- A’ jul. 2üiki alsóházi ülésben választmány előtt vitatás» 
szőnyegre jutván a’ központi rendőrség-javítást tárgyazó törvényjavaslat, 
Charles Ewan LavV, leginkább azon okbul, mivel a’ beiminister és tör
vényszékek igen nagy hatalmat nyernének általa, következőleg ellenzé 
ez indítványt: ,,E’ rendszabály 27 itélőszéket helyezne a’ belminister 
teljes önkényü rendelkezési alá. Illy határnélküli hatalmat legnagyobb 
veszély nélkül teljességgel nem bizhatni reá. Még határzottabban kell 
mindazáltal ellenzenem azon rendkívüli hatalmat, mellyet magukra a’ rend
őrségi tisztviselőkre halmozna e’ törvény, melly halálosabban sújtaná 
Anglia szabadságát bánnelly eddigi rokontartalmú törvényjavaslatnál. Én 
részemrül nem ismérek ennél vakmerőbb és zsarnokibb rendszabályt 
a’ népszabadság ellen , mivel az egyenesen az esküttszékeket kí
vánja elmellőzni. (Halljuk!) Szerinte ugyanis minden kisebb vétséget es- 
küttszék közbenjötte nélkül Ítélne el a’ rendőrségi törvényszék, nagyobb 
gonosztetteket pedig a’ nyomozás bevégzése után, a’ nagy esküttszék el- 
mellőzésivel egyenesen csak a' kisebb elibe utasitna. Ismétlem, ez halá
los csapás és egyenesen a’ britt szabadság megdöntésire ezélzó.44 E’ han
gon még tovább folytató beszédjét a’ szónok ; de minden siiker nélkül, 
mert az indítványt csakugyan részletes vitatás alá vévé a’ választmánnyá 
alakult ház.44 —-

(Az angol hadsereg szaporíttatik. Elegy.) A’jul. 22diki alsóházi 
ülésben következőleg nyilatkozék Russell: ,,A’ kormány indítványt szán- 
dékozik a’ ház elibe terjeszteni a’ gyalogezredek szaporittatása iránt 739 
főrül SOOra. Összesen mintegy 5 ezer emberrel fog ezáltal nagyobbulni 
sergünk , mi jövő aprilig legfölebb 75 ezer font sterlinget kivánand. Miu
tán különösen az éjszaki tartományokbul folyvást sürgetőbb folyamodá
sok érkeznek sorkatonaságért, gyarmatinkból pedig teljességgel nem von
hatjuk ki harezosinkat: tehát szoros kötelessége a’ kormánynak még a’ 
jelen gyűlés eloszlása előtt e’ hadsereg-nagyobbitást sürgetni. Jelentein 
egyszersmind, miszerint a’ birminghami tanács tudatá velem, hogy azon 
városban csupán helybeli rendőrség-fölállítással is biztosíthatni tartósan 
ezentúl a’ közbátorságot; mit azonban nem eszközölhetnek most, mert a’ 
polgárság annyira van már terhelve, hogy uj adót teljességgel nem kí
vánhatni tőle. Indítványt hozandók tehát holnap, melly szerint 10 ezer 
font sterlingnyi kölcsönadassék a’ birminghami tanácsnak rendőrség-ala
pításra.44 — Birmingham csöndes. A’ jul. lóikén okozott kárt 30 ezer 
font sterlingre böcsülik; ezt ’s a’ londoni rendőrség tartását igen súlyo
san érzi a’ polgárság. Manchester ’s a’ 1 irmingham közelében fekvő apróbb 
gyárvárasok helyzete igen fenyegető. Néhány helyen már munkaszünte
tést hirdettek a’dolgozók; más várasokban pedig kereskedési pangás miatt 
maguk a’ gyártulajdonosak kényszerültek alább szállítani a’ munkabért, 
mi igen nagy izgást támasztott a’ dolgozók között.44 — A’ királyné több
ször kért a’ hannoverai királytól néhány almásszürke lovat diszhintaja 
elibe nyilványos ünnepélyekre; de a’ fösvény nagybátya mindenkor ta- 
gadólag felelt, ámbár az egész hannoverai ménes IVdik Vilmos tulajdona 
volt’s jogszerüleg az angol koronát illeti. A’ kormány tehát most Német
országban kénytelen illy lovakat vásárlani, mivel szokás szerint nagy 
ünnepélyen csak hófehér vagy almás-szürke lovaktól vont díszhintóban je 
lenhetik mega’ királyné.—Az Argus azon örvendetes hirt közli olvasói
val , miszerint az özvegy királyné közbenjárulta hihetőleg tökéletes ki
békülést létesítené a’ királyné ’s Kent lignő között. — Eglington 1. lo- 
\agviadalt adand skótziai jószágin , ’s oily roppant készületeket tőn már 
eddig is reá, hogy a’ költség bizonyosan legalább 50 ezerfont sterling
re menend. Az egész elrendezés középkori lovagi divat szerint történik, 
’s a főrangú hölgyek is pompás középkori öltözetben fognak megjelenni 
a’ harezjátékon. Napoleon Lajos hg egyike leernl a’ fiatal hősöknek. —

(Russzia, Anglia és Kelet.) Valamennyi franczia és angol lap tel
jes most nézetekkel a’ keleti ügy iránt, mellyek jobbadán homlokegye
nest ellenkeznek egymással. A’ már közlőiteken kívül következő véle
mény is figyelemre méltó: „Francziaországot csak politikailag érdekli a’ 
török birodalom föntartatása, mig Angliának ezenkül óriási kereskedési 
ügye is kérdésben forog. Russzia mindentől megfosztá Törökországot, 
mit annak rettegése nélkül vehetett el , miszerint majd egész Európa 
kedvet kap keresztes hadviselésre a’ hitlenek mellett. Russzia megfosz
tá Törökországot Tatárország egy részétül; élvévé tőle Krímiát, az éj
szaki török tartományok erősségit ; uralkodást a’ fekete tengeren és a’ 
perzsa kereskedést. Russzia védhatalmul lépe föl, ’s ez által a’ török 
birodalom szivében szerze magának alattvalókat, Husszia kényté a’por
tát olly javításokhoz nyúlásra is, mellyek nemzetiségi és vallási érzelmek 
megrenditése által az egész birodalmat gyöngiték. Végre Russzia a’ fe
kete tengert ’s dardanellákat legújabb időben elzárá az idegen hatalmak 
hajóhadai előtt. Ugyan mit akarhat még többet ? Konstantinápolyt,háza 
kulcsát, mint Sándor czár szokta mondani ? Russzia a’ földközi tengerre 
nyitna magának utat Konstantinápoly birtokával; de ez általazon vidéken

uralkodó minden tengeri hatalmat egyesülésre lázitna maga ellen , s azo
kat Anglia, Ausztria és Francziaország fogná vezérleni. Mi Ausztriát il - 
leti, e’ birodalomra nézve kétszeres érdek íorog fen kelet ügyében, mert 
kettős utón áll vele kapcsolatban : t. i. a’ Duna’s dardanellák által. Magyar- 
ország és Ausztria mindennemű számos termesztménye a‘ fekete tenger 
kétnyílásúi talál kimenetre , ’s kereskedését mind a’ két utón nevezetes
nek mondhatni. Ez utón egész Közép-Azsiáig jutnak a’ nevezett birodal
mak termesztményi, ’s Ausztria kitűnő szerepet játszik a’ trapezunti ke
reskedésben is. Szóval, Ausztria , mint deli hatalom, kereskedőileg van ér • 
dekelve a’ török birodalom föntartatása ügyében, ’s mint éjszaki hatalom 
szinte köteles íöntarlani e’ súlyegyent Európa politikai mérlegében. Vég
re, Poroszországhoz már úgy is közel esik Russzia ’s igy amaz köte
les mindent elkövetid, mi ez óriási hatalom korlátozására szolgálhat.44

(Uj torzkép a’ fillérpostára. Elegy.) A’ fillérposta semmi ellenzésre 
nem talált az alsóházban, ’s a’ felsőházban is hihetőleg könnyen keresz
tül menend , mert maga Lyndhurst is oda nyilatkozék , hogy nem fogja 
ellenzeni. H. B. mulatságos torzképet bocsáta e’ tárgyról közre. Spring- 
Rice mint utazó, postalovon ül, ’s mögötte üres bördőt láthatni e’ fölirat
tal : „Budget.44 Spring-Rice kényteljes arczkifejezéssel tekint egy rabló
ra , ki óriási markával lova zablájába férfilag kapott ’s már egészen ki is zse
beié őt, mert az utazó fájdalmas udvarisággal kéri tőle legalább annak 
visszaadását, mit útja folytatására nem nélkülözhet. A’ rabló, ki senki 
más, mint a’ jól ismert John Bull, nagylelkiileg nyújt neki tetemes súlyú 
köteget, mellyen e’ fölirat díszük: „Uniform penny-postage.44 E’ köteg 
alkalmasint pisztolyul szolgálhatott, mert a’ rabló e’ szókat mondó: „Stand- 
and deliver.41 Ugyanazon művész torzképének ezime: „Vázlat Welling- 
ton-emlékhez,44 melly szép erős és nyugtalanul ágaskodó lovat képez, 
e’ fölirattal: „Ellenzés.44Másik oldalon a’ hg áll meztelen, ’s minden testi 
hibája eltorzításával; egész munkássága csupán abból áll, hogy a’ lovat 
zablán tartja ’s nem engedi tovább haladni. Ez eszme elmés ; de ugyan 
mit tegyen Wellington ? Ha elbocsátná az ellenzést, az a' mostani kö
rülmények közt bizonyosan fejét zúzná. — Irland délnyugati részeiben már 
olly magas fokra hágott az Ínség, hogy több helyen a’ legborzasztóbb 
éhség jelei mutatkoznak. — Azon férfi, ki jul. 1 Tikén a’ királynét sé
talovaglása közben megsérté , a’ Timesban másolatát közli egy a’ király
néhoz benyújtott föliratának, mellyben erősíti, miszerint legtávulabbról 
sem volt szándéka sérteni a’ királynét, hanem egészen esetleg jutott a’ 
királyné kisérőji közé lovastul, mellyet nem tudott elég gyorsan más 
útra téríteni, miután a’ kísérőktől távozásra kapott intést.— A’ chelten- 
hami lap ezt Írja: „Azon kissé furcsa hír kezd nálunk keringeni, misze
rint Claremont uj bútorzattal láttatik el , mi egyenesen oda mutat, hogy 
főrangú magas vendég fog oda érkezni. Ha ez való, úgy e’ parancs csu
pán Leopold királytól szármozhatík , mert ő még folyvást birtokosa Cla~ 
remontnak; az emberek igen komoly arczkifejezéssel tanakosznak e’ hír 
valódi okairól.44 — Az úgynevezett „szent hónapdt44 mellyben a’ mun
kások semmit nem dolgoznak ,’s minden fogyasztásadó alatti ételtol ’s ital
tól szigorúan tartózkodnak, jul. 23ikán ismét megpöndité O’Brien a’lon
doni nemzeti gyűlésben. F'eargus O’Connor azon módositvánnyal lépe föl, 
miszerint előbb aug. 3ikára össze kell liíni minden távullevő tagot, ’s 
aztán tanácskozni a’ szükségesekről. Deegan, skót követ oda nyilatko
zék, mikép véleménye szerint semmi remény nincs a’szent hónap kihir- 
dethetésihez Skótziában, mert Glasgow, (hol tulajdonkép első eredetét vé
vé a’ nemzeti kérelem) Edinburg, Ayrshire , Pertshire , ’s Dunfermline 
egészen közönyösek e’ tárgy iránt. O’Brien mindazáltal mégis szerencsé
sen keresztül vivé indítványát, melly szerint 3 férfiút választott a’ gyű
lés a’ szent hónap határnapja kitűzésire. — Jul. 23ikán Londonban Wad- 
dington nevű chartistát fogatott el a’ rendőrség, mivel két pisztolyt ta
láltak zsebeiben. — Nevvcastlebenjul. 22ikén csöndzavar történt a’ char
tisták résziről’s 11 ember fogságba jutott. A’ kár, mellyet épületeken’s 
egyéb idegen tulajdonon elkövettek; nem igen tetemes. — A’ nagyur 
halála nem nagy izgást szült az angol sajtó körül, sőt Ibrahim győzel
me sem vala képes itt nagy figyelmet gerjeszteni. A’ csarnokban semmi 
csökkenés nem mutatkozott. Általányosan azt hiszik, hogy Ibrahimnak nem 
leend elég bátorsága Konstantinápoly felé indulni, mert ott bizonyosan 
csatakész orosz hadseregre találna, mellyel nem nagy kedve lehet kétes 
következményű ütközetbe bocsátkozásra. Legnagyobb veszély csupán ab
ban áll, hogy orosz befolyás harezfolytatásra birhatná a’ fiatal nagyurat, 
miből mulhatlanul közháboru következnék , mert az oroszok állandó őr • 
tanyákat fognának aztán fölállítni a’ török birodalom szivében. — 

f r a n c z i a o r s z á g .
(Armand Carrel emlékszobra. Elegy.) Paris, jul. 25én: „Az idén 

rendkívül számos minden rangú ember látogató meg Armand Carrel sír
já t : követek, művészek, irók, diákok, kézművesek tarka vegyületben 
tolongtak a’ sírkert felé. Az elhunytnak érez szobrát halála után három 
év múlva Ieplezék le. A’ követek közül leginkább ezek tűntek ki: Arago, 
Cormenin , Gamier - Pages, Chambolle, Martin de Strasbourg, és Fa- 
cheran. Nyolczszáz tanuló hagyó el zajos körét, ’s néma csöndben lép
delt a’ gyászos hely felé; az ifjak egyike rövid beszéddel hódolt az el
hunytnak. Első szónok Arago volt, utána Thomas szólt, a’ National 
mostani igazgatója, ezt Chambolle követé , ki főintézője most a’Siécle- 
nek, ’s végre Durand monda néhány szót. Arago személyesen isméié 
Carrelt, és szoros barátságban volt vele. Nem igen van népszónokságra 
alkalmasb ember Aragonál: magas férfias arcza , villogó szeme, és sza
vainak rövid, mindenkor tartalmas kifejezése soha nem téveszti el mély 
hatását a’ népnél. Carrel, mint franczia, mind azon tulajdonsággal bírt, 
melly a’ nemzeti büszkeségnek hizelg ’s azért általa böcsiiltetik : ő bá
tor, elszánt, ragylelkü és mindent föláldozó volt barett ’s elveiért, ’s



minden veszélyben első a’ harcztéren. Kora halála azon belső ösztönnek, 
azon égő vágynak, melly senkit nem akart nagyobbra emelkedtetni, ’s 
talán nem nagy politikus eszméihez illik, tulajdonítandó, mert csupán a’ 
mondottak okozák halálát. Mit nyerhete Carrel ügye a’nyomom Girardin 
halála vagy megbüntetése által? ’8 mennyit veszte Carrel halála által! 
Carrel tettei, miket, mint iró, követett e l, köztudomásúak, ’s általányo- 
san megismértetvék; magányos tulajdoniról ellenben keveset tudtak, ’s kö
zelebbi barátjai érzékeny dicsérettel tetézik azokat; ha ő fölüleges te
kintetre hidegnek, visszataszítónak ’s büszkének látszék is; bensőbb ’s 
meghittebb viszonyok közt annál szebb, jobb’s föláldozóbb volt. Barát
ja mindene volt, ’s tanácsot és föl v i l á g í t á s  t mindenkor legna
gyobb készséggel fogadott el azoktul , kiket tisztelni tudott. A’ pairszéki 
évkönyvekben feledhetlen maradand Carrel azon Írása, inellyben a’ Na
tionalt ótalmazá. Emlékszobrát ingyen készité David, a’ hires franczia 
művész. A’ szobor egyszerű polgári köntösben láttatja őt; jobb kezével 
a’ pairszék előtt mondott beszédét szorítja kebléhez, mutató-ujával pe
dig földre int. Tisztelőji méltán siratják őt. — Nemours hg a’ pyrenaei 
megyékben utazgat, de a’ lelkesülés olly hideg, mellyel őt a’ nép álta- 
lányosan fogadja, hogy vállolatát hihetőleg megbánta. — Azon britt 
matróznak , ki kezét veszté a’ franczia parancsnok vigyázatlansága miatt', 
nyugdijt rendelt a’ követkamra, mit következő nyilatkozatra használta’ 
National: „Ha franczia matrózt ért volna hasonló szerencsétlenség angol 
részről, ugyan mit teende érette az alsóház ?“ Erre a’ Moniteur azt vá
laszolja, miszerint az alsóház bizonyosan szintúgy cselekedett volna , 
mert eddig még minden idegen hatalom nyugdijt szokott rendelni más ha
talmak hajólegényinek , ha azok történetesen megbénultak saját emberei 
vigyázatlansága miatt. — Bizonyosnak mondják , miszerint a’ májusi 
zendülők pőrét november előtt nem veendi föl a’ pairszék. Rövid idő múl
va össze fog ülni a’ vizsgáló választmány és szabadon bocsátandja azon 
foglyokat, kik ellen semmi vétséget nem bizonyíthatni be. Barbés nő
vére, ki olly meghatólag könyörge éltéért Lajos Fülöpnél, férjestül Mont- 
Saint-Michelbe utazott, ’s ott szándékozik lakni, hogy testvérét vigasz
talhassa fogságában.“

T ö r ö k o r s z á g - .
A’ jul. 26ki Moniteur következő telegrafi sürgönyt közöl: „Mar

seille , jul. 25ken, délután 3 órakor. A’ külügyviselőség a’ kabinet el
nökéhez. Alexandriában a’ szultán halálát jul. 8kán tudák meg. 9dikén 
török korvett érkezék Alexandriába , Nezsib beyjel, a’ kapudán basának 
kiajával, ki meg van bizva, az alkirálynak tudomásul adni, miszerinta’ 
kapudán basa Rhodus felé vitorláztában Stankiónál horgonyoz, ’s javas
latba hozni, hogy a’ török serget ótalmába ajánlja, miszerint a’ szultán 
halála következtibén Törökországban keletkező zavargások ellen magát 
védje meg. Mehemed Ali válaszát még nem tudják, mellyet „ la  Mer 
noire“ gőzös vitt meg a’ kapudán basához. lOdikén Akif efendi érkezék 
Alexandriába, kit az ifjú szultán küldeoda, Mehemed Alival atyja halálát 
tudatni.“ —

Konstantinápolyijuk 17diki hírek szerint a’ kardövezés ünnepélye 
(taklidi seif) jul. Ildikén ment véghez Ebu Ejub Ensari mecsetben leg
nagyobb fénnyel. E’ czélra AbdulMedzsid szultán számos kísérettelBey- 
lerbeypalotájábul diszhajóján Ejub külvárosba evezett, az álgyutelepek 
’s hadihajók üdvlövései közt , melly utóbbiak lobogókkal voltak cziczo- 
mázva. Ejubba érkezve, lóháton ment az ottani mecsetbe, hol őt rövid 
imádság után Selim Sade Abdurahim efendi nakibubesref, az emirek fő
nöke ( mohanunedi ivadék ) karddal övezé át. E’ kardot a’ nagyúri fegy
vertárban őrzik, ’s Omar kalifa kardjának tartják. Az ünnepély végez
tekor , mit számos álgyulöves kisért, Ejub külvárosbul a’ menet Babihu- 
majun ószerailba vonult következő rendben: előbb egy osztály láncsás 
lovagla veres lobogóval ’s zenészkarral, utánok : kilencz kézi lova a’ szul
tánnak gazdagon leplezve és szeraili szolgáktul vezetve; a’ tesrifadzsi- 
efendi (szertartás-mester); a" portai 3dik osztályú tisztek, az őrség, gya
logság, lovasság, pattantyusság ezredesi; a’ portai 2dik osztályú tisz
tek, u. in: a’ musztesárok (statustanácsosak,) ferikek (osztálynokok,) 
mindnyája, valamint a’ többi is , lovon és díszegyenruhában; az ulemák 
egész serge kék, barna, zöld ránezos köntösben hímzett gallérral, fe
hér és zöld turbánnal, mellyek aranyos szalaggalékesitvék, olly öltözet, 
mellyet Mahmud szultán hoza divatba az utolsó Bairam-ünnepen ’s melly 
igen festőilcg ’s meglepőleg hat a’ szemre. Ezek után öt kitűnő szépségű 
dísz ló gazdagon szerszámozva; utánok a’jelenlevő musirok és vezérek, 
legvégre Chosrew Mehined basa , a’ nagyvezér s balról Seich-ol-Islam 
(a’ tőmufti). Ezeket gyalog a’ nagyúri testőrség egyik osztálya követé, 
kapitányoktól vezéreltetve, utónak Abdul Medzsid tűnt elő mindkét oldal
ról piekok és szolakoktul környezteivé, és a’ jelenlevő csapatoktul ’s nép
től számtalan éljenkiáltásokkal fogadtatva. A’ szultánon a’ nagyúri kö
pönyeg (harvani) vala fekete posztóbul, mellén pompás nisan, ’s fején 
a’ Fesz ( szultáni süveg v. kalpag), mihez tollak voltak tűzve gyémánt 
boglárzatban. A’ menetet Kislar-agassi (fekete heréitek főnöke), ki a’ 
nép közé pénzt szóra, zárta be, több szeraili tisztiül és szolgáiul kisér
tetve’s néhány osztály gyalogságiul zenészkaraikkal. A’ szultán, ősi szo
kás szerint, lí Mehmed szultán, Konstantinápoly meghódítója $ mecse
ténél szállott le , és sírjánál imádságot végze. Midőn a’szultán Mahmud 
sírjánál lovagla el, nem szállt ugyan lováról le, de két imamotbizameg, 
nevében az elhunytért imádkozásra. — A’ diplomatakar, a’ nagyurpa
rancséira, már néhány nap előtt hivatalos volt ez ünnepélyt sátorokbul 
nézni, mellyek e’ czélbul Konstantinápoly falain kivid kajubasi nevű helyen 
állíttattak föl, honnan legszebb kilátás nyílik Ejub külvárosra, a’ hajó

gyárra és több külvárosra. A’ környéket mindenütt embertömeg bontotta 
minden nemzetből, kik fákra és falakra is fölmászkáltak kíváncsiságuk 
elégithetése végett. Ez és a’ dicső idő, melly ez ünnepélynek kedveze, 
nagyszerűvé’s érdekessé magasítá a’néző szemei előtt elvonuló látványt. 
A’ szultán a’ diplomatakar sátori előtt ellovagoltakor tisztet külde kiséi ő- 
ji közül a’ külhatalmak összegyűlt képviselőihez örömét jelenteni azon, 
hogy őket ez ünnepélyen láthatja. Egyébiránt e’ napon legnagyobb csend 
és rend uralkodott, mi legjobban megczáfoláazon hirt, melly a’ nép elé- 
gületlenségét terjesztgeté. Tegnap az ország nagyai és föméltósági a’ sze- 
railban gyűltek össze szerencsekivánatjok kifejezési végett a’ felségnek 
a’ kardfelköíés ünnepélye bevégezteért. — Néhány szó nem lesz itt fö
lösleg ez ünnepély eredetéről. Mikor kezdek a’ karddal-örezési koroná
zás helyett használni a’ szultánok ? azt kétségtelenül nem tudhatni, any- 
nyi bizonyos , hogy már IIMohammed Konstantinápoly elfoglaltatásaelőtt, 
használta, mert 1342ben IX. Ahmed kalifa Melik Mensurt egyiptusi trón
ra léptékor karddal övezé fel. II. Mohammed óta, ki, miután az Ebu Ejub 
Ensari mecset-épitést végzek, AJc-Sem szüddin jámbor seiktől kardot köt- 
tete fel ünnepélyesen, maradt utódira e’ szokás, mit trónraléptekor minden uj 
szultán pontosan végrehaj ta. Mohammed próféta kardját sokan kétségbe von
ják, hasonlag az első kalifáéit is, mik közül néhányat a’ szerailban tar
togatnak. Leghihetőbb az, miszerint minden szultán saját tetszése sze
rint választott ez ünnepélyre gazdag, gyémántokkal’s drágakövekkel ki
rakott, kardot; a’ mostani szokásban levő kard négymillió piaszternyi 
becsü. —

( C h o s r e w  basa cliarakteristikája.) A’ porosz statuslap bécsi le
velezője szerint: „ Az uj nagyvezér, Chosrew basa, a’ török birodalom leg
kitűnőbb embere ’s a’ nagy vezéri méltóság visszaállittatása rákmenetet ígér 
a’ dolgoknak. A’ 80 éves nagyvezér nagy szerepet játszik , de tetteibül a’ 
jövőre nem következtethetni. Mahmud szultán változásban gazdag kor- 
inányszakáhan is mindég birá a’ szultán kegyét. Őt már rég óta kelet Tal- 
leyrandjának tartják. Simulékony és ügyes lévén, szüntelen az uralkodó 
véleményhez csatlakozok , csak a’ makacs ellenállásnak soha nem volt 
pártolója. Minden perai level egyez "leg állítja, miszerint Chosrew az egyp- 
tusi basával békekezet fog ’s már felszólittatvák a’ nagyhatalmak ügy vise- 
lőji e’ munkához kezdésre. Az ifjú szultán neveltetésére Chosrew basa 
az utóbbi időkben nagy befolyással volt.“ A’ lipcsei lap következőlegir: 
„Abdul Medzsid uralkodó szultán , atyja halála előtt néhány nappal még 
Vakbuzgó anyja, Valide szultánnő , kezei alatt élt, ki igen nagy befolyást 
gyakorla fölötte, sőt még most is gyakorol. Csak három hónap előtt ál- 
littata fel Mustafa Nuri efendi palotája közelében fia számára az elhunyt 
szultán uj palotát. Abdul Medzsid igen félénk, nyájas és szelíd lelkületű 
’s gyönge testalkatú. Mahmud 500 nőre! birt hárenijében , de felesége csak 
egy volt törvényes , egy örménynő , ki házi boldogságát európai értelem
ben eszközlé ; ő volt az, ki Mária örmény apáczát a’ hárembe hivatá, midőn 
Abdul Medzsid fiát tüdősorvadály következtiben okvetetlenül elveszendőnek 
hirdetek az orvosok. A’ szultán egyetlen testvérét, Nizamuddint, 14 nap 
óta elszakiták anyjától’s külön palotában tartják elzárva. — Konstantiná
polyijuk lOiki level szerint Hafiz basa tudósítása az eufráti ütközetről 
Malatiából megérkezék a’ fővárosba; tartalma még nem tudatik, mond
ják , hogy igen röviden van előadva benne az egész csata. — Hafiz basa 
Malatiába vonult vissza.— János ausztriai fliggelés Sándor porosz k.hggel 
Konstantinápolybul a’ török szultán halálát külön iratban tudaták, mivel 
ezek egykor a’ szultánt ’s fővárost meglátogatván amattól példátlan kitün
tetéssel fogadtattak. —

G ö r ö g o r s z á g -»
Athene, jul. 12kén: Konstantinápolyi és syriai hírek itt igen nagy 

hatást gyakorlanak , előttük most minden ügy hátra vonul; említésre mél
tó, hogy a’ hírlapok száma ismét növekszik ’s mindnyájan, méga’mosz- 
ka szellemű Aeon is , harczra-szólítással telvek. Az „Athene, mellyet 
néhány nap előtt az úgynevezett camarilla (igy nevezik a’ kabinetet ’s az 
udvar néhány tagját) elleni czikk miatt törvényszék elibe idéztek, sza
badon bocsáttaték. —Cambridge György hg Athénében mulatott. A’ bel- 
tartományokbul semmi különös.

S c h w e i z .
Ühlandot, a’ költőt, Schweizban utaztakor , Bernben a’ tanulóif

júság esti zenével tiszteié meg, hasonlót szándékozónak tenni a’ zü- 
riehiek is; de beteg lévén azon vendégfogadóban, hol Uhland volt száll
va, kertére abban hagyák az esti zenét. Schweizban , mint mindenütt, 
merre német ajak szól, Uhland kölfeményi igen nagybecsüek ; gyerme
kek könyv nélkül tanulják meg balladáit, ifjak és érettkoruak dalait ének
lik , mellyek úgyszólván népdalokká váltak. —

15 e 1 g 1 u m.
A’ belga Commerce szerint a’ brüggei székesegyház, melly sirkö- 

vi emléki és szép festvényi által hires, jul. 19kén tüzáldozattá Ion. A’ 
szentegyház fedelén ütött ki a’ tűz délben; igen keveset szabadithatá- 
nak meg a’ drágaságokbul. Brüsseli jul. 21iki levél azonban a’ kárt nem 
becsüli olly sokra, sőt. mint állítja, az egyház bcljében semmi föstvény 
’s egyéb drágaság nem lön tüzzsákmánynyá. —

O r o s z o r s z á g .
Jul. Iáén tárták házassági összekelésöket sz. Péterváron Mária orosz 

nhgnő és Miksa leuchtenbergi hg az előre közhírré tett szertartások mel
lett; Miksa Oroszországban maradand ’s „császári fenség“ czimet nyert.

— Nyomtatja T rattiier-K árolyi úri ulcza 612.

b i i i i u v l z á l l á s :  Pest, augustus ödikén 7' (>" 9 '" — tnlikán 7' 9" 9 '"  
— 7dikén 71 9" 3"'

NzítIí esz(i file! m e ezy.



M a g - y a a* o r s z ó sg é » fö r  d é- ! y .
() cs. ’s ap. kir. fels. kesseló'kó'i Mnj thényi  Antalt, Liptó megye 

főispáni-helytartóját, ugyanazon megyefőispánjává melt. kegy. kinevezni.
() cs. ’s ap. kir. fels. Ebeczky  Emilt, a’ m. kir. Helytartó-Ta

nács dijatlan fogalmazó-gyakornokát, ugyanazon kormányszék tisztelet
beli fogalmazójává; f. e. jul. 6ki határzatában , Minie r  Lajos nyugal
mazott kapitányt erdélyi nemesseggel megajándékozni; Le elmer József 
kapnikireteginesteit kreuzbergi k. hutai bányaügyelővé; Meuffe l  Ká
roly tiszolczi fohutást pojniki k. hutai vashámoriigyelóve; a1 megürült 
főhutási tisztségre pedig Mi a l ov i e h  Lajos gyakornokot méltóztatott 
kegy. kinevezni.

A’ nm. magy. kir. udv. kamra M o s e r  Fridrik tiszaujlaki sóhiva
tali ellenőrt ottani sóárnokká; ellenőrré ugyanazon hivatal Írnokát, Fat- 
t e r n a y  Andrást; továbbá a’ ménesi kir. kain. tiszttartóság ideiglenir- 
nokságára pedig S z a 1 azá r Józsefet, a’ temesi kain. igazgatóság kiadó
hivatala gyakornokát, alkalmazá.

Budapes t i  napló.  A’ hosszas szárazság és hőségnek valahára 
mégis csakugyanWége; néhányszor volt már e’ héten esőnk, ’s a’kei tek 
mindenütt éledeznek; tegnap regg. § órakor azonban rendkívül erős szél 
támadott, melly egész nap folyvást növekedve tartván, alkalmasint ismét 
tova üzendi a’ felhőket. — Aug. Skán esti 11 órakor éji zenével liszte- 
lék meg a’ Festen átutazott Beöthy (időn biharmegyei követet szövétnek- 
fény mellett. — E’ vásárra több nemzeti literatúrai újdonság fog megje
lenni , ’s többi közt Heckenast Gusztáv Arvizkönyvének odik kötete is, 
melly más jeles dolgozatokon kívül Gaal „Szerelem és champagne!” 
czimü tetszéssel fogadott eredeti vigjátékát is foglalja magában ; ugyan e’ 
napokban fog megjelenni Fyrker patriarka-érsek „Tuni.siásza“ magyarul 
igen csinos kiadásban. — Nemzeti színpadunkon f. hó 3kán 2szor ada
ték bérszünettel „Gemma di Vergy“ Konti jutalmára, néző nem annyi szám
ban mint első előadáskor. Konti tiszteletére verseket is készite és szóra- 
tott valaki. Kár a’ bennük előforduló czélzásokért, tisztelgő versezet ma
radjon szorosan tisztelgés korláti közt. 4én „Kalapos és harisnyatakács“; 
5kén először Lendvayné jutalmára bérszünettel „Ecsedi tündér“ regényes 
vigj. 3 szakaszban 5 felv., Írták Gaal és Jósika. Első fölléptekor három
szori hosszas tapssal fogadó a’ rendkívül számos közönség, mellyhez 
hasonlót „Gemma di Vergy“ első adatásakor sem láttunk, a’jeles művész
nőt , első felvonás után pedig aláirás utján vett díszes karperecezel ko
szorúval ’s versezeltel tiszteié meg a’ méltán ünneplettet. Mi a’ darabot 
illeti, azt kissé hosszalá a’ közönség, mert tizenegyedfél óráig tartott; 
de több helyét zajos tapsokkal iidvözlé; Gdikán „Fókaiak“ , 7dikén 
bérszünettel „Benjamin vagy a’ nyolez garasos atyafi“ Löwe k. a. a’ bé
csi udv. színház tagja mint vendég magyar színpadon először lépett föl 
az intézet iránti kedveskedésből, miután a’színészek pompás lakomat ad
tak aláirás utján atyja tiszteletére. A’n. megye előkelőji fölszólitása követ- 
keztiben gyűlt aláírásból igen becses karpereczczel jutalmaztaték a’ fia
tal művésznő szívessége ; Sdikán , „Gemma di Vergy“, ifikén „Sevil- 
lacsillaga“ Nagy Elek „keresztyéned zsidó“ czimü 5 felv. drámán dolgozik.

L i p p a  (Bánság): Egy vidékünkön száguldó rablócsoport az egész 
környéket rémülésbe ejté. E’ napokban ugyanis G. J. földesúrinak bresz- 
továczi parasztasszony által azt üzenék, hogy másnap estére jó vacsorát 
tartson számukra készen. G. ur erre megijedvén, családostul Rékasra fut 
sott a hatóságoknál a kellő jelentést megteszi. Ennek következtiben rend

szabályok megtétettek ugyan, de, mint liallik, a’ katonaságnak a’hara
miákkal első találkozta egészen sikereden lett, ’s az kénytelen volt 40 
ember veszteséggel visszavonulni. — A’ 60 főre szaporodott haramia
csoportot, mint mondják, egy hivatalától megfosztott kapitány vezérli. H-k.

( Z a r á n d m e  gye i  uj követ . )  Bornemisza Ignácz, Gyulay La
jos gr. és Kozma Dienes önként lemondván követségi állomásukról, jul. 
17kén uj válosztást tartott a’ nemesség, mellyriek következtiben T e 
l e k i  Domokos gr. mellé követtársul Hollaki Albert fszbirót válasz ák 
meg.

L. Sz. M i k l ó s  aug. Íjén : Egy különös tünemény fordult elő e’ na
pokban LiptómegyéDen. A’ Kárpátoknak ugyanis most is imitt amott hó
val fedett ormai alatt jul. 28 ’s 29iknapjaiban igen rekedt hőségetszenve- 
dénk, melly a légmérő 26 fokát éré el. Rémítők valónak ezután a’ villany- 
felhők, mellyek dél s nyugotról völgyesmegyénk fölött borzasztó csatára 
szétkanyarodtanak, miglen végre 29én délutáni 6 óra tájban, Szent Iván, 
Sz. Peter es Jamnik, (Pottornyay és Sz. iványi nemzetségek hatósági alá 
tartozó) helységeket egyszerre villám által okozott emésztő tűzben szem
léltük. A felebaráti szeretet azonban ’s a’ közellakó megyebeli és kamrai 
tisztviselőség gondoskodása csakugyan erőt vett a’harapozó lángokon any
ucira, hogy mind a három helységben csak valami 15 család maradt fö
dél’s élelem nélkül. Ezenrobajos villámokat záporeső követé, melly né
hány pillanat alatt megtölté a’ ragadós Vág és Béla folyamok partjait kénbü- 
zű zavaros vízzel. Különös volt ezen partokon szemlélhetni, mikép a’ halak 
elhagyván élesztő elemöket, a’ vizet, nagymennyiségben egymásután szá

razra ugrosának’s e’ mennyiség «Ily szembetűnő nagy vala, hogy miután 
újólag előbbi melegségre derült az idő, a’ partokon dolgozó számos tolajos 
alig szíható be a’ rothadt halaktól megromlott levegőt. Ez eset, melly a’ 
maga nemében igen ritka , valóban felébreszthetné a termeszetvizsgalók 
figyelmét kárpáti különféle anyagink közelebb isméretére, mellyek ha 
csak tudományos tekintetben is nagy következésük lehetnének. D. A.

ivÜl.öNi’líMii: Károly Ferdinand es. kir. fhg, Gollner b. 48 sz. gya
log ezr. finevelőházát látogatással szereuesésiiésekor, f. e. máj. 20án Auer
sperg Károly hg altábornagytól illő dísszel fogadtatván a’ növendékek ne- 
melly katonai fordulatin méltóztatott jelenlenni. Mig ő cs. k. fligsége az 
intézet külön részeit szemlélgeté, a’ vizsgálati terembe vonultak a’ fiúk. 
Nyiiványos próbatét előtt alkalmi beszéddel üdvözlé egyik növendék a’ 
főhget, mit vizsgálat követe külön tudományokuul. Ezután érdempénZe- 
ket osztogata ki ő fens, a’ szorgalmast) tanulók közt,, ’s minden intézke
déssel magas elégültséget fejezvén ki, 100 pgő forintot vala szives aján
dékozni a’ növendékek számára. — Az angórai kerekek (mikről több évi 
Jelenkorunk időszakonkint értesite) igen kedvezőkig kezdnek tenyészni 
hazánkban, Márinarosban. Ferenezvölgybiil t. i. most újra azon biztató hí
rek érkeztek, hogy ottan a’ tenyésztés várakozáson fölül sükerül. A’ 
tenyésztést eleinte csak 2 bakkal és 3 nőstény kecskével kezdé meg a’ 
vállalkozó, miketa’ schönbnumi nyájból kapott b Ferencz királyunktól, ’s 
gondolván a’ szaporítást belföldi kecskefajunk nemesítése által eszkö- 
zölhetőnek, e’ próbában boldogult is , mert mára’ második nemzedéknél 
is annyira hasonlítottak a’ kis gödölyék (gidak) az eredeti törzsök faj
hoz, hogy alig leliete az eredetit a’ korcs v. elegyfajtól megkülönböztetni. 
Az e’ tavaszkor ellett nemzedék már annyira nemesült, hogy gyapjaigeu 
becses ágat képezhet idővel kereskedésünkben. Az egész nyáj már most 
200 darabra megy, mi azon kedvező körülménybe helyzi a’ tulajdonost, 
hogy e’ hasznos állatok szaporítása végett hazánkban ingyen adja a’ odik 
nemzedéki bakokat tenyésztésre. A’ odik nemzedéki bakoktul ’s belföldi 
anyáktól származó kecskék már némi nemességgel bírnak; a’ 4dik es több 
nemzedékbeli származék pedig rövid idő alatt tökéletes finomságra juthat. 
Múlt télen egy angórai keoskebőrért 35 — 40 pengő forintot fizettek Becsi
ben, miből elég világosan átláthatni, miszerint e’ tenyésztésből igen szép 
haszon származhatik, főleg, haazon szőre is kereskedésbe jövend, melly 
teveszőr név alatt isméretes ’s a’ legjobb electural-gyapjunál is drágáim 
áron kel. Az angórai kecskék gyapját a’ nemzeti Ízlésnek megfelelő kön
töskelmére is lehetne használni. A’ selyem gyanánt ragyogó feliér angóra- 
gyapjuból t. i. zöld sujtással’s vörös béléssel gyönyörű hosszú mentét készít
hetni aranyos és gyöngyökkel díszesített vitézkdtéssel, mi bizonyosan 
őseinkre emlékeztető oil y szép öltönyt képezne, milíyet most Európában 
nemigen találhatni. A’ vállalkozó azon előítélet ellen is kikel; nielly sze
rint mindeddig kártékonynak hivék a’ kecskefajt főleg erdős és faneveló 
vidékeken, ’s azt törekszik megmutatni, hogy a’ gondos tulajdonos min
den illy kártételt könnyen elháríthat, ha csupán olly helyen legelteti kecs
kéit, hol azok nem tehetnek kárt, hanem inkább hasznot eszközölhetnek; 
p. o. irtást kívánó földeken , hol a’ gallyakat csakhamar kipüsztilják. 
Ajánlja idea’ kecskéket még különösen a’ juhoknál sokkal gyorsabb szapo
rodásuk is , melly szerint már az egy évesek is gyakran kettőseket el
lenek , ’s 8 hónapos korukban már tökéletesen alkalmasok tenyésztésre. 
Továbbá e’ kecskék jobbadán a* száraz és kemény szüleséget szerelik , 
tehát épen az t, mit a’ birka és barom izékül hagy, ezenkül többet tejel
nek ’s a’ himlő veszélyínek sincsenek alávetve. Mihályi Gábor , máriua- 
rosmegyei követnek egy illy kecskebort adott a vállalkozó, Kies bereuet 
tr , meg lévén győződve, hogy azon gazdák, kik saját szemeikkel gyo- 
zendik meg magukat e’ kecskeszőr finomságáról, bizonyosan téendnek 
nála megrendelést a’ odik nemzedékből származó bakok küldése iránt.
— Fogaras vidéki Lissa helységben jul. 2okán 60 ház égett el; egy 
asszony, ki 2 gyermeke megszabaditása végett rohant az égő házba, 
azokkal együtt odaveszett. A’ tűz sütőkemeneze összedőlte által támadt.
— Medgyesi hírek szerint ott az ez évi margitnapi vásárjuk lsrjén vévé 
kezdetét. Az idő rendkívül szép volt ’s a’ baromvásár olly elénk, minőre 
már régóta nem emlékezhetni. Ki a’ külvárosban a’ tömérdek szarvas- 
marha csoportot látó, szükségkép Hannibal azon híres csatájára einléke- 
zék, mellyben 2 ezer ökröt hajtatott ez az ellenség sorai közé, Csakhogy 
azok égő szénacsóvákat vittek szarvaikon , mig ezek szarvai zöld lomb
bal ’s mezei virágokkal voltak díszesítve. A’ terhes szekerek számát 10 
ezerre tehetni , ’s az e’ mennyiségnek tökéletesen megfelelő adókvevők 
száma, egyesülve a’ tömérdek áruval és termékkel valóban igenis jelesiti 
ez erdélyi vásárt. Minden termék ’s kézmügyári Czikk olly jó áron Kelt, 
hogy a’ tulajdonosak tökéletes elégiiíetteí távozhattak e’ nagyszerű vá
sárról. — Az u n g v á r i  jul. 25iki vásáron köv. volt a’ termékek ára i 
ökörbőr párja; 40—45 fr., tehénéi 20 —30 fr., gyapjasjuhbőré: 6—7 
fr., muskatal-dohány mázsája: 30 — 48 fr., közönségesé: 18 — 23 fr.* 
olvasztatlan fagygyué : 32 — 34 fr., olvasztotté : 48 — 51 fr., sárgavia
szé: 200 fr., 20 foknyi pálinka itczéje:■ 14% kr,, 30 foknyi borszeszé i
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FOGLALAT : Magyarország- és Erdély (kinevezések ; budapesti napló : Ifi 
torontálmegyei tisztelgő feliratok orsz. hivatalviselőkbe/. ; sz. miklósi li
’s a’t . ; jótétek a’ füredi szerencsétlenségben; ’s a’ t.) Amerika (Guana 
Clarendon érdekes nyilatkozata; ’sa ’ t.J Törökország. Németország (z 
telése miatt ; ’s a’ l.)

Heótly Ödön Pesten fáklyás zenével tisztelletik meg; magyar játékszín, ’s a’ t .; 
ek ; különféle: az angórai kecskék tenyésztése Mármarosban , erdélyi hírek ; 
rra perui elnök; ’s a’ t.) Anglia (a’ spanyol ügy inegpönditve a’ felsőliázban ; 
vargás Ilanovera fővárosban jRumaim polgármesternek hivatalától föl f ü g g é s / . -
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21% — 22 kr. váltó. — N. K ap ó so n  (Ungmegye)jul. 12kén 17házat 
csűröstül ’s egyéb mellek apró épületestül ’s a’ ref. egyház fedelet tor
nyostul hamvasztá el a’ ftüz a’ lelkésznek minden oltási buzgó fáradozási 
daczára. — Julius tíz utolsó napján folyt Kolozsvár határin le az aratás 
es szenagyiijtes. A’ szinte szakadatlan aszály miatt itt is az ó'szivetes szo
kottnál apróbb szemeket adott. A’ tavaszivetést ’s törökbuzát végképi ki
száradás fenyegeti. Doboka megyéből, ’s a’ Mezős  é g r ő l  az ottani 
gazdák hasonló aszályról panaszkodnak. Ellenben Maros- es Udvarhely
székről ’s a’ Küküllóparti vidékről kedvezőbbek a’ hírek, mivel ott a’ 
júliusi napok hőségét néha termékenyítő esőzések enyhítek, minek kö
vetkezőben ott a’ növény-élet is sokkal virulóbb. E. II. — D é v á r ó l  pedig 
így írnak: A’ milly nagy reményünk volt a’ tavaszkor múlt bő terméshez, 
annyira elcsüggedtünk most, mióta a’ kaszálást’s aratást elvégezvén szé
nánk csak fél annyi mint tavaly, a’ búzakalangya pedig olly kevés, hogy 
hol máskor 30 — 40, ez idén csak 10 kalangya lett, az is néhol léhás, 
iiszöges, ’s mivel Medárd óta esőnk nem vala, a” törökbuza levele úgy 
összesodródék ’s megszáradt, mintha érett lenne ’s minthogy illy nagy 
hőségben nem köthet, törökbuzánk is fölötte kevés leszen, holott a’ 
pórnépnek nálunk ez legfőbb tápláléka ; sok eleinte a’ tőkén mutatkozott 
szőlő- és szilvatermésben helyzé reményét, de már abban is csalódva 
tapasztalják magokat, mert valamint a’ szológerezd , úgy a’ szilvaszem 
is nagyon hull. A’ kerti vetemény is kiaszik, de mind ez nem is lehet 
csudálatra méltó, mert a’ Reaumur hévmérője szabad légre kitéve déli 
12 órakor sokszor 32 fokon áll, esti 6 órakor pedig az árnyban 26°. A’ 
Maros annyira leapadt, hogy helyenként átjárnak rajta, mivel csak övig ér. 
— B. F ü r e d e n  jul. 26kán a’Balatonba fúltak egyike asztalos volt, ki 
mint uszni nem tudó ’s különben is félig összeégve, a’ habok közt hunyt 
el, honnan csak 3ad nap fogták ki. Özvegyének a' fúrdővendégek 2000 
ft. adtak össze. — A’ szárazság e’ vidéken is olly nagyon tartós hogy burgo
nya, kukoriczamajd semmi sem lesz; a’ széna ára, sarju uem léte miatt, 
magasra hágott; általában a’ Balaton táját egyedül a’ szőlő vigasztalja 
még, melly igen szép, ’s a’ tavalyinál sokkal jobb és bővebb szüret-re
ménnyel kecsegtet. — Veszprémhez közel Band helységben aug. 2 kán 
egy kovácsmííhelyben kiütött tűz a’ tőle majd kétszáz lépésnyire eső lak
házakba kapván, ezekbül többet elhamvaszta ’s a’ lakosokat betakarított 
téli élelmüktől megfosztá. — Veszprémben jul. 26ánhunyt el Schnupf  
h ag e n  György kanonok és főesperes, élete 63ik évében. A’ boldogult 
1776ban született Pápán, ’s egyike volt a’ legbuzgóbb lelkészeknek, leg- 
ügyesb néptanítók ’s jótékony emberbarátoknak. 1S09 tői 1832ig Somlyó- 
Vásárhelyen lelkészkedett; görög és keleti nyelvekre nyolcz évig oktatá 
a’ veszprémi papnövendékséget ’s a’ megyét több jeles szentirás-értő tag
gal ajándékozá-meg. Jótékonyságának élő tanúja számos tanuló ifjú, kiket 
saját költségin tanittatott szépmüvészetekre ’s tudományba maga avatott, 
tanuji a’ Dávidról nevezett veszprémi árvaház növendékei, kiknek darab 
ideig főgondviselőjök volt, ’s a’ szegények, kiket vigasztalás és sege
delem nélkül sohasem bocsátott el magától. Béke az érdemesnek!

T o r o n t á l  legközelebb közgyűlésén, örömérzés futó el a’ RRdek kebleit, 
országunk prímása Kopácsy József ő hgségének, országbírója Majláth György, ’s 
magyar fökanczellár gr. Majláth Antal ő nmlgok fényes előléptetésükön, melly 
érzelmet külön üdvözlő levelekben fejezők ki, jelesül az ország prímásához irt le
vél foglalatja következő:

,,Lelkesüléssel valónk eltelve a’ legmagasb kir. kegyelem iránt, melly az 
országnak nyolcz év óta megürült primási méltóságát Ilgségedre ruházta, ör
vendezésünk csalhatlan záloga keblünket hatalmasan megszálló örömérzés vala. 
Boldog társulat, hol a’ fejdelem igazságszereteíe a’ küzohajtással megegyezőleg 
olly férfiakat emel főméltóságokra, kiket király iránti hűség ’s tántorithatlan hon- 
szeretet bélyegez. Hogy Ogséged a’ hazának legbokrosb érdemekkel halmozott 
nagy fiai koszorújába tartozzék, a’ Fígséged által egyházi hivatalok fokain ra
gyogó nyomokkal meghaladt pálya fönhirdeti, ’s legbiztosb tanúja ama tisztelet 
és szeretet, mellyel a’ hívők főpásztoruk tündöklő nevét bizodalmasan ’s vallá
sosbuzgalommal körülövezik. Haladjon Hgséged uj fényes pályáján kitűnő sze
rencsével , a’ haza megérdemlőit áldása kövesse lépteit, ’s üdvözletünket olly 
szívesen fogadni méltóztassék, mint milly tiszta indulatból ered.“ Az Ország bí
rójához Írtnak tartalma: „Az érzelmek sokaságának bizonyos neme rejtezik az em
beri kebelben , melly mindig örömlángra gyulád , midőn erényeket, kitűnő szol
gálatokat , országos érdemeket elismertetni ’s megjutalmaztatni szemlélünk. Illy 
nagyszerű érzelem dagasztá mellünket akkor, midőn Nméltóságodnak a’ hon ke
gyes atyja, föls. személye iránti hűségét, hű szolgálatit ’s jeles tulajdonit ma
gas tekintetbe vevén, Xmltgodat, a’ polgári érdem koszorúsát, hazánk hőkeblű 
íiát, ’s a’ k. szék tántorithatatlan hűségű támaszát, az országbírói fény teli, de 
terhes méltóságra emelni kegyelmeskedett. Dicső valóban a’méltánylat, melly bokros 
érdemeinek jutalmául a’ kir. kegyelem kútforrásábul áradott; de súlyos a’ hi
vatás is , melly az ország másod rendű hivatalának, tágas' és fáradalomteljes 
munkakörét képezi, ’s valamint hálával és tisztelettel teltünk el koronás királyunk 
iránt, Nméltóságodnak a’ küzohajtással egyező felmagasztaltatásán ; úgy a’ honra, 
az igazság kiszolgáltatása tekintetében, ebbül eredő jóllét felől , vele született 
nagylelkűség, nemes indulat, és részrehajlást nem ismerő igazságszeretet erős 
hiedelmet ’s biztos kezességet nyújt. Polgártársai áldása kísérje Nmltgodat e’ fény
teljes pályán, ’s fogadja határtalan tiszteletünk zálogául legtisztább ümlcdezé- 
sünk kijelentését.“ — A’ lokanczcllárhoz pedig illy tartalmú levél íratott: „Az 
érzelem legnemesbike melengető keblünket akkor, midőn Nmltgodnak magyar 
főkanczellárrá kegyelmes kincvcztctését a’ nm. m. k. helyt, tanács f. e. máj. 29én 
19310. szám alatt költ kegyes intézvénye lartalmábul megérteni szerencsések 
valónk. Tántorithatatlan hűséggel forgolódni a’legfényesb kir. szék zsámolya kö
rül ’s hazafi érzelmekkel dobogó keblet egyesíteni a’ legfensőbb udvari hivatal 
lépcsőjén: olly magas erények, mellyek csak szebb lelkek tulajdonai ’s az erős 
’s nagy férfiú homlokát legkegyclmcsb elégülés diszjcleivcl, ’s a’ hon polgá
rinak hálatisztclefükkcl koszoruzzák. Örök emlék gyanánt állnak főn a’közelebb 
elenyészett évek, mellyekben Nmltgod alkanezellári fényes hivatalában a’koro
nás királyunk iránti buzgalma« ragaszkodást, ’s a’haza hív szerctetét bölcs ösz- 
hangzásban tartani ügyekezett, már ezekbül következtetve, de egyébiránt ősei
től öröklött igazságszeretetét, tündöklő nemes indulatit és szilárd lelkűidét is
mérve, nem lehet hazánkat folytonos szép jövendő reményével nem kecsegtet
nünk , ’s valamint az ország lakosai föls. uroknak irne’ választásán sziveik sze
rény hálaadójával tisztelkcdnck; úgy mi is örömérzésinket azzal mutatjuk ,

hogy Nmltgodra a’ gondviselés boldogságteli áldásit árassza.“ — Továbbá ezt írják 
B é b á r ó 1 (szinte TorontálbuI)Csak néhány perczig tartott permetező esőtül kétszer 
megszakasztott, ’s két egész hónapig tartott szárazság, rekkenó hőség, ’s forró 
szelek után most élvezhetjük először a’ jótevő eső által meg'frisitett levegőt; 
mezeink Afrika kiégett kopárihoz hasonlítónak, ’s éhező barmaink kínosan nya- 
logaták a’ forró port. Még is mindeddig semmi veszély nem mutatkozott köztük; 
kivevőn junius vége felé , midőn a’ szarvasmarha száj- és körömfájásban, a’ 
sertések pedig szinte körömfájásban sokat szenvedtek. — Gabnaaratásunk közép
szerű, de kukoriczára számot sem tartunk, ezt az aszály tönkre tévé mondhatni 
végképen. — Mi következményei lehetnek a’babonaságnak! Egy z . . . i  paraszt 
gazda szomszédságunkban sokáig sínylődött öreganyját temeti e l ; szokás szerint 
a’ halotti tor keresztyéni pontossággal végbe ment, ’s a’ gyászoló gazda szomo
rúságtól ugyan üres, de a’ tor súlyától annál nyomottabb gyomra miatt nem alha- 
tik. A\  boldogult öregasszony gyanús hírben volt az előítéletes jámbor z .. .iák 
előtt. Éjféltájban a’ szomorgó fiú kimegyen udvarára ’s borzadás lepi el annak 
láttára hogy a’ szénaboglya mellett a’ kétes homályban valami mozog! fél két- 
ségbeesten az villan babonás leikébe, hogy b .. ny anyja haza jött. Eszmélet 
nélkül ragadja meg a’pitvar ajtaja mellől súlyos baltáját, neki rohan a’ kísértet
nek, ’s két ütésre a’ rémalak mozdulatlan omlik le lábai előtt. — ’S ezen irtó
zatos szörny — kiképzelhetné?— tulajdon csikaja volt, melly az istállóbul ki
szabadulván kényelmesen ropogtató Ízes szénáeskáját. A’ szerencsétlen pór ezen 
tett után rosszul lett ’s néhány hét múlva mint áldozatját a’ babonaságnak vivők 
ki öreganyja mellé!

A m e r i k a
( Guamarra perui elnök.) Limai april 12diki hírek szerint a’ város 

csendes és háborittatlan birtokában volt a’ chiliieknek. Guamarrát elnökké 
választék. —

Ujy trki jul. 6diki hírek szerint ez évben az éjszakamerikai függet
lenség-nyilatkozat évnapját julius lsején szokatlan pompával üllék meg. 
Ujyorkban, az egyesült statusok legnagyobb városában, az ünnepélyt 
az tévé leginkább kitűnővé, hogyVan Buren elnök körükben volt, kit 
közlelkesiiléssel fogadénak. „Minden pártviszály — Írja többi közt a’ 
Public Ledger — elnémult azon czél előtt, hogy e’ nagy ünnepélykor,a’ 
legelső respublicának, mellyet világ-történet ismer, legelső tisztviselőjét illő 
tisztelettel fogadhassák; tanúság ez arra , mennyire tudja méltányolnia’ 
szabad amerikai nép ÍÖlséges alkotványa áldásit. A’ köz nemzeti lelkesü
lés illy kitörése egyedül e’ birodalomban történhetik. Fájdalmas ellenmás 
ez Anglia jelen állapotjához, hol az alsó, közép’s felső néposztályok olly 
természet-elleni ’s részint fenyegető helyzetben állnak egymás ellenében. 
Az elnököt mindenütt megtisztelek ’s megvendéglék. A’ nagy évnap örö
mei közé fájdalom is vegyült; az ujyorki vasúton ugyanis gőzkatlan pat
tant szét, mi több embernek halált vagy sérelmet okozott. Az amerikaiak 
gőzműszereik készítésiben hajókra és kocsikra főleg szerencsétlenek, itt 
több ember hal meg általuk egy évben, mint Angliában tiz alatt.“ Web
ster irá Angliábul, miszerint a’ jövő választáskor mint kijelölt nem szán
dékozik lépést tenni az elnökségre. A’ kötött szerződés ellenére az in
diánok folyvást háborgatják a’ fehéreket Floridában és harezosik számát 
szüntelen növesztik. — A’ canadai hírek megnyugtatók ; csakhogy a’ 
franczia származású lakosság elszegényült része még folyvást az egye
sült statusokba költözik. —

A n g l i a .
(Kelet jövendője ’s Anglia befolyása annak megalapítására.) Lon

donjuk 19ikén: „Még a’ nagyur halála sem ébreszthető föl szunnyadásából 
az angol sajtót. De mégis csalatkozom; a’ M. Chronicle, mint látszik, uj 
szempontúul kezdi tekinteni a’ keleti ügyek mostani bonyolultságát, ’s 
onnan magyarázza okait, miszerint korábban az európai hatalmak nem 
szövetkeztek az egyiptusiakkal a’ görögök ellen , ’s hű alattvalói szere
pet játszottak a’ nagyur ellenében, mibűi Görögország fölvilágosulása 
származott. E’ fordulaton épen nem csodálkozhatni. Palmerston 1. politikája 
személyességeken nyugszik, jelenleg gyűlöli Görögországot, mert Ly
ons valamennyire oroszlánszerü diplomata. Egyébiránt Palmerston 1. po
litikáját egyszersmind tyúkszem-politikának nevezhetni, mellyből min
denkor világosan tűnik ki, hol nyomja azon ur lábát a’ csizma, melly 
hasonlatossághoz még azon kellemetlen körülmény is járul, hogy Pal
merston 1. jobbadán csak magát okozhatja, ha szűk csizmát méltóztatik 
viselni. Palmerston Portugáliában mint aristokrata, Spanyolországban mint 
túlzó szabadelmü, keleten pedig mint legitimista lépe föl. Igen kár, hogy 
Palmerston nem lett orvos , mert bizonyosan uj rendszert talált volna föl, 
’s az egész gyógyszertárt beadná minden betegnek, gondolván, hogy a’ 
sok közt szükségkép majd a’ segitő-szer is meg fog találtatni. Általában 
az angolok tökéletesen elfogultak a’ keleti ügyre nézve, mert elejéiül 
kezdve csupán párt mellett buzogtak, vagy azon politikát dicsőítvén, 
melly a’ jancsárokat megsemmité, vagy pedig azt, melly a’ mamelukok 
hatalmaskodásit megszünteté; egyik mellett Urquhart buzgott, a mási
kat pedig Waghorn magasztald. A’ navarini csata fontos határzatu volt 
a’ keleti ügyekre nézve. „Igen, de Oroszország hatalmát tetemesül na- 
gyobbitá“ ; helyes e’ megjegyzés , de az elég rósz, hogy olly sokáig ha- 
gyák Russzia kezében a’ keresztyének ótalmazását keleten. E’ bajt azon
ban könnyen orvosolhatni, tegyük már most mi is ugyanazt. A’ baj alap
oka Ausztriának megváltozott politikájából származik , mellyet körülmé
nyek tettek szükségessé. József ufölsó szerencsétlen háborújáig , ’s az 
ozmán birodalom virágzó állapotja alatt mindenkor Magyarország és 
Ausztria volt a’ keresztyén.Európa őrje az örökös ellenségre nézve, ’s 
minden üldözött keresztyén biztos menedékre talált e’ két birodalomban. 
Ha tehát csakugyan congressus találna létesülni Bécsben, úgy minden esetre 
onnan várhatni deriit a’ hosszas borúra. Akaratlanul ’s vakon cselekedtek 
ugyan Na vari n előtt az illető hatalmak ; de magasb hatalomnak szolgáltak 
egyszersmind eszközül. Mi akkor akaratlanul ment véghez, történjék most 
elhatárzott szándékból.A’jelen pillanat sokkal komolyabb, hogysem e’ pusz
ta kiáltással érhetné be a’közönség: „ (Italom törökországi hitsorsosink- 
nak!“ hanem c’ kiáltást tettleg valósítni leend kötelessége a’ congres-
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susnak. Vetek lenne hinni, hogy a' legkitűnőbb hatalmak csupán halotti 
tannlevélkiadást akarnak eszközleni a’ nagyur haláláról, ’s pöesétet nyomni 
az egyiptusi basa végintézetére , kire alkalmasint szinte nem igen sokáig 
fognak várakozni a’ férgek. Egyesülési pontot a' jelen általányos zavar
ban is könnyen találhatni, mihelyt azt tüzendi ki magának a’ congres- 
sus , hogy a’ keresztyenseget fogja ótalinazni keleten. Egyébiránt ne In- 
gye senki, hogy olly fölötte sok a’ tennivaló. Moldvában, Oláhország
ban és Szerbiában csupán a’ most fönálló rendszert szükségtörvénysze- 
rüsíteni, az európai congressus védszárnyai alatt, Russzia befolyása 
megszüntetésivel, ’s hasonlót eszközleni Montenegro, Bosznia és Albá
nia tartományokra nézve. Ázsiában Szyria képez botránykövet. A’ basa 
nem akar róla lemondani, Francziaország pedig pártolja őt szándékában. 
Jól van! válaszszuk el tehát Szyriát Egyiptustól ,’s engedjük meg a’ ba
sának , liogy egyik fiát ültethesse oda, ő bizonyosan örömmel fogadandja 
ez ajánlatot. Kivánatos, hogy Törökország minél több része jusson füg
getlen kormány alá. A’ török birodalom sarkalatos baja ott fekszik , hogy 
intézvényi csupán hadviselésre számítvák, ’s ez okbul virágzása alatt 
egész Európa folyvást fegyverben volt kénytelen állani. A’jancsárok meg
szűntek ’s most azt kezdik hinni, hogy e’ körülmény tetemesül gyöngité 
a’ török birodalom hatalmát; e’ hiedelem igen alaptalan , mert ugyan ki
száradt é az által a’ bosnyákok, albaniták és szerbek veleje, vagy el
fonnyadt é idegzetük? A' jancsárok mellett nem tarthatta volna tovább 
főn magát a’ török.birodalom , mert mihelyt béke állott be , azonnal honn 
folytaták a’ harezot e’vad esordák, ’s rohanással elfoglalt várnak tekin- 
ték hazájokat. Csak a’ jancsárok elpusztittatása óta gyakorolhatni ren
des kormányzatot Törökországban. Legnagyobb baj Törökországra néz
ve a’ basák kinevezésiben fekszik, mert ezek igen gyakran változván, foly
vást nadályokként szíják az ország zsírját. Ez még maradványa a’ régi 
hadi kormányzatnak, ’s egyik oka, hogy Ausztria még most is fegyver
ben tartani kénytelen határit ellenséges becsapongások miatt. Meddig tart' 
ez még igy? Csupán congressus orvosolhatja gyökeresen a’ bajt, mert 
a’ mostani helyzet föntartásáról is csak ez kezeskedhetik , miután köz
tudomású, hogy Törökország eddig jobbadán akkor tartá meg szerződé
seit, ha kénytelen volt azt tenni. Kitűnő például szolgálhat ez állítás iga
zolására Szerbia. A’ drinápolyi szerződés küvetkeztiben hat uj kerület 
vala Szerbiához csatlandó , ’s a’ nagyur biztost külde Zvornikba, hová a’ 
szerbek résziről is követség járult; ez utóbbit azonban börtönbe záratá 
a’ basa, ’s e’ népjogsértésért soha még csak feddést sem kapott a’ por
tától. így szinte a’ kiutahiai szerződést sem akará teljesíteni a’ porta, 
mivel alattvalóval köté azt, ’s igy nem érezheté magát szigorúan köte
lezve , mint a’ M. Chronicle mondja. Ez igen hibás állítás, mert szerinte 
Anglia királynéja is megszeghetné a’javitó törvényt, ’s általányosan azon 
botor elv jőne ismét divatba, inelly szerint királyok nem köteleseksza- 
vokat megtartani, ’s hitlenekkel kötött szerződés nem bir erővel. Illyes- 
mik azonban már annyira elkallódtak , hogy újabb létreidéztetésüktől tel
jességgel nem tarthatni. Minden kormány böcsületérzete iszonnyal for
dul el illy elvtől. A’ keleti kérdésnek végre még vilagtörténeti oldala is 
van. A’ régi római birodalom részei ismét egyesülni akarnak, A’ rómaiak 
elfoglalók Európát ’s műveltségre ernelék, ez hivatásuk volt. A’ néme
tek utóbb jónak találók képzelni, hogy ők semmiték mega’ római birodal
mat ; de feledek a’ pápát, ki még sokkal szigorúbb ur volt. Apáink Ró
ma elleni vétkeiket rajtunk bünteti most a’ sors, mert vajmi sok gon
dot szerez gyermekinknek Caesar, Virgil ’s a’t. ’s vajmi sok ütleget kap
tunk mi is e’ latin hősök miatt, ’s hányszor feszité meg testünketa’ró
mai művelődés! Valóban római elassicus fordításnak kell magunkat te
kintenünk ! — Egyébiránt kereszt uralkodott hajdan Konstantinápoly
ban , ’s helyét ismét elfoglalandja. Küldjétek a’ törököt Ázsiába , mert 
Izmáéi vándorlásra születék.“

(A’ spanyol ügy megpönditve a’ felsőházban. Clarendon érdekes 
nyilatkozata.) A’ juh 23iki felsőházi ülésben Londonderry marq. szokás 
szerint szőnyegre hozván a’ spanyol ügyet, azon meggyőződését fejezé 
ki, miszerint a’ ház asztalára tett irományokbul az világlik ki, hogy a’ 
kormány nagyobb tekintetben állna a’spanyol pártok előtt, ha, Welling
ton hg tanácsát követve, minden beavatkozást elkerült volna, mi sok kegyet
lenségnek szolgált okul mindkét részrül. Erinté továbbá Munagorri vál- 
lolatát ’s azon részvétet, mellyel az angol ministerség iránta viseltetek, 
különösen pedig azon hálátlanságot törekvék kiemelni ,mellyet a’ britt se
gédcsapat a’ madridi kormánytól tapasztalt. Végre köv. kérdéseket inté- 
ze a’ kormányhoz : 1) Létezik éa’ kormány nézete szerint a’ négyes szö
vetségben Anglia és Francziaország közt olly kötelezés, melly az előbbi 
hatalmat gátlaná a’ többi hatalommal egyezkedésbe lépéstül Spanyolor
szág lecsöndesitésire ? 2) Anglia és Francziaország vájjon nem ugyan
azon helyzetben vannak é Spanyolországra nézve a’ többi hatalommal ? 
vagy más szóval: egyedárusságot akar é űzni Anglia és Francziaország 
a’ spanyol ügyekkel, világos tartalma ellen az lSläiki szerződésnek ? 
o) Le akar é ő fels. kormánya mondani az Elliot-féle szerződés jótéteiről, 
vagy azon rablócsapatokra kívánja kiterjesztetni azt , mellyek most Spa
nyolországot pusztítják ? 4) Teend é határzottabb lépéseket a’kormány 
a ’ volt spanyol csapat minden rangú tagjainak fizetéseik kipótlására ?“ 
Clarendon gr., a volt madridi követ, miután Londonderry többször emlí- 
fé , hogy tőle legjobb fölvilágitásokat várhatni, következőleg nyilatkozók, 
a ’ ház folyvást növekedő figyelmétől kisértetve: „Azon körülmény, mi
szerint a’ spanyol polgárháború kitörte óta szerencsém volt ő fels. kir. 
udvarát személyesitnem a madridi udvarnál, reménylteti velem, hogy 
a’ ház némi figyelemre fogja méltatni szavaimat. (Halljuk!) A’ ns marq. 
véleményem szerint, nem elég világosan adá elő e’ tárgyérintése okait; 
mivel azonban a’ ház asztalán fekvő irományokbul is kitűnik, mikép az

angol kormány törekvésinek csakugyan sükerült a’ spanyol polgárháború 
vérengző rendszerét szelídíthetni, ’s mivel ezen iratok azonkül a’ ns marq. 
minden kérdésire világosan válaszolnak, tehát kísérteibe jövök hinni, 
hogy egészen más okok birák őt most e’ tárgyban felszólalásra. Véle
ményein szerint a’ ns marq. meggondoló, mikép a’ spanyol ügynek , 
mellyet olly buzgón tőn magáévá, épen most nagyobb szüksége van segély
re, mint közönségesen lenni szokott (Halljuk!); ezért tehát segélyül 
ugrott elő a’ ns marq., nem épen azért, mivel czélt kíván tűzetni a’ pol
gárháború pusztitásinak , mint inkább : mivel fél, hogy az általa óhajtott 
közbenjárulás talán későn történik meg pártjára nézve, ha minél hama
rább nem-mehet véghez. (Halljuk! Halljuk!) Minden körülmény legna
gyobb egyenetlenséget tanúsít a’ carlosi főhadiszálláson. Leghitelesb kút
főkből tudom , mikép a’ trónkövetelő teljes erővel ármánykodik Maroto 
tábornok ellen, mert a’ tudvalevő zavargások ’s kicsapongások óta Ma
roto korlátlan ura Spanyolország azon részinek; mit folytonos ármány
kodással törekszik megboszulni a’ trónkövetelő, ki minden áron mene- 
kedni szeretne tábornoka zsarnokságától, minek természetes következ
ménye , hogy d. Carlos ügye soha nem állott még roszabb lábon, mint 
e’ pillanatban. E’ véleményben a’ legnagyobb befolyású earlosiak is egyen
lőn osztoznak velem. Azért emelt ma paizst a’ trónkövetelő mellett a’ns 
marq. a’ nagyhatalmak közbenjárulását ajánlván, melly egyenlőségbe he
lyezné a’ trónkövetelőt az alkotmányos királynéval. Ez irományokbul lát
hatni, mikép a’ britt kormány lépéseket tőn az éjszaki hatalmaknál a’ 
trónkövetelő kegyetlen kicsapongási megszüntetése iránt. Ausztria, Po
roszország és Russzia becsületjükre váló megelőzéssel járultak ez előter
jesztés foganatosításához. (Halljuk!) Nesselrode gr. azon gondolatnak 
adott szavakat sz. pétervári követünk előtt: vájjon nem egyesülhetne t  va
lamennyi európai hatalom a’ spanyol polgárháború megszüntetésére ? Kiil- 
ministerünk , noha elfogadni szándékozók ez ajánlatot, előbb mégis szük
ségesnek tartá bevárni, milly alapon kívánnak az éjszaki hatalmak szer
ződésre lépni e’ tárgyban az angol és franezia kormánnyal. Mert, miu
tán azon hatalmak nem ismerek meg a’ spanyol királynét, kormányunk 
nem hátrálhat ez iránti kötelezéseitől. Emlékezzék csak a’ ns marq. az 
lSISban minden európai nagyobb hatalomtól aláirt aacheni jegyzőkönyv
re, mellyben határoztaték, hogy európai hatalom belviszonyiba soha ne 
történhessék avatkozás, kivevén, ha valamelly hatalom önként kívánná 
azt. Mikép avatkozhatnának tehát az éjszaki hatalmak Spanyolország bél
ügyeibe, midőn királynéját nem ismerék meg, ’s ez utóbbi épen nem kí
vánja egyiittmunkálkodásukat ? A’ ns marq. azt látszik hinni, hogy con
gressus összeillése esetén tüstint fegyvernyugvás keletkeznék Spanyolor
szágban , ’s e’ részben Belgiumot hozá föl például. De legyen szabad a’ 
ns marq. nézete egész tisztelése mellett megjegyzenem , mikép a’ belga 
ügyet koránsem hasonlíthatni össze a’ spanyollal. Belgiumra nézve vala
mennyi nagy hatalom egyenlő nézetű volt ; különben soha nem eszközöl
hettek volna fegyvernyugvást. Spanyolország iránt azonban nem egyen
lő érzetüek e’ hatalmak; inig Anglia és Francziaország a’ királyné kor
mányát, Poroszország és Russzia pedig a’ trónkövetelő igényit pártolják 
és segítik, ugyan mi hasznot szülhetne addig a’congressus , vagy mikép 
eszközölhetne fegyver nyugvást, melly illy körülmények közt nem hasz
nálhatna? A’ ns marq. ez iránt is nagyon csalatkozik, midőn gondolja, 
hogy a’ spanyolok más hatalomtól parancsolt fegyvernyugvást tisztelni 
fognának. Illy lépés egyetlen’s inulhatlan következménye az lenne, mi
szerint az egész nép tüstint egyesülne a* spanyol nemzetiség ótahnazá- 
sára. Való ugyan, Anglia és Francziaország minden pillanatban küldhet
né hadserget Spanyolországba, ’s bármellykormányrendszert alapíthatna 
ott, teljes tetszése szerint; de gondolja é a’ nsmarq., hogy a' többi ha
talom meg fogna egyezni Anglia és Francziaország illy szándékában ? Vagy 
véli, hogy az igy fölállított kormány tovább tudná magát íöntartatni 
az utolsó idegen katonának spanyol földrül távoztánál ? Meglehetős hosz- 
szas tartózkodás Spanyolországban alkalmai szolgált nekem a’ spanyol 
néplelkölet kiismerésire , ’sazért biztosan állíthatom , mikép minden nem 
kívánt beavatkozásból csupán gyalázat fogna háramlani az avatkozó ha
talomra. Mi Elliot szerződését illeti, azt Spanyolország némelly részeire 
nem alkalmazhatni. A’ trónkövetelő párthiveinek nem csupán azokat ne
vezhetni, kik rendes katonai parancsnok alatt küzdnek ügye mellett, ha
nem azon számos csoportot is , mellyek az ország külön i észt iben leg
inkább rablás végett iiték föl a’ pártütés zászlóját, ’s alatta mindenne
mű kicsapongást követnek el. Ha ezekre is kiterjesztenék Elliot szerződése 
jótékonyságát, úgy rövid idomulva szaporodni fogna számuk; a’ baszk 
tartományokban mindazáltal , hol rendes hadsergek állnak egymással 
szemközt és eszközökkel bírnak biztos közlekedésre, ott legtökéletesb 
teljesítésre talál a’ nevezett szerződés, ’s ez által ismét uj fontosságot 
nyert azon hálakifejezés , mellyet Wellington hgtül soha nem vont meg 
a’ spanyol nemzet. Vannak, kik a’ trónkövetelő legidősb fia és a’ fiatal 
királyné közt kötendő házasságról szólnak ; ezek azonban csupán azt 
tanúsítják, hogy teljességgel nem értenek a’ spanyol ügyek tulajdonké- 
pi helyzetéhez, mert először, ez esetben mind a’ két résznek szükség
kép le kellene mondania igényiről, ezt pedig d ő r e s é g  tőlük várni. A’ 
trónkövetelőt vagy is inkább azon vakbuzgó pártot, mellynek kezei közt 
van, csak tökéletesen korlátlan uralkodás elégíthetné k i , ’s don Carlos 
sem fia, sem más számára, soha semmi áron nem mondana le képzelt 
jogairól. Más oldalról pedig épen nem várhatni, hogy a’ kormányzó ki
rályné olly házassághoz adja megegyezését, melly hosszú inséglánczo- 
latot hozna leányára, vagy azon sorsra juttatná azt, melly d. Miguelt és 
Portugália mostani királynéját érte. De mellőzvén e’nehézségeket, ugyan 
mikép lehetne létesíteni a’ nevezett tervet ? Mikép egyesíthetne vala
ki olly embereket, kik ellenséges elvek személyesitőji; főleg miután ez
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élvek már pusztító polgárháborúba tasziták Spanyolországot, ’s miután 
a’ két pártbéli főnökök most is olly véres szándékot forralnak agyukban, 
mint valaha ? Illy terv végrehajtása örök ellenségeskedés kiirthatatlan 
magvait hintené el azon szerencsétlen országban. (Halljuk!) Csalatkoz
nak azok is, kik vélik, mikép a’ spanyol nemzet nem képes szabadal
kotmány alatt élni. Spanyolország régi hatósági rendezete elég alaposan 
czáfolja meg ez állítást. (Halljuk!) E’ hatósági rendszer legszabadabb’s 
legnépszerűbb alakban már akkor is sajátja volt Spanyolországnak, mi
dőn még egész Európában korlátlanság uralkodott. Való ugyan, miszerint 
Spanyolország századokig mindennemű zsarnokság alatt nyögött; de 
szintolly való az is, hogy Spanyolország buzgón ragadó meg most a’kí
nálkozó alkalmat önmaga fölszabadítására, mi mulhatlanul ismét az eu
rópai birodalmak sorába helyzendie’ szép’s egykor annyira hatalmas or
szágot. Azon áldozatok, miket Spanyolország hozá s folyvást hoz, mu
tatják, mikép e’ nép tökéletesen érzi, mennyire érdemel verítéket ’s vér
ontást azon dicső czél, mellynck elérése után törekszik. "S a’ spanyo
lok harczai nem maradtak jó gyümölcs nélkül. Ok ugyanis eddig is so
kat nyertek már: a’ múltra visszatérés lehetetlenült előttük, mert a’ vak 
századokat napjainkhoz csatolni akaró hidat lerombolák maguk mögött. 
Iszonyuk a’ korábban szenvedett zsarnokság ellen olly nagy, hogy ez 
d. Carlost 's hozzá hasonlókat soha nem engedendi trónra lépni; mertjól 
tudják, hogy vele azon vakbuzgók jutnának egyszersmind hatalomra, 
kik t üstint újra divatba hoznák a’ kobzásokat, száműzést, bitófákat 's 
máglyákat. Meg vagyok győződve, mikép d. Carlos, ha csakugyan trón
ra juthatna , mi szerencsére egészen lehetlen , egy év alatt többet tenne 
a’ királysági kormányrendszer meggyülöltetésire, mint valamennyi kor
látlan republicanus vagy királysági ellenség tenni képes lenne. Akkor 
majd átlátnák a’ korlátlan uralkodók, melly iszonyú balfogást tettek, olly 
embert segitvén, kinek bánásmódja lehetlenitené a’ királysági rendszer to
vábbi fönáílását Spanyolországban. (Halljuk!) De, mint mondám, azon mű
velődés ellenében, mellyre a’spanyol nemzet emelkedők, iily következ
ményiül többé nem tarthatni. Elet és vagyon a’ polgárháború daczára is 
sokkal biztosabb jelenleg, mint valaha volt, ’s a’ nemzeti jövedelem is 
folyvást gyarapszik. A’ pénzerő hasznosb csatornákba tér most, és Spa
nyolország olly jövendő jóllétnek veti meg e’pillanatban alapjait , minőt 
eddig soha nem ismert, ’s mégakkorsem gyanita , midőn Amerikát fel- 
fódözni volt szerencsétlen. Mylordok! Úgy látszhatik talán , mintha sza
vaim túlzók lennének , mintha rendkívül kedvező fényben tüntetném ki 
Spanyolország jövendőjét; de minden szómért felelősséget vagyok kész 
vállalni magamra. Emliték kereskedési viszonyúikat Spanyolországgal, 
’s egyszersmind panaszkodtak a’ spanyol egyedárusság ellen. Nem kell 
feledni, hogy minden kereskedési szerződésnek, ’s igy az itt kérdésben 
levőnek is, szükségkép kölcsönös kedvezményekkel kell bírni, ha akar
juk,  hogy létesüljön ’s tartós életű legyen. Spanyolország földművelést 
űz, ’s azért csak földje terinékit adhatja cserében britt készitvényekért. 
Mig gabnatörvényinket megtartjuk, addig legyen szives a’ns marq. időt 
engedni a’ spanyoloknak, mig majd nálok is elenyészik az egyedárusko- 
dás és magányos érdek szelleme a’ közjóllét kivánata előtt. (Halljuk !) Mi
kép használók a’ spanyolok az általok eddig már kiküzdött szabadságot? 
Hogy a’ nyilványos vélemény jótéte öntudattá vált nálok, már bebizonyiták. 
Élénkül érzik ők a’ képviseleti rendszer jótékonyságát. A1 választások 
legnagyobb érdekkel bírnak Spanyolországban ; minden néposztály kép
viselővel bir a’ cortesben s minden nyilványos ügyet úgy megvitatnak 
ott, hogy az valóban lordságtok házának sem válnék dísztelenségire. Za- 
vartaknak zajgóknak ntondák némellyek a’ cortesüléseket; ámde én sok
szor valék jelen azokban, ’s csak igen ritkán tapasztalam , hogy egy
szerre több beszelt volna egy szónoknál. (Kaczaj ) Katholikus főpapok 
szájából olly valódi keresztyén szeretet- és türelemtanusitó szavakat hal- 
lék ott, minőket nem mindenkor hallhatni e’ házban. (Halljuk ! Halljuk!) 
Láttam, mikép a’ spanyol ministerségelőtt olly erőteljes férfias ellenzés 
1 épe föl, minő egy szabad ország képviseleti kormány-rendszeréhez illik; 
más oldalról pedig azt is láttam, miszerint veszély idején az egész ellen
zés a’ kormány mellé sereglett egyetlen férfi gyanánt, ’s hangos szóval 
’s hatásteljes tettel ótalmazá az alkotmány és nemzetiség érdekeit. (Hall
juk !) Ez ckokbul azon meggyőződésemet nyilványitom , miszerint a’ spa
nyolok áthattatvák az alkotinányszerü szabadság azon szellemétől, melly 
szabadelmü kormányzat kezelésire ügyesiti őket. Sokat beszéltek még a’ 
kormányzó királyné népszerűtlenségiről is ; én csak annyit mondhatok, 
miszerint mindenkor csupán legtisztesb ’s leghűbb kifejezésekkel hallóm 
enilittetni a’ kir. hatóságot. Egykor aljas gúnyiratot nyilványitotíak a’ 
kormányzó királyné ellen; de az egész nép határzott roszalással bélyeg
gé azt ’s az illető esküttszék méltó büntetést szabott a’ szerzőre. Minden 
spanyol nemzeti sérelemnek látszék tekinteni a’ korona lealjasittatását ’s 
nem engedé büntetlenül rágalmaztatni királynéját. (Halljuk! Halljuk!) 
Csupán a' királyné trónja megerősítése csendesítheti le Spanyolországot. 
< ’sak szabadelmü kormány teheti Spanyolországot áruink vásárterével csak 
az alkothat számunkra frigyest,mig az ellenkező makacs ellenséget szülne.“ 

T ö r ft k o r » * á gj.
Sud és Gazette du Midi inarseillei lapok levelezőji Konstantinápoly- 

buljul. Sárul írják, miszerint Lalande hajóvezér, Roussin hajóvezér ’s 
franczia követtül a’ portánál parancsot kapott a’ török hajósereg üldözé
sire ’s a’ dardanellákba visszatérítésire. — Az Univers religieux pedig 
levelet közöl egy franczia tiszttől jul. 9érül a’ vurlai révből, melly ekép 
hangzik: Tegnap este hagyó el a’ török hajósereg a’ dardanellákat’s ma 
velük vitorláztunk. Joinvilie hg ’s Lalande hajóvezér a’ kapudán basával be-

szélgetének, ez biztosító őket, miszerint békés nézetektől vezéreltetve 
megy az egyiptusi hajósereg ebbe. Négy nap múlva Alexandriába indu- 
landunk béke-eszközlés végett. Az oroszok nyugottan maradtak minded
dig a’ Boszpor partjain, hadilevél által tudjuk ezt, miután azonban a’ 
török hajósereg elhagyó a’ dardanellákat lehetőleg többet hallandunk ró- 
lok. Annyi bizonyos, hogy 14 sorhajó, 12 fregát és számos apró hajó- 
bul áll a’ moszka hajósereg a' fekete tengeren.“ A’ jour. des U é b a t s  
okoskodást közöl a’ konstantinápolyi legújabb eseményekről, miben ha- 
tárzottabban, mint valaha, pártolja Mehemed Alit, sőt közvetve a’ török 
főhajóvezér elpártolta medlett is szót emel. —-

Konstantinápoly, jul. 24én : Alexandriai jul. löki hirek szerint a’ 
török hajósereg 14én este felé e’ város révébe érkezek; mási ap Nil 
egyiptusi gőzösen a’ kapudán basa szárazföldre szállt ’s azonnal udvar
laton volt Mehemed Alinál, ki őt rangjához illő tisztelettel fogadó A’ tő
rök haj ósereg a’ város előtt czikázott az egyiptusitól némi távolságra. 
Ugyan e’ hírek szerint mihelyt megtudó Mehemed Ali a' szultán elhuny
tat ’s fiának trónra léptét, azonnal álgyulövésekkel tudató ezt a’néppel ’s 
parancsoló, miszerint ezután a’ nyilványos imádságok a’ mecsetekben 
Abdul Medzsid szultán éltéért tartassanak. — Eszad  basa, erzerumi 
volt kormányzó, a’ dardanellák parancsnokává és Hasszán basa, tripo- 
lisi volt kormányzó , cyprusi muiiassillá neveztetek. — Nagyvezér*! pa
rancs következében a’ kereskedők között támadó peres ügyek elintézé
se a’ kereskedési ministerségre bizatik. — Tegnap a’ szeraszkier palo
tája előtti téren a’ szultán jelenlétében nagy katonai szemle volt; mint
egy 20 ezer főnyi csapat öszpontosula itt. —

H é m e t o r s z á
(Zavargás Hannovera fővárosban Rumann polgármesternek hiva

talától felfüggesztetése miatt.) Hannovera, jul. 2 lén : A’ polgárság között 
folyvást tart az ingerültség, sőt napéul napra növekszik. A’ tanács-elleni 
fényitő vizsgálat a’ felszólításhoz képest igen szelíd kir. leirat által julius 
ISkárul az ottani jogkanczelláriához utasittatott ’s e’ törvényszék Ítéle
tétől függeszték fel, vájjon csak rendőrségi utón történjék-e a’vizsgálat. 
Úgy látszik, fenyitő vizsgálatra nem hagyják jutni a’ dolgot, mert ez al
kalommal az alaptörvényi kérdés is ítélet alá kerülne. Egyébiránt tegnap 
oda nyilatkozónak a’ tanács előtt, miszerint ha ez nyilványitja, hogy a’ 
német szövetségi gyűlésnek benyújtott sérelemiratával senkit nem akart 
megbántani, hajlók leendnek Rumannt visszahelyeztetni hivatalába’s az 
égi sz vizsgalattal felhagyni. Mi azonban llumann hhatnlatul fe függeszti - 

tését illeti, eziránt a’ tanács erőteljes felírást intéze a’ felséghez ’s e’ 
rendszabály visszavonatását sü geté, mellyet a’ körülmények legkevésbbé 
sem igazolnak. A’ polgárok is szándékoztak hasonló felirást intézni a’ 
'felséghez, ’s midőn e’ végett jul. 19kén a’ városháznál összegyűltek, a’ 
felség Boring tábornok, a’főváros kormányzója, által oda nyilatkozók, mi
szerint illyes gyűlések tartatása tilalmas. A’polgárok tehát a’ lövészházban 
gyűltek össze, ’s határzák el az említett felirást. Következő esemény hű 
lelkületét adja az itteni polgárság ingerültségének. Heiliger várostörvény
széki igazgató ugyanis megtérvén utjából, átvevé a' városigazgatóságot; 
mivel azonban azon hir terjenge a’ városban , miszerint Heiliger a’ tar
tományi elnökkel tartott beszélgetésekor a’ sérelem kifejezési ellen rosza- 
lólng nyilatkozók, jul. I9kén számos polgár vonult a’ városházhoz, hol 
épen ülést tartotta'tanács.Ezek mint küldöttség az ülésterembe bocsáttatván, 
felszólítják Heiliger várostörvényszéki igazgatót: vájjon előbbi nézeti mel
let marad-e, vagy pedig azokat megváltoztató? Midőn Heiliger erre oda 
nyilatkozók, hogy ő még folyvást az 1 S33diki alaptörvényt tartja egye
düli törvényszerű alkotmánynak , ’s minden eziránti lépést javai, a’ pol
gárok, e’ nyilatkozvány által megnyugtatva, elvonultak az ülésteremből. 
Este azonban ugyanaz nap a’ csendet komoritólag zavarók meg , vér is 
folyt az utczában. Este ugyanis több népcsoport, (az úgynevezett polgárok 
közül nem voltak jelen) a’ királyi vár felé nyomult, hol azonban most 
senki sem lakik a’ kir. család tagjai közül, megnézendők a’ hír szerint 
annyira megerősített Őrséget; azonnal lovassággal üzék szét a’ népcso
portokat , kik kövezet-felszaggatással (igyekeztek védeni magukat, kivont 
karddal ugratott közibök a’ lovasság ’s többet megsérte. Néhány városi 
tanácsos közbejötté vete véget a’ vérengezésnek. Celle , Eimbeck, Hil
desheim ’s több városba hírnökök indulónak tegnap katonasági erősitvé- 
nyekért. A’ tanács és rendőrség felszólításokat bocsáta ki e’ zavargás miatt. 
A’ rendőrségi felszólítás következő: ,, A’ kir. belügyministerség magos 
parancsára következő rendőrségi rendelmények tétetnek pontos megtar
tás végett közhírré: 1) Csapatonként elvonulás ésutczákon összegyülön- 
gés, zajgás, kiabálás, fütyülés valamint nappal, annálinkább este szo
rosan tiltatik ; 2) gyermekek, tanulók, inasok esti 8 után utazókon’s 
nyilványos tereken ne mutatkozzanak ; 3) házi urak lü  órakor este szor
gosan csukassák be házaik aj tájit; 4) korcsmáké» vendéglők 9kormár 
zárva legyenek; 5) utczai tolongáskora’ háziak ne fussanak ki ajtaikhoz, 
sőt azonnal csukják be a’ kaput ’s vonuljanak szobáikba; 6) az utczá
kon elvonuló őrségek e’ rendelményeket illő tekintetben tartandják, ar 
kicsapongók körülmények szerint pénz, fogság vagy testi büntetést szenved
nek.“ — Hannovera, jul. 2Okán 1839. Kir. rendőrségi igazgatóság. —

A’ német szövetséghez már mintegy harminc/, folyamodás járult aT 
hannoverai testületek résziről, ezek közt kitünőbbek: Hannovera (a’ szé
kesváros) , Göttinga , Hameln, München, Holmstein grófság, Lüne
burg, Stade, Buxtehude, Osnabrück, Fürstenau, Quakenbrüek , Hil
desheim, Emden, Esens, Leer, Schüttorf, és számos választó kerület 
földbirtokosi p. o. Cahlenberg, Lüneburg, Kehdingen, Neubaus és Osten, 
Oserstadt ’s a’ t. kerületekéi.

►Szerkeszti Ilelmeczy. — Nyomtatja Trat Incr-K árolyi úri ulcza 612.



FOGLALAT: Magyarország" és Erdély (kinevezések; Milos hcrczcg ellenmondását nem fogadják el Konstantinápolyban; Milos lig testvére bör- 
tönben ; a’ inontenegréiak határinkba csapnak; különféle; ’s a’ t.) Spanyolország (egyezkedési hírek; Lucena ostrom alul csakugyan fölment
ve; ’s a’ t.) Anglia (tartományi rendőrség iránti indítvány; Melbourne nyilatkozata a’ spanyol ügyről; udvari hírek; lady Slanbope meghalt; 
vélemények a’ keleti ügyről; az angol sereg elfoglalja Kadahart; ’sa ’l.) Törökország ( a ’ nisibi csata részletei szemtanú leírása után; lapvélemc- 
nyek a’ keleti ügyről; ’sa ’t.) Franeziaország (Lajos Fiilüp néhány szava az utolsó mükiállitáson ; a’ franczia bank kölcsönnel segíti az angol ban
kot; részletek a’ júliusi ünnepekről; elegy; ’s a ’t.) Németország. F e s t i  egyesületi gyapjutár. Lengyelofszág.

M a g y a r o r s z á g  és E r d é l y ,
A’ ni. k. u. kamra Grosschmidt Imrét, mármarosi igazgatósági já- 

rulnokot, ugyanott lajstromzó-tisztté, ’s helyébe Udránszky Lajos otta
ni fizetéses gyakornokot nevezé k i; ennek gyakornoki diját pedig Schöít* 
mann Sándor eddigi dijatlan gyakornoknak adá; továbbá a’ nagybányai 
kir. főfelügyelőségnél megürült 3ik irnokhelyre Prugberger József ke
reszthegyi nyugalmazott aknaigazgatót; — végre a’ rakói szálirnoki tiszt
ségre Gyó'ry Ferencz dombói erdősznövendéket alkalmazó.

Országgyűlési követségérül beteges állapotja miatt lemondott Havas 
József főbiró helyett S z á s z  M. tanácsnok lön pest-városi követté.

(Milos hg testvére börtönben. A’ montenegróiak határinkba csap
nak.) A’ szerb tanács határzata következtében , mit az ideigl. kormány
zóság is helyben hagyott, Milos hg testvérét börtönbe veték, mivel olly 
dolgok sültek ki ellene, mikből kiviláglik , hogy ő volt lelke az egész 
zendiiletnek. A’ tanács igen szigorúan szándékozik eljárni e’ pörben. — 
Jul. 13ikán éjjel mintegy kétezer montenegrói a’ gospodioi határszélen 
birtokinkba lépe , állítólag a’ skutarii epizzanoták ellen. Cattaro kerület 
lakosi buzgón ohajtnak valami határzottabb rendszabályt, melly bizto
síthassa őket illy kicsapongások ellen nyugtalan szomszédaik részirül. 
Egyébiránt Bosznia és Herczegovina még folyvást nyugott.

(Milos hg ellenmondását nem fogadják el Konstantinápolyban.) Aug. 
2iki zimonyi hírek szerint a’ konstantinápolyi kereskedők tudaták a’ zi- 
monyi és belgrádi szállítókkal, hogy a’ Becsből vagy Lipcséből érkezen
dő árukat további utasításig tartsák meg raktáraikban. A’ nagyur elhuny
ta óta rendkívül élénk a’ hirnökváltogatás London és Konstantinápoly közt. 
Obrenovics Milos hg tatárja, Jovancse, kit Bukarestből Konstantiná- 
polyba kőidé Belgrádból távozta iránti ellenmondásával, parancsot ka
pott a’ török kormánytól Konstantinápoly elhagyására 24 óra alatt, mi
előtt még küldetését teljesíthette volna, ’s kevésben múlt, hogy, mint 
csendzavarót, fegyveres kísérettel nem küldék Szerbiába. E’ szerint 
tehát elolvasásra sem méltaíák M i l o s  hg ellenmondását. Jussul’basa, 
volt vezér, ki Belgrádból agg kora miatt vizen akart Konstantínápolyba 
utazni, útközben megbetegült és Vidd inben meghalt. Milos hg másodszü
lött fia, Mihály, a’ szerbek azon felszólítására, mellyben a’ megürült 
fejdelemséggel kínálják ő t, igennel válaszolt. Most már csak a’ helyben
hagyó parancsot várják Konstantinápolybul ’s azonnal fényes küldöttség 
induland utána Oláhorszógba, honnan legnagyobb pompával szándék őt 
Szerbiába kiserni. Oda érkezte után néhány szerb tanácsos kíséretében 
azonnal beutazandja egész Szerbiát, és ismérni tanulandja népét. Élete 
21 d i k évéig, mint törvényes nagykorúságáig , válogatott férfiak társasá
gában külföldön fog utazni a’ fiatal hg, ’s aztán tapasztalásokkal ellátva 
tökéletes készülettel kezdetid Szerbia kormányzásához. Aug. lsején 103 
szerb kereskedő volt a’ zimonyi vesztegintézetben , kik mind a’ pesti já- 
nos-fővételi sokadalomra szándékoznak. —

KÜLÖNFÉLE. A’ bécsi os. kir. közönséges udv. kamra Schwab Vilmos és 
Henrik pesti zenekészítőket (mogbizotfjok Becsben Schuller Antal nyilványos 
]>olg. és katonai üg'yviselő a’ belvárosban 579 sz. a.) öt évi kizáró szabaditékkal 
tiszteié meg" azon uj találmányra, melly szerint kig'yózatos és rugalmas húrok
kal ’s mellékrugókkal készítik a’ zongorákat, miken általányos javítást is tettek. 
E’ találmány hasznai ezek: a) minden hajlat rugót képez a’ húron,’s e’ rugók 
számossága legalább is 10—12 pCttel teszi tartóssabbá a’ hangolást; b) a’hú
rok azok áltál kitünőleg hangdúsabbakká lesznek, ’s kig'yózatos alakjoknál fogva 
48—20 hüvelknyivel kurtíthatnia' zongoraszekrényt; e) a’ mellékrugók, mik
hez a’ hurok csatolvak, nagy mértékben mozdítják elő a’ hangolás tartósságát. 
Az érintett általányos javítás pedig abban áll, miszerint a’ nyomanlyut a’ játszó 
kényelmére elővonhatni, ’s a’ legerősb játéknál is szorosan megmaradnak he
lyükön a’ húrverők. — G y ö n g y ö s ö n ,  Heves megyében, Orczy Lörinrz b. ur 
ó nmltsága kertében egy óriási növény, az úgynevezett „agave americana“ virág
zik; bimbójif. hó 4kén kezdőnek fejleni. A’ növény közepéből felnyúló virág
szárak, mellyek egyikének magossága lóláb, átmérője (j hüvelyk, másikán ak ma
gossága pedig 14 láb, átmérője 8 hüv. ; 3 nagyobb, ’s 120at haladó kisebb ol
dalhajtással, és 4ÜOOnél több virágbimbóval diszlenek. E’ ritka virány megtekin
tésire a’ kert minden füvészet- ’s virágkedvelőnek tárva áll.— F. évi jul. 22től 
ijeig tartattak a’ n a g y k ő r ö s i  h. v. lyceumban a’ szoros és nyilványos vizs- 
gáltatasok, mind a’nemzeti iskolai, mind a’ gymnasiumi, mind a’ felsőbb tudo
mányokból, a’ szorossághoz aránylag is kielégítő sükerrel , melly alkalomkor 
ismét a’ reális tudományok a’ nemzeti és gymnasiumi iskolákban főleg kielégítők 
valamik. Midőn az elöljárók e’sükernek örülnek, még édesb örömmel néznek a’ 
jövő iskolaév elibe, egyszersmind egész tisztelettel tudatják, miképen a’ főtiszt, 
dunamelléki egyházkerület rendeltéből f. é. oct. Íjén a’régen óhajtott mesterké- 
pezö intézet létesüleml, még pedig lenézettel arra, miképen ezen egyházkerü
letben minden népiskolatanitó képezlessék , hogy a’falusi gyermekeket más elemi 
tanulmányok mellett főleg a’ gyakorlati gazdaságban taníthassák. E’ ezélra a’ 
nagykőrösi lyceum jelen rendes professorinak is egyesült erejükkel Karika Pál 
ur által munkálatul, ki az óvári intézet gazdasági tanulmányit végezvén, az érin
tett ezélra a’ főtiszt, egyházkerület rendelése után már másfél év alatt gyűjti 
külföldön tapasztalatit. Az érintett czél-elérés végett a’ rendes professorokon kí
vül két segédoktató tanitandja a’ hangászatot, főleg a’ zongorát, és rajzot. így 
a’nagykőrösi Jyceumnak jelenleg hármas föladatja van: a’ philosophiai tanulmá
nyok szélest) tanítása által előkészíteni a’ növendékeket a’ fentebb tudományokra, 
■továbbá népiskolaíanitókat képezni, kiknek rendszerint gyakorlati évük 3dik év 
leend ; végre még most kisebbszerü, de idővel reményijük, nagyobb gazdatiszte
ket is képezni, kiknek gyakorlati évük szinte a’ 3dik leend. Adja az ég", hogy

e’ szép és hasznos czélu intézet minélelöbb virágzásra jusson!!! — A’ tűz alig 
pusztított valahol nagyobb düh és sebességgel, mint Ve i k e n  y e n  Gömörme- 
gyében, f. év. jul. 29én|délelőtti 11 órakor, egy elméjében megháborult telkes gaz
da, honu magányosan maradván, tulajdon háza szalmafedelet gyűjti tta meg, > 
mivel a’ lakosok kíin a’ mezőn aratással foglalkodtak, gatlanul terjedt el a’ pusztító 
elem nagy hirtelenséggel, a’ mindenfelé kavargó szél az izzó pernyét és fiszköf 
elszórta, sodrottá az ötödik, tizedik födélre ’s félóra alatt több mint 70 ház, 90 
ól , 40 csűr templommal és iskolaházzal együtt lángözönbe vala borítva, "s most 
düledező romokon kívül csak egy pásztorház mutatja, hol állott Velkenye! Az 
egész veszélyt okozta tébolyodton kívül még két öt esztendős gyermek égett 
hamuvá. Több mint ötszáz ember maradt lak, élelem és ruha nélkül, kiket csuk 
istenbe ’s boldogabb embertársaik jóltevőségébe vetett bizodalom tartóztat kétségbe
eséstől.—S z é c s é n y k é b e n  (Nógrádinegye) a’ helység melletti majorba ütvén 
a’ villám jul. lOkén, egy juhászt épen azon perozben sujta holtra, midőn pipára 
gyújtotta’ konyhában pislogó tűznél, minden próba sikereden vala életbe idéz- 
tethetésére. A’ patka ’s tűzhely körött levő 10—12 személy mind sérületlen ma
radt illy közel is a’ mennykő-csapástól.—Egy korondi(udvarheIyszéki) birtokos két 
új parasztja (czigány) jul. 22kén reg. 9 óra körül sófalvi lakos és szabad szé
kely Fábián Zsigmond házába barátságos arezczal ’s a’ rósz, s/,ándéknak még 
nem is sejthető vonalmival bemenvén, előlcges szóváltás vagy galtbáskodás nél
kül a’ rosszat távúiról sem gyanító gazdát otthon levő növendék leányával meg
rohanták, a’ férfit számtalan késszurással leejtették ’s a’ leányt is aninira foj
togatták és szurkálták, hogy élefjel nélkül rogyott le lábairól. A’ féríi néhány 
perez múlva kiadja lelkét, a’ leány pedig iszonyú kínok közt élethalállal vivő
d ik’s megmaradásához semmi remény. A’ gyilkosokat még az nap befi gták. E’ 
tettre hiedelem szerint a’ meggyilkoltatottnak pénzes hírben állasa szolgáltatott 
alkalmat.— Nagy Galambfalván egy fiatal férfi a’ malom melletti gát mélységei 
körül fürödezvén, hirtelen eltünta’ nézők szemei elől, egy emberbarát a’ fuldokló 
elsülyeilte helyét megjegyezvén, a’ mélységbe rohant ’s a' szerencsétlent megu
tal álván, kivonta’s már partra tolta, midőn a’ görcs elfogván tagjait, magán nem 
tuda tovább segíteni, ’s elmerült; áldozatja lön emberszerető indulatjának. — E’ 
környéken (Udvarhelyszékben) tisza-ujlaki születésű M a y e r  András nevű 
szemorvos nevezetes szemgyégyításokat teszen. Jul. 29kén ugyanis az egész 
parajdi sótisztség jelenlétében ritka ügyességgel egy öt év óta vaknak hályo
gát két szemeiről ritka könnyűség ’s ügyességgel egy pillanat alatt levette. 
Hazánk sok vidékeiről e’ nembeni ügyességéről számos bizonyitványi vannak. 
— A’ lefolyt julius Kolozsvárott a’ milly nagyon esőden vala, épen olly mellékben 
áradoz augusztus záporral, esőzésekkel. 2án ugyanis délután jéggel elegy olly tö
ménytelen víz hullott alá, hogy néinellyik külvárosban utczaközepén rohantak az el- 
szaggatott hídgerendák, ’s küllőig vízben álltak az ott lepett szekerek,; 3kán vira- 
datkor szinte egész é j jel csörgött az eső sűrű villámlás ’s mennydörgés közt. Ezóta 
hol meleg napok, hol kisebb nagyobb esőzések váltogatják egymást. — N. Gy é k é n 
( Dob o kam egyében), K.da Lajos, haszonbérlő részvényes , Kővár vidékéről nyári 
munkára ide rendelt 24 oláhot, kik sem tápláltatásukkal, sem a’ velők bánással nem 
lévén megelégíilve, a’ nevezett haszonbérlőnek panaszkodának, de óhajtott süker 
nélkül; jul. 27éu K.da Lajos kiment reggeli 1» órakor dolgosaihoz,hol feiboszankod- 
va, verésre is került a’ dolog, de midőn egy Bodor  nevű oláhhoz is akarna ütni, ez 
öt megelőzve úgy vágta pofon, hogy az izmos haszonbérlő megszédült. Erre mind 
n’ 24 megrohanta ’s kaszafokkal összerogyásig vere az erős K.da Lajost. Ekkor oda 
hagyák; de kis idő múlva visszatértek megnézni: vájjon él e V Mivel pedig életben 
kapták, újra elkezdék verni kegyetlenül, ’s csak midőn holtnak gondolák, távoztak el 
tőle. Távoztokkor azonban Bodor visszapillantván, utolsó szerencsétlenségére K.da 
fejét fölemelinté, mire Bodor mondván: „Ni még él a’ kutya!“ mindnyáján visszamen
tek az eldultboz, ’s igy háromszori irgalmatlan verésüknek sükerült a' sokszor neve
zettnek éltét kioltani. Erre villáikkal egyomlásos meredek élire hengergeték, ’s e ’ 
szókkal: „Nyugodjál ott az árnyékban 'stb.u legörditék testéta’ mély árokba. Utóbb 
kocsisa ’s egy czigány felczipelék a’ szerencsétlent azon szekerre, mellyen veszte 
helyére ment volt. A’ hivatalos nyomozás szerint e’ lett elére el volt intézve. 
Ugyanis jul. 26 kán egész 27dike viradtaig együtt dorbézolt a’ 24 oláh ’s midőn kér
dezek őket: „hogy lehetnek olly vígan,’s miért nem nyugosznak éjszaka munkás 
ember létükre ?“ azt felelték: „Holnap húsevő nap lesz, ’s kövér marhát fogunk 
levágni.“ Orvosi vizsgálat után hitelesült, hogy a’ kivégzettnek egy csontja ’s a’ szó 
teljes értelmében, egy porczikája sem vala ép. Névszcrint hatgerincze ’s feje apróm 
volt roncsolva. E.H.

( E g y e s ü l e t i  g y a p j u t á r . )  Jul. 5ike óta Forray-Brunszvik 
grnő, Németh-Péehy Amália, Niczky Sándor, Yladár József, Almásy 
János, B o g y ó  József, Klobusiezky Peter kalocsai érsek, Ujházy 
László es Baldacci Antal b. összesen 217,770 font gyapjút küldöttek a’ 
pesti egyesületi gyapjutárba ; ugyanazon időben Kubinyi László es Au- 
gusz Imre gyapjából összesen elkelt 47,352 font. P e s t ,  aug. Iliken 
1839. Li ede  ma nn J.S. Fridrik.

S p a n y o l o r s z á g " .
(Egyezkedési hírek. Lucena ostrom alul csakugyan fölmentve.) 

Bayonne, jul. 27kén: ,TMi e’ pillanatban határúikon kívül történik, va
lóban nagy figyelmet érdemel. Espartero es Maroto közt kétsegkiil ko
moly alkudozások folynak miuélelőbbi végegyezkedés iránt. iMult héten 
segédje jelent meg az előbbinek hivatalos sürgönyökkel Iliy 1. számára 
a’ bilbaói táborszemeknél. Határzó fordulat már sokáig semmi esetre 
nem késhetik. A’ trónkövetelő Onateból Esteilába akará áttenni főhadi
szállását; eleinte le akará őt erről beszélni ministere, Montenegro, azon 
ürügy alatt, mintha Esteiiában nem találna elég bátorságra ; midőn pe
dig makacsul szándékához ragaszkodnék a’ trónkövetelő, nyilván kiinon- 
dák neki, miszerint Maroto fővezér rendelései szükségeseik Onateban 
maradását, következőleg e’ helyet nem szabad elhagynia* E’ nyilatko
zat következtiben külön ministerségi parancs nélkül senki nem távozha- 
tik Onateból ’s e’ szerint a’ trónkövetelőt valóban fogolynak tekinthetni. 
Maroto pártja mindenkép lemondásra törekszik bírni a’ trónkövetelőt.
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Iía e’ szándéka rövid idő múlva nem sükerülhet, úgy az egész nagy párt 
olly veszélyes helyzetbe jövend , hogy csupán elpártolásban fog menek
vést kereshetni. Maroto, mint mondják, annyira érzi a’ magára halmo
zott felelősség iszonyú súlyát, hogy pár hónap óta ágyban nem íekvék,
’s midőn néhány pillanatig asztalra hajlik feje ’s nyugtalanul szunnyad, 
mindenkor két töltött pisztoly fekszik előtte. Ideiglen a’ két harczoló fél 
abban egyezék meg? miszerint az aratást gátlani nem fogják, mi végre 
szorosan kitiizék azon határokat, miken túlhaladni fegyveresnek tilos.
•— O’ Donnell fiatal tábornok fényesen tanúsítja, mikép a’ benne hely
zeti bizalom nem csalá meg a’ kormányt. Lucena ugyanis meg van mentve 
Cabrera csapatitói, miután 22 napig ostromiák ezt. Jul. lfidikán majd 
egyenlő haderővel támodá meg O’Donnell Cabrera egész sergét, ’s rö
vid csata után széllyelüzé az ellenséget. Az alkotmányos sereg harcz- 
mezőn tölté az éjszakát. E’ szerencsés győzelem fényes síikért biztosit. 
— A’ követválasztást már megkezdék. —

A n g l i a .
(A’királyné megbántója elitélve. Elegy.) Azon embert, ki jul. 17kén 

megbántá a’ királynét Iíydeparkban, jul. 25kénkihallgaták a’ belminis- 
terségi tisztszobában. A’ vádlott bánta tettét ’s részegséggel mentegető- 
zék. Rövid kihallgatás után következő ítéletet mondának reá: a’ királyné 
egyik lovászának, kit meg akart ütni, 5 font sterlinget kell fizetnie, ezen- 
kiil két hónapi fogságot szenvednie, 200 fontnyi kezességet állitnia maga 
résziről, ’s ugyanannyit két idegenéről. — A’jul. 23diki alsóházi ülésben 
megajárilák a’ kormánytól kívánt lOezerfont sterlinget állandó rendőrség- 
alapításra Birminghamban. Ez alkalomkor Duncombe ’s még néhány ra
dical oda nyilatkozék, miszerint mindenek előtt a’ dolgozó osztály sérel
meit kellene orvosiam, ’s aztán nem lenne többé szükség roppant rend
őrség-fölállításra; de midőn 1,200,000 aláírattál ellátott nemzeti kérelem 
is minden süker nélkül marad, akkor épen nem csodálhatni a’ népingerült
ség erőszakos kitörését. D’lsraeli a’ zavargások forrásának egyedül a’ 
gyönge kormányt mondá. Peel megjegyzé, miszerint azon nyilványos nép- 
gyülések, miknél zászlók lobognak, muzsika zeng ’s mindennemű erőfej
tés történik, mindenkor olly szellemet szoktak ébreszteni a’ nemzetben, 
minő az, mellyrül e’ pillanatban az egész törvényhozótest panaszkodik. 
Russell erre azt válaszoló, miszerint az egész ingerültséget csupán a’ to- 
ryk gabnatörvény elleni izgatásiknak kell tulajdonítani. — Birmingham
ben minden lecsöndesült, ’s Manchesterben is esilapulni kezd valameny- 
nyire az ingerültség. — Maurocordato hg, az uj görög követ, jul. 24kén 
Londonba érkezék. — A’ nagyur halála egészen feledve volna Lon
donban , mivel még nem is igen szóltak róla az ottani lapok.

(Vélemények a’ keleti ügyről.) London, jul. 27ikén: „Néhány nap 
előtt kaptuk hiréta’ török csatavesztésnek,’s az egyiptusi basa győzelme 
rendkívüli hatást szüle fővárosunkban. A’ diplomatia sápadt gondolattal 
sántikál a’ bátor tett mögött, ’s keserű gyümölcsit szedi korábbi balfogá
sinak. Miután a’ politika ez eseményt gátlani nem birá — vagy nem aka
ró , ’s már most elfogadni tartozik azt, tehát kívánatos legalább, hogy 
czélszerüen használja, ’s gyors elhatárzással vessen véget a’ véres já
téknak. további késkedést nem csupán szerencsétlenségnek, hanem egy
szersmind politikai hibának kellene neveznünk. Eddig az gátló az együtt- 
munkálást, hogy a nagy hatalmak nézetei lényegileg különböztek egy
mástól ; most azonban már Russzia is egyezését adó Anglia és Ausz
tria politikájához, ’s igy többé semmisem akadályoztatja a’ hathatósköz
benjárást. A’ külügyi hivatalhoz ma érkezék azon hir , miszerint a’ fiatal 
szultán már elfogadó az ajánlott közbenjárulást és az alapföltétek előter
jesztésire várakozik. Minden abban öszpontosul most, hogy valamennyi 
nagy hatalom együttmunkálva lépjen föl, egyszersmind gátolván minden 
különváló s egyes határzat-teljesítést. Odesszábólazon hir érkezék ugyan, 
miszerint ott minden pillanatban 30 ezer fegyveres vár parancsot hajóba 
szállásra; de mégis azt hisszük, hogy e’ parancs el fog ez úttal marad
ni, mert nem kell felednünk, hogy a’ czár csupán akkor küldhet serget 
Konstantinápoly felé, ha azt a’ nagyur maga sürgetendi, ’s az öt nagy 
hatalom csupán azért határza közbenjárulást, hogy a’ szultánnak ne le
hessen oka illy kérésre szorulni. Ha mindazáltal annyira elragadná lovagi 
szelleme a’ ezárt, hogy fiatal barátja kérelme nélkül is katonaságot szál- 
htna Konstantinápolyba, akkor bizonyosan rettegés nélkül menend keresz
tül az angol-franczia hajósereg a dardanellákon ’s meg lógja mutatni a’ 
szultánnak, hogy még más jó baráti is vannak. Mi a’ kapudán basa áru- 
LjN.it illeti, az csak siettetni fogja a békekötést ’s csupán annyiban fon- 
tos , hogy kedvező feltéteket biztositand az egyiptusi basának. Ha ez 
máskép történnék, úgy egyenesen a’ népjogot gúnyolnák a’ szövetkező ha
talmak s azon elvnek hódolnának, melly szerint a’ birtokban levőt illeti 
az igazság. Egyébiránt Európa nyugalma jelenleg csakugyan hajszálon 
liigg, mert ha a diplomatia nem tudja kiegyenlíteni e’ kérdést, úgy egye
nesen európai fontosságot nyerend az , ’s ennek kezdetét tudhatjuk ugyan , 
de végérül még csak álmodni is lehetlenség. Londonban tetemes kétke
dés uralkodik a’ franczia kormány iránt. — Webster az amerikai con
gresses hires szónoktagja jelenleg Londonban mulat, mint mondja, csu
pán ősei hazájának megismerése végett.

(Melbourne nyilatkozata a’ spanyol ügyről. Udvari hírek.) A’ jul. 
23iki felsőházi ölesben Clarendon után Melbourne szólt a’ spanyol ügy
ről Londonderry fölszólilása következtében , ’s lényegileg igy nyilatko
zék : ,,A’ n s manj. először is azt kérdi: vájjon bizonyos kötelezések gá
tolják é az alkudozást Anglia résziről más szövetséges hatalmakkal'! Er
re röviden azt válaszolom: épen nem. Mi a’ négyes szövetséget illeti, 
annak bővebb magyarázgatásaegészmi szükségtelen. Azon szövetség nyil- 
ványosan létesült’s minden nagy hatalom előtt tudva van, egyébiránt pe
dig mind a’ két ház asztalán is megfordult. Noha azonban e’ szerződés

semmi ollyast nem foglal magában, mi A n gl iá t hátráltatná a’ spanyol
ügyek kiegyenlítése iránt szövetkezésbe állani más európai hatalmakkal, 
annyi mégis csakugyan bizonyos, mikép e’ szerződés olly állapotba ho
zott bennünket, melly lényegileg különbözik azon hatalmak helyzetétül. 
Miután szövetségesi vagyunk a’ spanyol királynénak, ’s megismertük őt, 
tehát igen természetes , miszerint általányos alkudozásra fölszólittatván, 
mindenek előtt tudni óhajtjuk. azon alkudozás alapjait ’s egyszersmind 
a’ négyes szövetség korlátozó pontjaira figyelmeztetjük a’ fölszólitókat. Mi 
Nesselrode gr. nyilatkozatát illeti, azt legbuzgóbban előztük meg a’sze
rencsétlen spanyolok sorsa enyhitésire. Az aacheni congressusra nézve 
meg kell jegyzenem , miszerint határzat előtt mindent jól szükség meg
fontolnunk. A’ ns marq. érinté, mikép a’ belga ügyben végre engedni 
volt kénytelen a’ többi nagy hatalom kivánatinak Anglia. Meg kellett volna 
mindazáltal jegyeznie, hogy ez alkudozásoknál mindjárt eleinte részve- 
vőleg léptek föl az éjszaki hatalmak. A’ tanácskozások többször meg
szűntek ugyan ; de egészen soha nem akadtak e l, ’s azonkül egyszerre 
nyitá meg azokat valamennyi nagy hatalom, ’s igy természetileg egy
szerre történt a’ befejezés is valamennyi részérül. Kérdé továbbá a’ ns 
marq. , miért üz az angol kormány egyedáruskodást Spanyolországgal 
az 1815iki határzatok ellenére ? Francziaország és Anglia Spanyolor
szág ellenében, a’ négyes szövetségi határzatokat kivevén, egészen 
egyenlő lábon állottak azon hatalmakkal, mellyek nem ismerékmeg Spa
nyolország királynéját. Elliot szerződésire nézve szabad legyen megjegy- 
zenem, mikép nem szándékom előszámlálgatásiba bocsátkozni ama sok 
vad vérengzésnek , melly Spanyolországban történt. Némi remény kez- 
de csillámlani, miszerint Cabrera és Van Halén szerződése csökkentendi 
a’ borzasztó események számát. Azonban, fájdalom, a’ tapasztalás ellen- 
lenkezőt tanusita , mert az apróbb pártcsapatok folyvást legnagyobb ke
gyetlenségekben gyönyörkösznek. Ki egyébiránt az e’ ház asztalán fek
vő irományokat elolvassa , meg leend győződve, mikép a’ vád e’ tekintet
ben csupán a’ carlosiakat illetheti. Az utolsó kérdés a’ spanyol segéd
csapat követelésit tárgyazza. Mindenki isméri azon zavart, mellyel pénz
ügyi munkálatokra nézve jelenleg küzdeni kénytelen a’ madridi kormány, 
melly minden esetre hiven fogja teljesítni kötelességig mihelyt módot le- 
lend arra.“ — Coffin haj óvezér, és Hovvden tábornok, mindketten SOik 
évükben meghaltak. — Pozzo di Borgo gr. helyett, mint mondják, Pah- 
len gr. leend orosz követ Londonban. — Braganza hgnő ’s leánya jul. 
25ikén reggel számos kísérettel Woolwichba érkeztek. Az ottani parancs
nok kir. álgyulövet alatt kisérte partra kormány - dereglyében a magas 
vendégeket, hol tiszteleti őrség és a’ fels. szolgálattevő kamrása fogadá 
őket. Némelly főranguak látogatását elfogadván néhány óranegyed múlva 
Buckingham palotába indult a’ hgnő a’ királynéhoz. — 

F r a n c í l a o r s i á g .
(A’ jul. ünnepek. Újabb élénkség a’ touloni kikötőben.) "\ alamennyi 

párisi lap egyhangúlag igen hidegnek mondja a’ jul. ünnepélyt. Algyu- 
dörej nélkül, egyszerű vasárnapot képzelne mindenki. Jul. 2San az egesz 
őrség laktanyáiba volt zárva; a’ louvrei sírdombokhoz senkinek nem volt 
szabad közelíteni; mindenütt fegyveresek őrködtek; a tuileriák udvará
ban egész zászlóalj tanyázott; a’ polgárkatonaság pedig közelitni sem 
akart ez álünnepélyhez; ez valódi képe a’ mostani júliusi ünnepeknek. 
Nép, kormány, ünnepek, mind ez más alakot öltének; a lelkesülesnek 
vége! Egyébiránt ez még nem nagy baj, mert az emberek változnak ugyan; 
de a’ népek örökké élnek. — Jul. 28kán jutalmakat oszta Lajos hülöpa 
műkiállitók közt; 27 gyártó ’s kézműves böcsületrendi keresztet kapott. 
— Duperré, tengerészminister, személyesem Toulonbafog utaznia hadi
készületek vezérletire. Algír és Marengo sorhajó, miután két egész évig 
vesztegle Toulonban, most szinte lengőkké fognak tétetni. Diadéme sor
hajó és Victorieuse korvett már parancsot kaptak keletre vitoi lázni. Mon
tebello sorhajó szintodainduland, mihelyt födözetére érkezik La Süsse el- 
lenhajóvezér, ’s aug. 3kán Santi Petri sorhajó is kelet felé eresztenél 
vitorláit; ezenkül pedig még 3 sorhajót készitnek, s e szerint Lalande 
hajócsapatja 12 sorhajót, 2 fregátot, és 10 könnyebb hadihajót szánii- 
tand. — Odilon-Barrot ismét társaságot szerkeszte a választási törvény- 
javítás előmozdítására. —

(Részletek a’júliusi ünnepekről. Elegy.) Paris, jul. Síkén : „Majd 
valamennyi itteni lap megegyezik azon állításban, miszerint a jul. 2«)iki 
ünnepélyt csakugyan igen fényesnek mondhatni, s hogy a nézők száma 
soha nem volt nagyobb. Esti Sadfél órakor a’ király, királyné ’s csalad- 
jok és a1 belgák királynéja megjelenvén az erkélyen, a párisi őrség ze
nészkarának hangversenye elkezdeték. 9edfél órakor ismét szobáiba vo
nult a’ kir. család. Távozta után zajosan a’ marseillei dalt kiváná a’ nép, 
mit kétszer ismetle a1 zenészkar. 9 órakor kezdék meg az éji ünnepélyt, 
a’ Szajnán világított sajkákban zene hangzott s Concorde-hid mellett gyö
nyörű tüzjáték mulattatá a’ nézőket. Néhány apró szerencsétlenséget ki- 
vevén, mit több zavargó tolongása okozott, minden a legszebb renddel 
juta véghez. A’ Charivari azonban még sem hagyható el csípős elméncz- 
kedésit ’s igy nyilatkozik: „Jul. 27kén a’ hivatalos könyhullatók, midőn 
repkényfüzéreket raktak a’ júliusi sirhalmokra, nem tekinthetőnek ka- 
ezagás nélkül egymásra.“ — Jul. 29kén pompás lakomát adtak a tuile- 
riákban, mellyre valamennyi minister, tábornagy, a két kamraelnök, 
és őrségi ezredes hivatalos volt.—A’párisi érsek veszélyesen beteg. — 
Marseilleben néhány nap előtt számos ember kezde csopoitozni egy ag
gastyán körül, kinek övig ért hófehér szakála s tekintete koldusra mu
tatott ugyan; de még is nagy méltósággal jáítatá szemeit >egig a so
kaságon, botjára támaszkodva, midőn útlevelét kérte tőle két rendőr. 
Az öreg azon meglepő választ adá nekik , hogy ó az örökké vándorló 
zsidó, ’s azért útlevélre nincs szüksége. A’ rendőrök mindazaltal elcg
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udvariatlanok voltak szavának nem hinni, es zsebei megmotozása után 
a’ rendó'rhivatalba vezetek öt. — Gros ügyvéd pörbe szándékozik idézni 
Montalivet mmistert, mivel Állítása, szerint a’ tuilcriák kertjében elás
va volt kincset fölvevő ’s ravaszul elrejtő, miután tőle (Grostul) a’ tit 
kot ügyesen kicsikard. — A’ sajtó valódi baráti ’s a’ nyilványos erköl- 
csisőg ős böcsületérzés nagy diadalt ünnepelnek : Girardin Emil gyalá
zatos ős böcstelen lapja „La Presse“ sirba száll. Ütött tehát a’ büntetés 
órája a’ böcsületvesztett Girardin számára is , miután oily sokáig szolgált 
nyilványos botrányul.“ —

(Lajos Fülöp néhány szava az utolsó műkiállitáson. A’ franczia bank 
kölcsönnel segíti az angol bankot.)Az utóbbi műkiállitásnált közt ezt is mon
dd Laj. Fülöp azesküttszőki elnöknek: „Mi folyvást méltányolni fogjuk szom
szédink méltatlanságát, valamint ők a’ mienket érintetlen hagyandják. Azon 
győzelmek, miket annyiszor lánczolt zászlóihoz Francziaország, épen olly 
dicső mint biztos zálogai nyugalmunk ős függetlenségünk tartósságának. 
Ha megmaradunk ez üdvös utón, úgy a’ béke állandósága ’s azon biza
lom által, mellyel készitvényink iránt az idegen nemzetek viseltetnek , 
mihelyt böcsületesen nyújtjuk azokat nekik, ’s mérsékelt nyereséggel 
elégszünk meg, sokkal nagyobb virágzásban fogjuk látni kereskedésünket 
’s iparűzésünk minden ágait.“ A’ Gazette de France következő megjegy
zéssel kiséri e’ szavakat : „Kár! hogy a’ béke Napóleonjának szavai az 
ipar és kereskedés mostani állapotánál nem bírhatnak szilárd alappal. 
Múlt hónapban ugyanis 43 kereskedési tönk juta köztudomásra’s félhető,mi
szerint e’ kereskedési fordulat, melly szoros függésben van a’ kormány 
helyzetével, nem fog uraira találhatni azokban, kik a’ politikai fordula
tokon sem tudnak uralkodni.“ —Valamennyi lap azon szerződés bonczol- 
gatásával foglalatos, melly szerint a’ párisi bankházak legelőbbkelóji, mi
nők : Laffitte, Lefebvre , Eichthal, Perier, Delessert, Hagermann ’s a’t. 
50 millió franknyi kölcsönnel segítők az a n g o l  bankot, mi oda lát
szik mutatni, mikép a’ két nemzet közti versenygés csakugyan hova ha
marabb egészen megszünend, mi legnagyobb mértékben fogja biztosíta
ni az európai nyugalmat. E’ nézetben a’ franczia időszaki sajtó majd ál- 
talányosan megegyezik; a’ National mindazáltal így nyilatkozik: „Meg 
nem foghatjuk, mikép szármozhatnék iparűzésünkre haszon a’ franczia 
tőkepénzeknek angol kereskedésbe ölésibül. Inkább hisszük, hogy e’ 
pénzkölcsönbül tetemes károk háramlandnak kereskedésünkre, mert pil
lanatig sem kétkedünk, miszerint azon 50 millió az angol kormány kezébe 
jutand, melly bizonyosan valami szállitványt eszközlend vele, ez pedig 
hihetőleg nem igen fogja kímélni kereskedési érdekűiket. Illy esetben 
mindenkor a’ kamráknak kellene megítélni a’ kölcsön helyességét. A’ 
francziaországi bank tullépe szabaditékin e’ kölcsönadás által’s kártoko
zott a’ franczia kereskedésnek.“ A’ Charivari is egyértelműnek látszik 
lenni a’ National e’ véleményével, mert így szól a’ kérdéses kölcsönről: 
„A’ francziaországi bank 50 millió frankot ad kölcsön az angolnak, ho
lott a’ kis franczia kereskedés előtt zárva tartja pénzládáit. Ez egészen 
a’ kormány azon bánásmódjához hasonlít, melly szerint pompás nyug- 
pénztvete ki az angol matróznak, mighadsergünk tisztjeitől még a’ kenye
ret is megtagadó.“ —

T ö r ö k o r s z á g .
A’ franczia Messager szerint: „Mehemed Ali a’ kapudán basa aján

latit elfogadó ’s ótalmába vevő a’ török hajóserget. Abdul Medzsid szultán
tól követ érkezők Alexandriába Mehemed Alihoz, ki őt nemcsak Egyip- 
tus örökös uralkodásával, hanem a’ török szárazföldi ’s hajósereg főpa
rancsnokságával kínálja meg ’s egyúttal Konstantinápolyim híja a’ status
érdekek iránti tanácskozásokban részvevősre.“ Mire a’ jour. des Débats 
következőleg nyitatkozik : ,,E’hír sok valószínűséggel bir. (?) Legkevésbbé 
sem csudálkoznánk, ha néhány nap múlva hallanék, miszerint Mehemed 
Ali vezéri hajójába ült a’ török hajósereggel Konstantinápolyba vitorlázás 
végett; bő tapasztalásival a’ szultánt gyámolitandó. Az ottoman politika 
Egyiptus ellenében illy rendszerváltoztatás által azon ösvényre térne , 
mellyet mi már rég óhajtunk , szövetséget alkotna t.i. a’török és egyiptusi 
hatalom között s ez áltál Törökországot megszabaditná a’ moszkagyám
ság vagy védnökségtől ’s általában minden európai beavatkozóstul. Mehemed 
Ali leendő birodalma minden aráb törzsökü s nyelvű muzelman nép egye
sülését biztositná. A török törzsökü és nyelvű inuzehnanok középpontja 
ellenben Konstantinápoly leendne. A’ török birodalom elszakadt tartomá
nyit , minők Moldva, Oláh és Görögország, Szerbia, egészen idegen nemzet 
lakja, Mehemed Ali jelenléte Konstatinápolyban, magas tekintete, taná
csai, megmentenék az országot fejetlenségtől. Általányosb és tartósabb 
béke leend személyes tulnyomóságának gyümölcse. Iliában törekednének 
illy szövetséget gátlani azon hatalmak, kiknek érdekükben áll az egyiptusi 
és török birodalom kölcsönös íölemesztése; ekép válaszolnának nekik : 
«hagyjátok ügyeinket muzelman módra elintézni, tartományúik nem ke
resztyéniek s nem is határosak európai birtokkal.“  Valóban illy kime
nethez csak szerencsét kívánhatni.“ (Milly ábrándozó ez egész terv, csak 
nbbulis kitetszik hogy Méh. Alit ki , uralkodó családot szándékozik Egyip- 
tusban íölállitni, a’ szultán nagyvezérévé aljasitja.) — Ugyancsak a’jour. 
«les Débats levelezője szerint Mehemed Alijának látó az angoloknak en
gedélyeket adni; megengedő ugyanis nekik, hogy tovább folytathassák 
azon építéseket, miket a középföldi ’s veres tenger között elkezdettek. 
Az ott szárazföldre szállt angolok száma 3 — 4 ezer. Annyiból homályos 
t i1 hir, mert a’ kiszállási hely nincs megemlítve.

(A’ nisibi csata részletei szemtanú leírása után.) A’ nisibi csatáról, 
melly jun. 24kén történt, következőleg ir egy szemtanú: ,, Az ottoman 
tábor három sorban volt felállítva Nisibtül délre, két sor gyalogság- ’s egy 
lovasságbul; a’ patfantyusságot 140 álgyu alkotó; a’ csapatok száma 
Összesen 37 ezer főnyi volt, köztük 23 ezer gyalog, három osztálynok ’s

5 ezer lovas Serif basa ’s mintegy 4S00 basi-bozuk (rendetlen csapat) 
Szolimán basa vezérlete alatt. Ibrahim tábora a’ török seregtől balra íe- 
kütt mintegy 4 ezer ölnyire. Azon földrész, mellyet a’ török sereg bal
szárnya foglalt el, igen halmos-dombhátas volt, mi által a' csata itt az egyip
tusi seregre nézve igen veszélyes vala. Mivel Hafiz basa azon tudósítást 
vevő, hogy több syriaiakbul álló ezred hozzája szándékozik pártolni, jun. 
23kán este 11 órakor az egyiptusi tábort lődöztetni kezdő zavareszköz
lés végett, mi által az átpártolást akaró könnyitni. E’ czélbul négy 24 
fontos álgyutelep vonult éjfél idején 600 ölnyire az egyiptusi táborhoz ’s 
260 golyót lőttek ki. Ez álgyuzás rémülést ’s aggályt szüle Ibrahim tá
borában; a’ törökség főleg Ibrahim és Szolimán basák sátorira irányzó 
a’ lövéseket, miket könnyen kivehetőnek; a’ két egyiptusi basa azonnal 
lóra szállt, a’ zavart fékezendő, melly nőtten nőtt. Több száz syriai csak
ugyan átszökött az ozmán táborba ’s több csapat készüle példájukat kö
vetni , de azon munkásság, mellyet Szolimán a’ táborszemnél kifejleszte, 
gátló a’ szökendőket. Ibrahim azonnal átlátta , hogy csak általányos csata 
vethet véget a’ zavarnak. Ennek következtiben az egyiptusi sereg nap
keltekor már fegyverben állott ’s egy osztály hat szakaszban a’ török tá
bor felé nyomult hátulról; az első csapat 60 álgyuval részen kint vonult 
előre, a’ 2dik, 12gy. zászlóaljbul állva szakaszonkint nagyobb távolság
ban , a’ 3ik’s 4ik, hasonlag 12 gy. zászlóaljbul állva kettős csapatban, 
tömegestül, az 5 ik ’s6 ik , 9 lovas ezredből, féltávolságra osztályonkint 
léptetett előre, Szolimán basa a’ gyalogság közei közé, elől’s hátul, 8 
zászlóaljat ,’s kettős és tömegestül nyomuló csapatokat bocsáta , hogy el
kerüljék a’ megtáinodást az ottomanok által elölről vagy hátulról, hason
lag 12 harminczhat fontos álgyut bocsátva előre, mellyek igen pontosan 
lőttek. Szolimán basa czélját egy tisztje eláruló Hafiz basának ; amannak 
ugyanis czélja volt görbe sort képezni az ottoman sereg balszárnya leg
szélén; sora, balfelé kanyarodva, homlokkal elől, 6 foknyi szöget al- 
kota; mivel azonban Ibrahim basa csapatinak eleje Nisib helységig nem 
nyomulhata, mert a’ török álgyuzás ezt gátoló, Szolimán basa tehát pa
rancsot adott homlokkal balra csatarendbe állani ’s az egyiptusi tábornok 
a’ török álgyuk iszonyú tüzelési közt olly nyugottan kormányzó csapatit, 
mint katonai szemlén. E’ pillanatban élénk tüzelés támadt mintegy 700 
ölnyire, mi 1% óráig tarthatott; az egyiptusi pattantyusság, melly mo
hón látott a’ tüzeléshez, csakhamar kifogyott lőszereiből ’s kényteték a’ 
tartalék megérkezéséig tüzelésit mérsékelni. E’ pillanat veszélyes volt 
az egyiptusiakra ; jobb szárnyon első’s 2ik sorban 16 zászlóalj már leg
nagyobb zavarban futásnak eredt; ekkor az európai tisztek egyike azon ta
nácsot adó Hafiz basának , miszerint támodnák meg az egyiptusiakat szu
ronnyal. Mialatt Hafiz basa késkedék ’s a’ kedvező pillanatot használatlan 
engedő elmúlni, Szolimán basa addig, segédeitől gyámolittatva , kivont 
karddal a’ török álgyuk gyilkoló lődözési között visszakényté őket n 
csatatérre. Miután Ibrahim lőszerei megérkeztek , mintegy 400 ölnyi ta- 
vulságra uj tüzelést kezdőnek. E’ pillanatban Hafiz basa basi-bozukjaí 
(rendetlen csapati) futásnak eredtek, hasztalan üzé őket a’ főparancsnok 
segédivei kivont karddal vissza, a’török csapatok a hullongó golyóktul meg
rettenve zavarba jövőnek, melly nőtten nőtt Hafiz basa munkássága el
lenire , az európai tisztek fáradahni is füstbe mentek. A’ gyalogság egy 
része, melly csata alatt eléghidegvérüséget ’s bátorságot tanusita, elha
gyó a’ harcztért ’s elhányá fegyverit; a’ török lovasságot, melly parancs
noka tudatlansága miatt részt vön a’ csatában, a’ basi-bozukok sgyalog
ság magával sodró, mind e’ mellett is rendben vonult vissza; ’s Hafiz 
serge maradványit Marasban gyűjtő össze. A’ török sereg 100 álgyunál 
többet ’s minden élelmi ’s hadi szerét zsákmányul hagyó az egyiptusiak- 
nak. De a’ hadi pénztárt, mellyben 5,500,000 ft. volt, szerencsésen 
megszabaditák. Hafiz basa európai tisztei közül öt ellenség kezibe jutott. 
Az ottomanok halottban és sebesültekben 4 ezret vesztének. Ibrahim vesz
tesége pedig 3200 főnyi, sebesültei pedig többnyire halálosak. A’ török 
gyalogság annyiban becsülést érdemel, hogy bátorságot s állhatosságot 
fejte ki; fájdalom azonban, nem volt eléggé gyámolitva. A’ csatavesz
tést következő okoknak tulajdoníthatni: Az európai tisztek tanácsiranem 
figyeltek, midőn javaslók : „1) hogy az ozmán csapatok ne hagyják el 
azon magast, melly 500 ölnyire fekütt homlokzatjuk központjaiul; 2) 
szuronyhoz nyúltak volna, midőn az egyiptusi sereg a’ tüzelés által félig 
le volt veretve ’s négy ezred futásnak készült eredni.“ — Anatóliai tudósí
tás következtiben azon hir,miszerint Ozmán erserumi basa 9 ezer főnyi csa
patja szétoszlott, alaptalan; e’ tábornokot ozmán kaissariehi basával cse
rélték föl, kinek csapati az angorai basa sergének táborszemét alkotó ’s 
a’ csatanapon első futamlott meg. A’ másik hadsereg Hadzsi Ali koniahi 
basa vezérlete alatt, mintegy 30 ezer főnyi, még sértetlen ’s igya’ por
ta jelenleg 80 — 100 főnyi fegyveres sereggel bir. —

A’ Moniteur aug. 2kán köv. telegr. sürgönyt közöl Marseillebül: 
„Alexandria, jul. 16kán: A’ főügyviselő a’ kabinet elnökéhez. A’ török 
hajósereg a’ kapudán basa parancsnoksága alatt jul. 14én Mehemed Ali 
rendelkezési alá bocsátkozott. Az alkirály oda nyilatkozók , miszerint 
mindaddig vissza nem adandja a’ portának a’ hajóserget, inig Chosrew 
basa nagyvezért az ügyek vezérletitől el nem mozdítják ’s azon tartomá
nyok felett, mellyeket most kormányoz, az örökség! jogot át nem en
gedik. Az egyiptusi sereg parancsot kapott az Eufrát jobb partjára ismét 
visszavonulni.“ E’ sürgönyt a’ jour. des Débats következő jegyzetekkel 
kiséri: „Chosrew basa egyiptusi basává neveztetett k i, miután a’ fran- 
cziák Egyiptusból elvonultak. Később azonban mainelukok , albaniták ’s 
a’ török sereg egy része miatt, kik ellene szövetkezve föllázadtak, meg
bukott. Mehemed Ali akkor az albauitákat vezérlő. Chosrewet az egyip
tusi basaságban még három követé, csak egyedül Mehemed Ali tudó ma
gát e’ basaságban megfészkelni. Chosrew féltékeny gyülölsége Mehemed



( )

Ali iránt e’ szerint 32 eves, ’s már lSOTtiil fogva szüntelen ármányko- 
dik ellene a’ szultánok es díván előtt. Legkevésbbé sem csudáljuk tehát 
Mehemed Ali föntebbi határzatát; ezért nyíltan kimondottuk, miszerint az 
alkirály nem köthet oily divánnal őszinte szerződést, mellynek feje nyil- 
ványos ellensége. Chosrew magos tulajdonit dicsérve emlegetik ugyan’se ’ 
tekintetben valóban dicséretet érdemel; de az egyiptusi kérdésnél, melly 
a’ török birodalmat legkomolyabb zavarba dönté, Chosrew egyedül szen
vedélyének áldozott, Mahmud szultánt minduntalan az alkirály ellen inge
relvén. Chosrew legbuzgóbban partolá a’jelen háborút ’s ezért tévé őt 
az elhunyt szultán divánelnokké. Máraz 1832ki szyriai háborúban első 
minister volt Chosrew ’s e’ háború leiróji őt okozzák Rezsid-Mehemed 
szeraszkier hadmunkálati szerencsétlen siikerülte miatt. A’ koniahi csata 
elveszett, mert Chosrew 40ezer főnyi tartaléksereggel Kisázsia révp.ar- 
tinál hasztalanul tartózkodók. Midőn Halil, fogadott fia, megjegyzené 
erre, hogy Rezsid-Mehemed e’sergek kimaradta miatt zavarba jöhetne, 
Chosrew igy válaszolt: „Hadd verjék meg őt isten nevében. De hogy is 
érdekel téged e’ Ruffiano ? ki Stambulba jött a’ nélkül, hogy kegyünk után 
járt volna.“ — Alexandriaijuk 15ki levél szerint Ibrahim basajul. 14én 
Koniah felé nyomult. Hafiz basa pedig Mahmud szultán halála hírére 
a’ török seregmaradványnyal Ibrahimhoz pártolt. Bár e’ hir valósulásra 
vár, kétséget még is aligha szenved, a’ török hajósereg illy példátlan el
pártolta után. —

A’ M. Chronicle következő czikket közöl a’ keleti ügyről, mellyet 
bátran a’ britt kormány nyilatkozványának tekinthetni a’ keleti kérdésre 
nézve: „Mit teend már most Mehemed Ali ?“ e’ kérdést gördítik elünk
be minden beszélgetéskor a’ keleti ügyről. Módosítsuk inkább e’ kérdést 
eképen: „Mit engedjenek az európai hatalmak Mehemed Alinak tenni?“ 
A’ nisibi győzelem ’s a’ kapudán basa elpártolta franczia társinkat azon
nal képesité kérdésünkre következőleg válaszolni: „Mehemed Alinak 
királynak kell lennie ’s Törökország védnökének.“ Ez a’ keleti kérdés 
megoldatása! — olly férfiak által, kik, midőn illy tanácsot adnak , azt ál
lítják, miszerint az ozmán birodalom függetlensége ’s föntartása okve- 
tetlenül szükséges az európai hatalmak sulyegyenére ’s békebiztositásra 
nézve! Mitjelentnek e’ szavak: „tegyük Mehemed Alitegyiptusi király- 
lyá ?“ Komolyan tanácsolhatjuk-e, hogy Egyiptusból 2 millió bárdolat- 
lan parasztival független királyságot alkossunk ? Ha valóban az európai 
hatalmak egy szerencsés kalandor fönrevágyásának illyes ajánlást tenné
nek , reménylhetjük-e, hogy illy királyság, illy geographiai ’s politikai 
helyzetben megfelel közvetetlen czéljának , miért t. i. fölálliták. Hogy az 
arab királyság csábitó ajándéka — de nemcsupán Egyiptusra szoritva — 
elég Mehemed és Ibrahim nagyravágyásit féken tartani, pillanatig sem 
kétkedhetünk. Igen, de milly terjedelmű legyen az illy királyság ? Egyiptus 
eg)rediil ki nem elégíti őket. Syriának hozzá kell járulnia és Syriáva!, 
mi magátul értetik, a’ bagdadi basaságnak is. Ezek a’ legszorosb kor
látok , mellyek közt királyságot alapíthatni az egyiptusi basa szerencsés 
sükerü lázadásáért. ’S Európának mi kezeskednék e’ királyság tartós fön- 
állása iránt? Két ember élete, kiknek egyike (M. Ali) már 74 éves , má
sika pedig harczi fáradság és szenvedések által elgyöngiilt testalkotv^iyu. 
De ez még nem elég, szakaszszuk el Egyiptust, Syriát, Bagdádot a’ 
török birodalomtul, mi következik ebbül? Az, mi egyenesen Lengyelország 
első felosztatására emlékeztet! ’s hasonlít mind jogtalanságra, mind hihe
tőleg következményire nézve is! Mellyik európai hatalom, miután ezt pár
tolandó, szólalhat fel e’ legveszélyesb — pedig nem hihetetlen esemény — 
t. i. Konstantinápoly nak a’ muszkák általi elfoglal tatása ellen! Oroszor
szág Boszpornál csak azon példát követné, mellyet mi Eufrátnál meghi- 
telesittettünk. Az ozmán birodalom illy eldaraboltatása által épen azon 
veszélyt törvényesitnők's tennők elkerülhetlenné, mit el akarunk kerülni. 
Ez annyit tenne, mint Törökországot tökéletes aléltságba dönteni ’s Rusz- 
sziát feljogositni azpn hasznokra, miket Törökország elhagyatottságábul 
húzhatna. Egyébiránt nem elég Mehemed Alit „egyiptusi királlyá“ tenni, 
mondják zendülése pártolóji, hanem tegyük őt még „Törökország védnö
kévé is.“ E’ javaslatot nem köll félre érteni álköntöse miatt. Más szóval 
ez annyittesz: Mehemed Ali szultán. Tegyük őt védnökké, szultánsága 
majd bekövetkezik. Azok, kiktől e’ javaslat származék , igen követke
zetesek. Aráb királyság-alapítással Törökországra nézve valóban szük
séggé válik a’ védnökség ’s ez az, mi minket az egész terv ellen lázit. 
Kész-e letenni Európa Abdul Medzsidet ’s az albániai kalandort (Mehe
med Alit) kalifái és szultáni hatalommal felruházni ? Anglia okait gyanu- 
sitni fogják, mivel Törökország ehlaraboltatását ellenzi. Angliára nézve, 
mi az uralkodást illeti, mindegy, akár Abdul Medzsid akár Mehemed csa
ládja ül trónon. Anglia kereskedési érdeke csonkulást szenvedne azáltal, 
ha Bagdád és Basszora Mehemed birtokában volna? Nem, nem illy ér
dekek határozzák el Angliát a’ többi hatalommal a’ török birodalom fön- 
tartatásán munkálkodásra. Minden magas inditóokot mellőzve, csak egyet 
említünk: A’ fenálló uralkodó család pártoltatásán alapulhat egyedül a’ 
kiegyenlítés, melly által Ausztria és Russzia közremunkálásirul is biz
tosíttatunk. Egyedül ez alapon fognak Anglia’s Franeziaországgal Ausztria, 
Russzia és Poroszország munkálkodni Törökország épen fen tartása iránt. 
’S igy lehetetlen Mehemed Alibid „egyiptusi királyt“ csinálni, valamint 
lehetetlen őt az ozmán birodalom főnökévé tenni, mert az első eset bi
rodalom-felbomlást, második pedig európai háborút von közvetlenül ma
ga után. Most tehát kérdésünkre térünk át: „Mit engedjenek az európai 
hatalmak Mehemed Alinak tenni?“ Midőn a’ nisibi csatárul hirt vevőnk, 
kinyilatkoztattuk meggyőződésünket, miszerint e’ győzelem legkevesbet 
sem változtat azon határzaton , mellyet az európai hatalmak ez ügyiránt

hoztak. Ibrahim megtámodásának sükere Mehemed Alinak nem kölcsö
nözhet több igényt az egyiptusi uralkodásra, mint már mennyivel birt. ’S 
ha nem csalódunk, e’ szempontbul indult ki egyhangúlag az öt hatalom. E’ 
nézet változik é a’ kapudán basa elpártolta vagy a’ díván ármányi által ? 
Előre állíthatjuk: nem! A’ szultán igénye, serge megveretése és szol
gái hűtlensége által nem csonkulhat. Azon politika, melly Törökország 
fentartatását tüzé ki czélul, pedig minden európai háború nélkül, most an
nál sziikségesb, mert a’ szultán nagyobb gyöngesége miatt az orosz avat
kozásul most inkább félhetünk , mint csak egy hónappal ezelőtt. Egyet
len ösvény tehát, melly igazsággal és józan politikával párosul ’s melly 
által e’ bonyolult kérdés feloldható ’s reménnyel biztat Törökország fön- 
tartatása iránt minden háború nélkül, azon egyetlen ösvény, mit hihe
tőleg követni fognak, ez : „Mehemed Alinak Egyiptus örökös basaságára 
szorittatása.“ Valóban fájlalnék, ha gondolnunk kellene , hogy a’franczia 
kormány azok nézetit tévé sajátivá, kik szempontinak organumi, vagy 
legalább azok voltak, ’s hogy képes lenne egyedül azon birodalom felda- 
raboltatását eszközleni, mellynek épen föntartatásaFrancziaországérde- 
dekeire nézve olly lényeges , mint bánnellyik európai hátaiméra. Innen 
bátran számolhatunk Francziaország együttmunkálásira. De már Mehemed 
Alinak megvan ajánlva Szyria és Egyiptus örökös uralkodása; Konstan- 
tinápolyba már meghivatott ’s ha hihetünk a’ híreknek, kegy. el is mél- 
tóztatott Törökország védnökségét fogadni. Ha ez mind igy van, annál na
gyobb a’ szükség a’ fenemlitett módoni közbenjárulásra. Az illy eszkö
zökkel ’s illy körülmények között nyert felsőség az európai hatalmak kí
méletét nem érdemli meg. Konstantinápolyban az árulók tettei, habár a’ 
szultán helybenhagyását bírnák is, nem magasulhatnak törvényes erőre. 
Azok semmierejüek ’s úgy is kell velők bánni’s megótalmazni egyúttal a’ 
szultánt hasonló erőszakok ismétlésitől. Kezeink közt az eszközök, ha 
az előterjesztések foganat-nélküliek , ámbár nem hisszük, hogy szükség 
lenne rájok , valamint azoknak bővebb fejtegetésibe sem bocsátkozunk.“

A’ török hajósereg megérkeztét az alexandriai révekbe számos le
vél tanúsítja, sőt a’ kapudán basa, serge számára, egyiptusi egyenruhát 
kértaz alkirálytul, mit meg is nyert. Azon hir is terjeng, miszerint a’ mosz- 
ka hajósereg Boszporba érkezek és Stopford hajóvezér a’ szyriai rév- 
partokrul a’ dardanellákba vitorlázott. Azon hírt, mellyrül a’ moniteuri te- 
legrafi sürgöny szól , miszerint Ibrahim basa az eufráti jobb partra vo
nult vissza, az alexandriai későbbi adatu levelek szóval sem érintik.

(Szilisztriában dögvész üte ki.) Bukaresti hirek következében Szi- 
lisztriában dögvész üte k i; már három halt meg benne hat közül. A’ zimo- 
nyi határnál a’ vesztegintézet legszigorúbban tartatik. —

1! é m e t o p s z á g.
Hannoverai határokrul, juh 22kén: Hannovera fővárosban folyvást 

legnagyobb ingerültség uralkodik ; a’ polgárok Rumannon kivül senkit mást 
nem akarnak tanácselnökül megismerni ’s hivatalába visszahelyeztetését 
sürgetik. Dachenhausen tartományi elnök, kit ideigleni utódul, és 11 age- 
maiin, kit biztosul neveztek ki előbb Rumann helyett, elhagyók a’ fő
várost, személyes bántalmaktu! rettegtükben. Az őrség mindenütt meg 
van erősítve, csapatok vonulnak a’ városba az ország minden részeibül, 
még kocsikon is hozzák a’ katonaságot. A’ király’s udvara Montbrillant- 
ban mulat a’ városon kivül; a’ külföldre utazási terv most abban marad. 
A’ testületek a’ törvényszékek előtt panaszt emelnek „szabaditékaik ’s 
vérrel szerzett jogaik csonkittatása ’s megsértetése miatt“; már számos 
testület kezet fogott e’ czélvalósitásra. —

Hannovera, juh 25kén : A’ városi tanács felírást intéze a’ felség
hez, mellyben Rumann hivatali felfüggesztéséta’ város jogaiba avatkozás
nak nyilványitják, mire sürgetős körülmények nemjogositák fel a'királyt. 
Egyébiránt a’ tanács oda nyilatkozók, miszerint a’ jun. I5ki sérelemirat
tal senkit sem akart megbántani, annál kevésbbé a’ felséget, egyedül 
a’ város és ország politikai jjoga.it akarók ez által megóni. Ezzel azonban 
nem nyugodtak meg, hanem a' sérelemirat visszavételét kívánók, sőt 
még azt is , hogy a’ tanács bocsánatot kérjen, Rumann mondjon le hi
vatalárul, fizetését azonban nyugdíj gyanánt a’ király magányos pénz
tárából huzandja, mi több, a’ vizsgálat-megszüntetés miatt is ünnepélye
sen folyamodjanak, ’s azon esetben, ha e’ kérelem teljesüléstnyer, az 
egész polgárság hálakifejezés végett Monbrillantba járuljon a’ felséghez. 
A’ tanács e’ kivánatokat nem teljesíthető ’s igy az egész ügy törvényes 
utón tovább halad, mire nézve a’ polgárság tökéletesen nyugottnak lát
szik. A’ fölség még nem válaszolt a' polgárság feliratára. A’ polgárság 
mintegy 800 aláírással hálairatot intéze a’ tanácshoz, az 1833iki alap
törvény fentartása iránti buzgalmáért. A’ tanács kénytelen volt e’ hálai
ratot a’ tartományi elnöknek kiadni. Hasonló feliratok a’ jul 15iki sére
lemirat miatt nemcsak Hannoverábul, hanem külföldről is érkeznek a’ 
tanács és Rumannhoz. A’ 19 — 2Oiki zavargások miatt a’ város telve ka
tonasággal, több városi őrség nagy része a’ fővárosba vonatott, a’pol
gároknál szállásozó, valamint a’ most érkező katonaság is, laktanyákban 
öszpontosittatik. A’ rendőrségi rendeletek , főleg a’ korcsmák bezáratá
sa , az itteni népséget fölötte ingerük, ’s olly jelenések várnak reánk, 
miket eddig csak angol lapokbul ismerünk. Reményijük azonban, hogy 
ismét béke térem! vissza körünkbe.

Ij e ea g- y  e  B o i* s x  á s».
Wilnában folyvást tart a’ fogdoztatás , minap még magasb rangú 

hölgyeket is foglyul ejtének, mert gyűrűket hordoztak Konarszky Simon 
nevével. Az érzemény e’ kifejezése valóban nem igen táplál olly reményt, 
miszerint a’ czár, leánya ferjhez-menését közbocsánat áltál akarná je- 
lcsiteni.

»Szerkeszti Helineczy. — Nyomtatja Trat liier -Károlyi úri ulczti G12.
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9 t a g : y a r o r i « z á g :  és E r d é l y .
ORSZÁGGYŰLÉSI HÍREK. Pozsony, aug. 13. A’ KK és RR f. hó 

1 Oki országos üléseikben a’ f. e. jul. 28kán költ k. kit*, leirat tárgyában ta
nácskozván, az illető kerületi üzenetet’s í'elirást elfogadták \s a’ Fő rendek 
legközelebb ülésébe küldetésüket elhatározták. Ez üzenetjökben oda nyilat
koznak: hogy O fels. atyai felszólítását követve, a’ haza közjavára ’s a’ 
törvények teljesítésire is ezélzó, ’s ennélfogva hálás tisztelettel fogadott 
k. kir. előadásokat pontonkint tárgyalás alá fogják venni, ’s hogy e’ tiszta 
szándékukban annál sikeresebben haladhassanak elő, a’szerint, mint még 
a’ k. kir. leirat leérkezte előtt az lS32/6ik évi Ildik törv. czikk által ki
rendelt országos választmány munkáját épen azért kérték be , hogy azt a’ 
köztörvényhatóságokkal sietőleg közölve . ezek utasításaikat minélelőbb 
inegkü'dhessék, ’s így a’ KK és RR a’ k. kir. előadások 2ik pontját haladék 
nélkül tárgyalás alá vehessék; hogy pedig a’k előadásoknak lső ’s 3ik pon
tira nézve is hamarabb tanácskozhassanak ’s végezhessenek, O felségét 
alázatosan arra kéretik, hogy a’ fenálló törvények lelke ’s az előbbi ország- 
gyűlések példái következében a’ katonaujonezokban kívánt segedelem
adásra nézve fenforogható szükség voltaképi megtudására vezető eszközö
ket nynjtani, úgy a’ Duna ’s illetőleg a’ többi folyamok szabályozása iránti 
tanácskozások elősegéléseül szolgálható terveket és adatokat is , mellyek 
közöltetését az országos RR már az 1835 jan. 29ről költ felírásukban kér
ték, a’jelen 0 .gyűléssel minélőbb közöltetni méltóztassék. Ugyanazért a’ 
KK és RR 0 cs. k. főhgségét teljes tisztelettel arra kérik, a’ fő-Rendeket 
pedig hazafi bizodalommal felszólítják, hogy a’fönnebbekben kifejtett intéz
kedéseikhez*! járulásukkal, a’ velük közölve levő mindennemű felírásokat, 
’s az ezekben foglalt sérelmeket és kivánatokat tanácskozás alá venni ’s* 
a’ KK és RRkel egyezni méltóztassanak, annyival inkább, mivel a’ KK és 
RR azokat e’ felírással (t. i. a’jul. 28kai k. kir. leiratra küldendővel) együtt 
’s válhatlan kapcsolatban kívánják fölterjeszteni, — egész tisztelettel és 
őszinteséggel nyilványitván a’ KKés RR egyszersmind, hogy a’ kívánt ada
toknak legfelsőbb helyről*! leérkezésüket a’ k. kir. előadások lső és 3dík 
pontjait is, minden más egyébbel együtt, szokott módon és utón haladék 
nélkül tárgyalni, munkáikat a’ Fő-Rendekkel közleni, a’felírásokat és ne
talán szükséges törvényjavaslatokat annak rende szerint elkészíteni nem 
késnek, ’s elkészítendő munkálataikat minden egyéb tárgyra nézve föl is 
terjesztendik ugyan, de a’ kívánt katonaujonczokbeli segedelem-adás tár
gyában készitendő felírásukat és törvényjavaslatukat csak úgy és akkor 
terjeszthetik fel, ha és a’ mikor szabad választási juson és a’szólás tör
vényes szabadságán ejtett súlyos sérelmek tettleg orvosoltatván, a’ nem
zetnek azokból eredeti igen terhes aggodalma teljesen megszüntetve lesz.“ 
A’ fentebb üzenetet a’fő-Rendek tegnapi ülésükben vevék tanácskozásba, 
mellynek eredményét a’ mindkét táblának egymásután tartatott mai ülé
sében felolvasott válasz következő lényeges kivonata mutatja: ,,Igaz ha
zafi örömükre szolgál 0  cs. kir. Főhgségéuek és a’ Fő Rendeknek a’ hoz- 
zájok intézett üzenetből tapasztalhatni, hogy a’ KK és RR a’ k. kir. előa
dások tárgyalására vezető előleges lépéseket tenni (igyekeznek, ’s velők 
az e’ részbeni tudakozó felírásnak 0  Felsége elibe terjesztésére nézve a’ 
legszívesebben kezet fognak 0 cs. kir. Főhgsége ’s a’ Főrendek, de egy
szersmind (többe’válaszban felhozott oknál fogva) egész bizodalommal fel
szólítják a’ KKatés RRet, hogy a’ most érintett felírást az azzal épen sem
mi összeköttetésben nem levő többi tárgytól elkülönüzni ’s ezektől elvá
lasztva velők ismét közleni szívesen siessenek; mi meglevőn , () cs. kir. 
Eőhgsége ’s a’ Főrendek az eddig is közlött tárgyakróli tanácskozásokat 
azonnal megkezdve, ezek közül azoknak, mellyek az összes megegyezést 
megnyerendik, nyomban Ó Felsége elibe terjesztését részükről kitelhetőleg 
előmozditandják.“ A KK és RR üzenetének a’ katonaujonczokbeli sege
delem-adáshoz kötött záradékára nézve a’ F’ő Rendek több, szinte vála
szukban előadott, okból kinyilatkoztatják: „hogy illy példanélküli zára
dékot, az ő hozzájárulásukkal keletkezendő eredvényekre nézve, kötelező 
erővel bírónak nem ismerhetvén el, arra ön független helyheztetésök vesze- 
delmeztetése nélkül is, bármilly szili vagy ürügy alatt nem állhatnak 's 
állani soha nem fognak.“

B u d a p e s t i  napl ó.  A’ budai főiskolában jul. 30ikán ment véghez 
a’ nyilványos fő vizsgálat, mellyen igen kellemesül lepé mega’ hallgató
ságod 19 versezetbül álló nyomtatvány, illy czim alatt: „Zsenge költé
szeti mutatványok a’ budai fő tanoda Vlik évi növendékitől, 1839.“ A’ 
«többnyire lyrai versezetek szerzőji ezek: StolFer László, Reményi Lajos, 
Naszluhácz Lajos , Majthényi F’erdinand , Balásy Ferencz , Bartha Ká
roly , Riehter Antal, Kurka Károly, Elefánty F’erencz, Behányi Antal, 
Szeder Lajos, Balás Vilmos, Adamovics László, Miesinay Antal, Du- 
lánszky Károly, Ribáry József, Török Zsigmond, és Keglevich Gyula 
gr.; a’ kegyes iskolai szerzetbeli igazgatóság hálára méltó azon szép buz
galomért, mellyel nemzeti nyelvünk megkedvelésére törekszik bírni serdülő 
ifjúságunkat, ez pedig legnagyobb buzdítást érdemel minden oldalról a’ 
dicséretes ösvényen maradásra ’s haladásra. — Jósika „Zólyomija“ el ha
gyó már a’ sajtót 2ik kiadásban, ’s rövid idő múlva „Abafija“ is megjele

nem! 2ik kiadásban; jele, hogy a’ jó iránt nem viseltetik részvétlenség
gel a’ magyar olvasó közönség , mit már Vörösmarty „Vérnásza“ is be
bizonyító, melly koszoruzott szomorujáték köztudomás szerint szó te 2dik. 
kiadásban árultatik már. — Pyrker „Tunisiása“ is megjelent már , for
dítója: Udvardy mérnök; a’ kiadás igen csinos és díszére válik a’in. kir. 
tud. egyetem könyvmííhelyének, hol már annyi szép kiadású munka Iáin 
világot, mi olly hitelt is szerze azon jeles intézetnek, hogy h gujabb idő
ben majd minden kitünőbb literatúrai jelenés ott nyomatik. Uj év félé k- t 
gyors sajtóval fog elláttatni a’nevezett intézet, mi képesíiendi azt még na
gyobb munkásság-kifejtésre ’s ez annál kívánatos!), hogy a’ megbizás k 
napról napra szaporodván az iskolai kézikönyvek nyomtatását, mi ennek 
egyedül tulajdona, annál gyorsabban ’s olcsóbban eszközölheti. — N gy 
Ignácz „Színmütára“ IVdik füzete tegnap hagyó el a’sajtót ’s minden pesii 
könyvárusnál kapható 40 pgő kron, tartalma „Egyesüljünk! vigj. 3 feP., 
F’iiredi népbarát czimü előjátékkal 1 felv.; irta a’ kiadó. Az 5dik Űzet sep- 
temberben jeleneiül meg és Szigligetinek pesti színpadunkon!! ár kétszer tet
széssel adatott „Romilda“ czimü 3 felv. regényes szomorujátékát hozand- 
ja. — F\ hó lóikén reggel 10 óra tájban meglepő újdonság gyiijte számos 
embercsoportot Dunánk két partira a’ rudasfürdő és halpiacz körül. Egy 
gőzesolnak jelent meg ugyanis kürtő es füst nélkül, de egyébkint egé
szen mindenben gőzösinkhez hasonlító. Nagysága körülbelül ugyanaz a’ 
téli közlekedésül szolgáló ladikokéval, kormányát kerék igazgatja, mint 
a’ gőzöseken , ’s hátulja felé két oldalán szinte a gőzösökéhez hasonló 
két födött lapátkerék szeldelé a’ hullámokat, közepén pedig szekrény ala
kú födött faalkotvány emelkedők, a’konnány kerék felé álló oldalából kot 
rúd nyúlt ki, ’s e ’ rudak mindegyikét egy egy férfi nyomogató le, mint 
az orgonáknál szokás ’s ez által mozgásba hozó a’ kerekeket, mellyek 
olly gyorsan hajtők előre a’ ladikot, hogy evezős ladik nem igen versenyez
hetett volna vele , főleg miután e’ kerekes hajócska Budáról majd egé
szen egyenes vonalban jőve át Pestre, inig a közönséges ladikok messze 
föleveznek ’s úgy ereszkednek aztán át a’ szemközti partra. A’ nyomantyuk 
kezelése félannyi fáradságba sem kerül, mint az evezés, csakhogy az 
illy kerekes ladikot jeges Dunán természetesen nem használhatni. — A’ 
vakok intézetének nyilványos próbatéte f. hó 24ikén (szombaton) délelőtti 
9 órakor menend véghez a’ pestmegyei nagyteremben , a’ gymnastikai 
mutatvány pedig ugyanazon nap délutáni 4 órakor Budán a krisztinavárosi 
Horvátkertben. Miután ez idén több növendék, neveltetési pályája befe
jezése után, elhagyandja ez intézetet, tehát hálanyilványitásul f. hó 25<:n 
délelőtti 9 órakor a’ krisztinavárosi sz. egyházban misét éneklendnek. Au
gusztus és septeinberben , a’ szünnapok miatt, nem fognak havi próba
tétek tartatni az intézetben. — A" sokadalmi nevezetességeket egy has- 
beszelőn kívül ezúttal a’ hires Hirsch Dänemark rabbi nyitó meg, ki több 
nyilványos próbajitadá már rendkívüli emlékező tehetségének. Első mu
tatványát aug. 12kén adó Budán a’ tabáni 7 választó czimü fogadó termő
iben kevésb hallgató előtt, mintsem rendkívüli tehetsége érdemié, főleg 
nálunk, hol gyakor napirend a’ feledés. Hirsch elbeszéli könyv nélkül majd 
az egész Misehnát és Talmudot ’s a’ lapok és sorok számat is megtudja 
mondani, miken egyik vagy másik czikk kezdetét veszi. — Az árviz által 
károsultak folsegélésire legújabban küldöttek : a’ niegoviezi lelkészet 7 f. 
35% k r., a’ pécsi püspökmegyei papság 62 f ,  a’ pakráczi megyés püs-* 
pök 143 fi, 45 kr., Csanádmegye 36 f. 1 2 kr., mindpgőben. — Nemzeti 
színpadunkon f.hó 1 Óikén „Beatrice di Tenda“ adaték, Bognár utószor 
Iépe föl ez este mint vendég Orombello szerepében: llkén  „Majom es 
vőlegény“; 12ikén „Falusi egyszerűség“ ; 13kán „Havasi rózsácska“; 
Mikén „Báléj“ ;15ikén n.bold. asszony napja miatt zárva maradt a’színhaz; 
16kán „Menyasszonyi korona“ ; jőve színpadra. —

A’ magyar Borismértető Egyesület f. aug. 24én délután 5 órakor 
a* nemzeti Casinóban közgyűlést tart , mellyre az egyesületi tagok ezen
nel illendően meghivatnak

P e s t e n  jul. 2Skán rövid betegeskedés után elhunyt szolcsiczai 
Czi kó Gy ö r g y  élte 64 évében magtalanul. Koszta és Andor testvérei 
s Döme, György és Endre unokaöccsei s húga Czikó Anna kesergik 

halálát. A’ boldogult hamvadó mit tett hatáskörében, hány bánatos özvegy 
és árva könyeit szikkasztó fel ’s mindenütt, hol valódi szükség ’s méltat
lan Ínség kívánta, segített ’s keresztyén tiszteit mindenkor lélekismérete- 
sen teljesítő, annak eleven tanuji minden házhivei. Jótékonyságát végin
tézetének számos kegyes hagyománya is hirdeti. Becsületes emberi ’s hű 
polgári érdemeiért a’ szendergő testvéreivel együtt bold. I F’erenczünktől 
Szolcsicza(temesmegyei) helységet nyerte kir. adományul. —

A’ ga z da s á g i  T u d ó s í t á s o k  f. e. 3dik, sor szerint VIII., füzete 
megjelent. Tartalma következő: É r t e k e z é s e k :  XV. Birkatenyésztés 
(Ruzsovszky Káról.)XVI Pálinka ’s ezukorgyártás Magyarországban (Bu- 
janovics Eduard) XVII. A’fejér körösi vizosztó (Bartosságh.) X\ IH.Schams 
F’erencz javaslata hazánk részenkénti beutazásáról. XIX. .A’ jövendő min
denkor a’jelenben gyökerezik (Komáromy.) Ér t e s i tő : Hivatalos 38 köz
tanácskozások. 39 Nekrolog. Nem hivatalos: 40. Nagyszerű szarvasmarha



hazánkban. Vegyes tárgyú közlemények: 41. Trágyakészités, annak ha
szonvétele* 42. A' trágyafélék erejének aránya. 43. Bétöntözés. 44 
Bitrgonyaszár, mint szarvasmarha-takarmány. 45. Pállott tápszer-ke- 
sz'ités , forrás által. 46. Az ISo/siki bárányzás eredménye a’ hohenhei- 
mi országos törzsök-nyájban. 47. A’ vetnivaló váltogatásáról. 48. Gaz
dasági ’s kereskedési veteménymagvak biztos kézből. 49. Faültetvények- 
keli kereskedés. 50 Cserebogár-pusztító egyesületekről. 51. Mint lehet 
a' mézgaf olyasból következhető íábetegséget elhárítani? 52. Sokszárú 
eperfa (Morus multicaulis) 53. Uj festő növény. 54. Gazdasági gépek. 
55. llépaczukor gyártás. 56. Uj köpülő. Ga z d a s á g i  L i te r a t u r a: 57. 
Gzáfirat a’ keszthelyi intézet ügyében (Gerics Pál georgikoni archon.) 
58. A’ németországi mezőgazdák múlt évi öszvejövetének eredménye. 56. 
Francziaországi gazdasági egyesületek. A’ tisztelt előfizetők ‘s űgybarátok 
kéretnek , méltóztatnának példányaikért alkalmat küldeni, egyszersmind a’ 
netán újabban nyert előfizetők neve ’s ezime felől alulírottat értesíteni. 
Pest. aug. 1 fikán 1839. Kaeskovies Lajos szerkesztő tiíoknok.

KÜLÖNFÉLE: Königsbergben (Poroszország) jul. 1 Bikán jó sükerrel 
ment véghez a’ gyapjuvásár , főleg pedig annak kezdete , midőn ugyanis 
néhány tallérral drágábban fizetek a” gyapjút a’ tavalyi árkelethez képest. 
Egyébiránt a’ legfinomabb gyapjú mázsája 80 — 85, középszerűé 60 — 
75 és közönségesé 50 — 60 talléron kelt. — Az Odera melletti frankfurti 
vásár jul. Ibikén végződék’s általányosan véve szinte kielégítő vala. Az 
összes áruk súlyát 80 ezer mázsányira tehetni, ’s mégis több «keres
kedő még uj száliitvány után is vala kénytelen küldeni, annyira élénk 
volta' vásárlás; mit azonban épen nem csodálhatni, miután 9712 ide
gen jelent meg a’ vásárra. Poszíó és gyapjúszövetek legjobban keltek, 
's a’ kézmügyári ezikkek keleíe is tökéletesen megfeleli a’ várakozásnak. 
]>őr és szarvesúcs valamennyire léhán ment, de annál vigabban a’ gyapjú, 
melly mind egy szálig elkelt, még pedig az előbbinél valamivel magast) 
jjr0n. — Aug. 9iki lugosi hirek szerint Sikán esti 7 éra tájban iszonyú 
szélvész támadt ot t , mellyet azonnal borzasztó égiháboru követe. Azelső 
\ illám egy a’ "femes mellett álló korcsmaház kéményébe ütött, melly az 
alant főzesse! hálálkodott fogadósnőt érte. Az asszony bal oldala 's ház- 
lodél azonnal égni kezde. A’ házat megmentek, de a’ fogadós neje min
den rögtön alkalmazott orvosi segély daczára is meghalt. Ugyanazon le* 
vél kereken tagadja rablócsapat létezését Krassómegvében. — Finkér An
tal, a’ beszterczebanyai szentszék főügyésze és káptalani jegyző, nyil
ván yos szerencsétlenségeknél olly czélszeriileg rendezkedék \s hoza több 
ízben hathatós segélyt, hogy számos biztosító társaság és község leg
őszintébb nyilványos hálára méltatá őt, főleg miutánjun. 4 , 2 0 , ’s 27- 
ken annyi emberéletet szabadíta meg vizveszélybiil L i b e t b á n y á n .— 

Cs engé i  (Szaimánnegye) : Válunk (Szalmárban) az idei tisztabnza ’s 
gab jdiUennés igen silány és szegény; árpa azonban középszenilcg , zab, kö
les, lenese és borsó gazdagon termeli. Amazoknak némelly halárukon a’Szamos, 
Tiír, Kraszna ’s más vizek árja , másokon ’s a’ miénken is a’ hosszas szárazság 
ártol! , meri pünkösdiét óta alig hullod itt annyi eső, mennyi az uteza porát el
venni képes lett volna. Azonban két napi borongás után többször megeredt a’
Jáss(i eső, de a’ távolban hatalmas jégzuhogás vala haliható, melly, hála az égnek, 
a' fyukodi láp Célé vonult, olly helyre, hol bizonyosan sok kárt nem tehet. Esőnk 
igen jókor jött a’ tengerire ( nálunk máiéra) ’s csüggedt reményünket a’ bó ku- 
koriczaszüreihez egészen föléleszlé. A’ Hegyaljai), nem igen bő, de jó szű
reiét, ’s azl834kihez hasonló termést várnak. — Szilva nálunk, mellyből az olly 
híres szatmári szlivovieza ég, csak helyenként, szakaszonként, de általában 
nein sok lesz, kivevén az u. n. veres szilvát, melly sokaságával néhol ágait is 
tördeli. A’ méhészei, melly tavaly itt olly kedvezőleg gyümölcsözött, az idén 
nem lesz kielégítő eredvényü. Van példa ugyanis, hogy 60 «nyakasról csak 7 
raj szaporult, 19—20 anyára pedig 5, 6 raj közönséges. A’ legidősb méhész, 
talán egész hazánkban, a’ Szobányi főszolgabíró űré , neve Bán János, most 
96 éves, ki ifjúságától fogvásl a’ nevezeti:ur családját szolgálja, ’s még most is, 
bár boton, dolgát híven és pontosan végzi, ’s pohár-boráért minden ebéd után 
maga személyesen szokott a’ folyosón megjelenni.—Múlt hónap 22dikén léteitek 
Kiásson örök nyugalomra (. Darvay Gábor urnák; több megye tbirája, Szalmár- 
megye hosszú évsoron általi hú tisztviselője, ’s a’ szatmári tiszt. egyh. vidék 
világi ülnökének tetemei, cgyházvidéki esperes György József szatmárnémeti 
’s a’ helybeli lelkész szónoklataik mellett, fényes kiséret követésiben. Méltó, 
hogy neve , mint a’ literalura ’s iskolák buzgó pártolójának , ’« körében a’ ref. 
egyház iránt fényes érdemeket szerzett férfiúnak , a’ maradék elölt is emléke
zetben maradjon.—Múlt jut). 21). Pétorpál hajnalán, borzasztó vihar közepeit egy 
száraz mennykő ütvén Sárköz-Újlakon egy földcsuraság pálinkafőzőjébe, jele
sül az ott lakó zsidó szobájába, az ágyneműket, vánkost, dunnát ’s (. i. apró 
rongyokra ’s dirib darabra szaggató, a’ nyoszolya lábait több mintegy arasznyira 
a’ földbe sülyeszté , a’ zsidót, nőjél ’s egy 3dik személyt, kik az ágyneműkön 
feküüek, elkábitá ugyan, de ruháik eliéptén kiviil, rajtok semmi sérelmet nem 
okozott, úgy hogy tüslint földbe ásatva, még akkor nap magokhoz térlek, ’s 
ketten azonnal visszanyerték el bbi egészségüket, ’s csak a’ 3dik uyavalygott 
egy hétig ; de már most annak sincs legkisebb baja is. A’ gerendát hol becsa
pott a’ villám, annyira szerte zuzá , hogy forgácsira is alig találhattak.

A m e r i k a
(Standard) Guatemala status rendeletében april 17érül a’szövetségi 

alkotmány eltörlesztése’s e’status függetlensége és felsősége nyilványit- 
tatik. — Középamerikábul april ljérül következőleg Írnak: „San Sal
vador de Guatemala székesvárost a’ legnagyobb rémülés szállta meg,kö
zel van elsülyedésbez. Már mart. 21 ke óta iszonyú földrengést érzenek; 
főleg rémitők valának mart. 21 ’s 27iknapjai. Egy hegy elsülyedt’smagával 
ragadt egy falut lakosival együtt; egy folyam folyása meg van gátolva. A’ 
v;íros határiban a’ föld mindenütt repedez , a’ lakosság mezőkön tanyáz, 
hogy az omladozó falak által agyon ne üttessék. A’ föld szüntelen mozog, ’s 
földalatti zaj , melly úgy látszik, nem akar véget érni, hírnökül szolgál, 
miszerint a’ város helyén vulkán készül kitörni. A’ félelem általányos; 
a’franczía consul háza egyike a’ legmegrongáltabbakuak. (Ez adatok hihető
leg túlzottak, mert későbbi hirek az egész dologiul mélyen hallgatnak.)

I* o r ( ii  ̂ n U  a.
Angol lapokban lissaboni hirek jul. 22kcig terjednek; szerintük a’ 

cortest jul. 21 kén kir. biztosság rögtön bezárd. —

A n g l i a .
A" jul. 24ki alsóházi ülésben törvényjavaslat-behozásra kért engedelmet 

Russell általányos tartományi rendőrség-alapitás iránt Angliában és Wales
ben. A’ rendőröket kinevezhetés , indítványa szerint, a’ békebiráktól függ
ne , ’s maga a' törvényjavaslat bizonytalan időre bírna kötelező erővel. 
Állítása szerint a’ birodalom mostani helyzete mulhatlanul kivánja e’rend
szabályt, mert a’ sok zajos népgyülésnél eddig rendes katonasághoz volt 
kénytelen folyamodni a’ hatóság, mit nem jó szemmel tekint a’ nép, ’s 
mi csakugyan nincs is a’ maga rendén. Ez egészen megszűnnék, mihelyt 
elég erős rendőrségben bízhatnék az illető hatóság. D. Israeli ellenzé a’ 
ministeri indítványt, mivel az , mint monda , egészen halomra fogná dön
teni az ország mostani helyzetét; általában pedig az illy nagyfontosságu 
tárgy igen komoly vitatást érdemel. A’ szónok részletes tudósítást kí
vánt előbb hallani az ország valódi állapotjárói, mert a’ nélkül nem sza
vazhat az indítvány mellett. Spring-Rice azon reményét fejezé k i, misze
rint e’ rendszabályt nem fogja a’ ház egy része csupa pártnézetből ellen
zeni , miután az a’ polgárok életét és vagyonát fogja biztosítani. Wack- 
ley oda nyilatkozók, miszerint 15-—20 év előtt a’ whigek határzettan 
fogtak volna ellenzeni minden illy, a’ toryktól származó, indítványt. (Hall
juk!) Azonban igy szokott az történni, midőn olly gyönge férfiak viszik 
a’ kormányt, kik csupán nevükre nézve javítók. A’ ns lord indítványa 
csak két helyen fog tetszeni , t. i. a’ felső- és alsóházban. (Kaczaj.)Ez 
indítvány ugyanis tulajdonkéj) állandó hadseregszaporitásra van számítva, 
mit 100 ezerre is vihetnek a’ hatóságok, ha tetszeniük fog- A’ szónok 
nem akard olly rendszabályhoz egyezését adni, melly a’ népre fizetést 
róna ’s egyszersmind szabadsága elnyomatására szolgálna. Szüntesse 
meg a' nép sérelmeit, ’s nem lesz szüksége fegyveres erőre. Ezután né
mi nem lényeges közbenszólalkozás után a’ ministeri indítvány csakugyan 
fölolvastaték.

Rragnnza hgnő, miután Londonban tartózkodta alatt folyvást nyá
jas viszonyban állott a’ kir. család minden tagjaival, jul. 29kén elbúcsú
znék Buckingham palotában és kormánygőzösen Portugáliába hajózott. — 
Sandwich grófnőt kamrahölgyei közé vévé föl a’ királyné. —

( Az angol sereg elfoglalja Kandahart. Elegy.) Több lap kétségbe 
vond ugyan Kandahar elfoglaltatását az angol sereg által; de legújabb 
hírek szerint csakugyan valósult e’ kedvező esemény. A’ Globe jul. 31- 
ki száma ugyanis ezt írja: „Azon fontos hír érkezék ma Keletindiából, 
miszerint a’ britt hadsereg april 21íkén Kandahárba nyomult. Azon ne
hézségek , miktől a' hadsereg élelmezése iránt rettegtek, megszűntek; 
mert az angol hadat mindenütt nyílt karokkal fogadák. Apr. 29ki magányos 
kandahari levelek szerint Sudzsa saht nagy ünnepélyek ’s öröm közt eme
lek trónra. Valamennyi főnök meghódolt inár, csupán a’ makacs Báruk- 
zisz maradt ellenszegülésben. Doszt Mohammed Bokharába küldé csa
ládját. A’ britt hadsereg tüstint folytaid útját Kabul felé, hová 22 nap 
alatt gondolt érkezhetni. Pesauerben nagy örömmel fogadák e’ kedvező 
hírt. A’ várost három éjjel egymásután pompásan kivilágiták, ’s azonnal 
megtettek mind czélszerü rendszabályt Rundzsid Szing segédcsapatja meg
indítására Kabul ellen, Wade ezredes vezérlete alatt.—A’ kormány ’s ke
letindiai társaság april lóikéig terjedő híreket kaptak Cantonbul , mellyek 
szerint a' chinai hatóságok minden összeköttetést megszüntettek az angol 
kereskedőkkel, ’s ez utóbbiak közül többet börtönre hányattak. — 

T ö r ö k o r s z á g .
Konstantinápolyijuk 31 ki hir szerint: Akifefendi visszaérkezte óta, 

kit az uj szultán Mehemed Alihoz kühle atyja halálárul tudósítás végett, 
naponkint statustanácskozások történnek ; az utóbbiak egyikében, mely- 
lyet a'külügyi musztesárnál, Nuri efendinél, tártának, Francziaország és 
Anglia képviselőji, Ausztria internuntiusa, és Russzia ’s Poroszorság 
követei is jelenvoltak, mellyben Mehemed Ali azon válaszára, mit a’ 
porta körülményire tőn, egyhangú határzatot hoztak ’s azt ma küldé el 
(\ porta Mehemed Alinak, valamint a* nagyhatalmak követség! is meg
küldöltek azt az Alaxandriában székező consuloknak. —

Konstantinápolyi rendkívüli alkalommal érkezett aug. 2iki tudósítás 
következőiben a’ fővárosban azon hir terjenge , miszerint 5 ezer főnyi 
egyiptusi elősereg Koniahba nyomult. E' liirt azonban, további vizsgálat 
következőiben, alaptalannak lelték , mi annál hihetetlenebb, mert Koniah- 
ban oOezer főnyi hadsereg áll fegyverben Hadzsi Ali basa vezérlete alatt. 
— Trapezunti jul. ISki hirek szerint ott néhány dögvészjelenség mutat- 
kozék; a' főváros azonban legjobb egészségi állapotú. —

(Moh. Ali nyilatkozása a’négy hatalom ügyviselőjihez.) A’ Moniteur 
Párisién szerint Méh. Ali következőleg nyilatkozók Ausztria, Franczia
ország, Anglia és Russzia ügyviselőji előtt Akif efendi küldetése iránt: 
„Akif efendi két nap múlva visszatérem! Konstantinápolyba, és szeren- 
csekivánó ’s kódolási iratot viszen tőlem Abdul Medzsid uj szultánnak. 
Chosrew basának is Írni fogok, ’s ezeket terjesztendem elibe: 1) hogy 
az elhunyt Mahmud szultán annak idejében Sarkim efendi által sokkal 
kedvezőbb ajánlatokat tétetc nekem, mint azok, miket most juttata hoz
zám ő magossága, mert akkor nemcsak Egyiptus, hanem egyszersmind 
Szyria, Szaid és Tripolis örökös bírásával kínált; 2) hogy a’ jelen kö
rülmények közt Egyiptuson és Szyrián kívül még Candia örökös bírását 
is követelem, valamint korábban tevém, mert meg akarom tartani azt, 
mit jelenleg birok; 3) hogy ezen föltét alatt, ’s ha bücsületesen fognak 
velem bánni, leghííbb szolgája ’s alattvalója leendek a’ szultánnak, ’s ótal- 
mazni fogom őt mindenkor mindenki ellen. Ez értelemben szándékom. 
Konstantinápolyba írni. A' nagyvezérhez intézendő iratomban üledékből 
nem fogom a’ hajóhadat (a’ kapu dán basáét) említeni; de kérem Ont, biz
tosítsa konstantinápolyi képviselőjit a' nagy hatalmaknak, hogy soha nem 
volt szándékom azt megtartani, vagy ellenségesen használni a' szül-
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tanra nézve; sut kötelezem magamat annak azonnali visszadására, mihelyt 
ajánlatim el lesznek fogadva, melly esetben ő magossága minden hajója 
visszavitorlázand Konstantinápolyba. Mi a’ török hajóvezéreket illeti, ha 
közülük némellyek talán félnének visszahajózni Konstantinápolyba, azok 
Egyiptusban maradhatnak, mivel ez ugyanazon birodalomnak része. Mi
helyt meghallgatja kivánatomat a’ szultán, és Chosrew basa el leend tá- 
volitva a’ hivatalviseléstiil, Ő magossága első meghívására azonnal min
den tétovázás nélkül kész vagyok Konstantinápolyban megjelenni, még 
pedig nem hajóhadammal, hanem egyedül gőzösemen ’s csupán azért, 
hogy személyesen hódolhassak uramnak ’s ajánlhassam neki szolgálati
mat. Végre nyilványitom Önnek, hogy azon esetre, ha ajánlatimat nem 
fogadják el, háborút kezdeni ugyan nem fogok; de, mostani állásponto
mat föntartván, bevárandom a’ történendőket.“ —

(Pillantás a’ keleti politikaármánykodásira.) Alexandria, jul. 17én: 
„Nincs már többé átható politikai éleslátásra szükség azon iszonyú bo- 
nyolulásról meggyőződés végett, mellyet a’ nisibi csatavesztés, a’ szultán 
halála és hajóhad elpártolta szükségkép okozni fog. A’ konstantinápolyi 
diplomatia ez események egyikét sem látá előre, mert különben bizonyo
san czélszerü rendszabályokhoz nyúlt volna a’ következmények megelő
zésire. Tanúsítja ez, milly kevéssé ismerik meg az úgynevezett meghí
vottak v. avatottak is a’ keleti ügyeket. Ki legkisebb fogalommal bir is 
az itteni életről, gyanítani fogja, mikép e’három eseménynek egyikesem 
pillanat vagy puszta véletlenség gyümölcse. Egyik úgy, mint a’ másik 
előre készitteték,’s e’ tekintetben tán még a’ szultán halála sem szenved 
kivételt. Igen erős a’ gyanú, hogy ő nem természetes halállal múlt ki. 
Legközelebb környezőji egyszersmind legnagyobb ellenségi valának. Igen 
valószínű, miszerint Chosrew basának valamennyi ellensége Mehemed 
Alihoz fog pártolni. De kik ez emberek, ’s mi áltál tevék magukat ész
revehetőkké ? Csupán azzal, hogy legnyíltabb gyülölséget mutatván Me
hemed Ali ellen, harezra izgaták az elhunyt szultánt, mivel ezzel egy
szersmind legbensőbb kivánatának hódoltak. Maga Ali ismert okoknál 
fogva nem kezdhete háborut, ’s azért oda törekvők titkos szövetségesi
vei, hogy a’ szultánt kardemelésre birhassa. Ez meg is történt. Tayar, 
Achmed , llesid és Hafiz, számos mással együtt, leghangosabban kívá
nók a’ harezot a’ divánban. Béke mellett pedig csupán Chosrew és pártja 
nyilatkozónak, ’sigy M. Ali személyes ellenségei 30 év óta. Konstanti
nápoly legnagyobb befolyású pártfőnökei tehát két részre szakadtak : a’ 
békeohajtók valóban gyűlölők Alit, a.’ hadra tüzelők pedig csupán szin
ték a’ gyülölséget, ’s végre bekövetkezett a’ szultán halalaés nisibi csa
ta , mi egyszerre mindenkinek megadó a’ maga irányát, meliytől többé 
nem is szabad távoznia. Most már minden világos, ’s mindenki tisztán 
láthatja, hogy az egész ügyes cselszövény intézője maga Mehemed Ali 
volt, mint az, ki legnagyobb hasznot várhatott abból. Hogy azonban a’ 
díván semmit nem gyaníta erről, az , vagy igen csekély ügyességre , 
vagy tetemes rósz indulatra mutat. Az események lánczolata mindazaltal 
még nem szakadt e l, sőt ollyanok fognak bekövetkezni, mik Európát 
bámulatról bámulatra ’s utóbb általányos veszély felé ragadandjak. Né
hány nap előtt fölszólitáaz angol kormány az egyiptusi basát: nyilatkoz
nék világosan sergei mozgalmiról a’ perzsa tengeröbölnél, mire azt vála
szoló az egyiptusi kormány , hogy sergei épen nem szándékoznak Bazra 
vagy Bagdád felé indulni, mert a’ basa csupán azon martalóczok fékezé
sire külde serget a’ perzsa tengeröbölbe, kik mindaz aráb, mindaz eu
rópai kereskedést egyenlőn kárositák. Mehemed Ali e’ nyilatkoztának azon
ban kevés hitelt adhatni, miután befolyása annyira növekvők a’ perzsa 
tengeröbölben, hogy visszalépnie már többé bajosan lehetne.

(A’ jancsárpárt hátrásdi kivánata meggátolva. A’ dardanellákat nem 
nyitják meg az egyesült hajóhadaknak.) Konstantinápoly, jul. 24kén : 
,,A’ javítás ügye győzelmesen látszik elhagyni azon harezot, melly a’ 
szultán halála után ellene támadott. Tanúsító ezt azon vitatás, melly Ab
dul szultán kardövezéskor viselendő öltözete miatt támadt. Azulemák egész 
erejüket megfesziték akkor , ’s még sem víhaták ki a’ régi köntöst y mi 
világosan mutatja, hogy hanyatlóban van hatalmok. Az újítás e’ győ
zelme annál fontosb, mivel, mint mondják, a’ szultán anyja is az uleiná- 
kat pártoló, mi egyébiránt nem igen érdemel hitelt, mert ezen asszony, 
kiről eddig alig lehete valamit hallani, jelenleg rendkívüli lélekerőt ’s mun
kásságot kezd kifejteni, ’s minden titkos tanácskozáson jelen van, hol 
leginkább az ő indítványára határzott a’ többség újabb hadikészületeket. 
Több nap óta számos titkos kivégzésről suttognak, ’s csakugyan bizo
nyos, hogy mintegy 25 illy véres kivégzés történt; mire azonban csak 
legnagyobb szükségből ada parancsot a’ kormány. Hogy csakugyan tör
téntek hátrásdias mozgalmak, ’s még nagyobbak már készülőben voltak, 
az onnan is kitűnik, miszerint néhány török felgyürkozve járt szerte az 
utczákon, nyilványosan mutogatván a’karjukba edzett jancsárjegyet, mi 
természetesen csupán a’ régi jancsárok fölébresztésire ezélza, ’s bizo
nyosan nagyobb tervnek vala előzménye. Ez állítást az is erősíti, hogy 
több törököt titkos lőporvásárláson kaptak. A’ kormány szilárd föllépte 
mindazáltal tökéletesen elnyomó az izgást. Tegnap óta már valamivel na
gyobb biztosságban tekinti magát a’ főváros, miután hírek érkeztek Ale
xandriábái , mik szerint Mehemed Ali nem szándékozik folytatni az ellen
ségeskedést a’ porta ellen, jól tudván, hogy az egyesült hatalmak min
den áron föntartani kívánják a’ török birodalmat. Keményük tehát, mi
kép a’ kapudán basa elpártoltát csupán kedvezőbb békeföltétekre fogja 
használni az egyiptusi basa. Akif eífendi, ki Abdul trónra léptét tudató 
Alival, azon nyugtató hirt hozó, mikép a’ basa kész megismerni az uj 
szultánt ’s elfogadható föltétek alatt békealkura lépni, melly most sem 
terjeszkedik túl azon határokon, mik közt a’ nisibi győzelem előtt vala. 
Azt azonban méltányosnak tartja, hogy Szyria és Adana, valamint Egyip-

tus , örökre biztosíttassanak családja számára; Chosrew basa pedig, 
mint kérlelheflen személyes ellensége, mozdittassék el minden hivataltól.
E’ záradék könnyen el Háríthat lan akadályt gördíthetne az alkudozás eli- 
be , ’s épen ez okbul tartó M. Ali igen tanácsosnak a’ török hajóhadat meg
tartani. Az öreg Mehemed ármányos politikus ’s tökéletesen keresztül járt 
Chosrew basa eszén. Legfőbb ereje pedig kéíségkül abban all, hogy a’ 
szerencse tetőpontján is mérsékelni tudja magát ’s alázatos folyamodó 
szerepet játsza, midőn parancsolhatna. Nem félelem kényti őt e’ szokás
módra, hanem azon kímélet, mellyel az egyesült hatalmak iránt viseltetik, 
melly tettétől csöndes békében '.s egyszersmind tartósan véli megalapíthatni 
nagyságát, Jól tudja Ali, hogy az angol hajóvezérnek parancsa vau üssze- 
lődöztetni az egyiptusi hajóhadat , mihelyt Ibrahim basa előro nyomulna 
’s a’ hajósereg támogatná lépteit. E’ nyilatkozat mindazáltal, ’s a' basa 
szavai is, ellentétben látszanak lenni azon épen most érkezett hírrel, mi
szerint Ibrahim basa a’ marasi kerületet elfoglaló, ’se ' tett-• t azzal men
tegeti, hogy máskép nem tudó mulattatni hadsergét, mellynck egyébiránt 
élelmet is csupán ez utón szerezhető , noha különben épen nem tagadja, 
hogy a’ kiutahiai béke értelme szerint a' nevezett basaság nem tartozik 
Egyiptus felsősége alá. Ozmán beyt tetemes pénzmennyiséggel Maiadéba 
küldé a’ díván a’ szétvert had szomorú maradványához, a’ hátralevő zsold 
kifizetésire, mivel némellyek e’ körülménynek akarják tulajdonitni a’ tö
rök katonaság elégületlenségét. Tegnap nagy divánt tartolt a’ kormány , 
a’ tanácskozás leginkább azon kérdés körül forga: mit tegyen a’ porta, 
ha az európai hajóhadak a’ dardanellákba akarnának nyomulni. E' tárgyra 
nézve többrészre oszlott a’ vélemény; némellyek a’hnnkiarskelessii szer
ződést vélék lényegileg megsérteni, ha idegen hajóhadat bocsátja a’ dar
danellákba a’ kormány. Chosrew basa minden esetre mellőzendőnek vélte 
a’ hunkiari szerződés említését, mivel a’ hatalmak végre majd annak 
törvénytelensége ellen fognának kikelni, ’s indítványára azon kifejezés 
fogadtaték el, miszerint a’ porta nem akar ferinánt adui az idegen hatal
mak hajósergeinek a’ dardanellákba vitorlázhatására. A’ dardanellák kor
mányzója, Haidi Ali basa, elvesztő hivatalát, mivel a’ török hajóhad 
kivitoi láztakor olly gyanúsan viseld magát, hogy egyetértésben vélik őt 
lappangni Mehemed Alival. Helyébe Essaad basa lépe.“

Török határokra!,jul. 2 lén: Oroszország az ausztriai kabinet azon 
ajánlatát, miszerint a’ keleti ügyekrüÜ tanácskozás központja t écs le
gyen, elmellőzé. Válaszában az orosz kabinet nyilványitja, hogy Mab- 
mud szultán életben maradása esetén örömest egyesült volna e’ javaslat
tal , de miután az megtörtént, ’s a’ török birodalom olly rendkívüli álla
potban van, nem kötheti meg kezeit egy hatalom is, mellyet ez esemény 
olly lényegileg érdekel. A’ török képviselő Londonban, Rezsid basa, 
két hónapos határidőt nyert Konstantinápolyba visszatérhetésre , hol a’ 
külügy i ministerség vezérletét veendi át. A’divánban erős párt van ugyan 
ellene, de Chosrew basa védnöke. —

Malta, jul. 26án : A’ kapudán basát Alexandriában legnagyobb tisz
telettel fogadók; az üdvözlések szinte véget sem akartak érni; most 
azonban ő fogoly az alkirály palotájában, mellyet tudta nélkül el nem 
hagyhat. Elpártolta következőleg történt: Azon két minister, kik Mahmud 
szultán hala la után a’ hatalmat magokhoz ragadak, a’ kapudán basa ha
lálos ellenségi; ez megbuktatásuk végett Hafizzal akart előbb egyesülni, 
ki ugyanis a’ szárazföldi serget, ő pedig a' hajóserget vezette volna Kon
stantinápoly ellen, e’ czélérésre azonban Méh. Alitól szabaddá kelle ma
gát tenni; ezzel iigyekezék tehát egyezkedni. Függetlenséget és örökös 
uralkodást Ígértek neki. A’ kapudán basa elhagyja a’ dardanellákat; az 
egyiptusi hajósereggel egyesülten Konstantinápoly ellen vitorlázandó. E’ 
közben a’ szyriai szerencsétlenség hírül jőve ’s parancs érkezők vissza
vonulásra, így nem maradt más választás, mint egészen az alkiraly karjaiba 
vetni magát. Méh. Ali becsületszavát adó, miszerint a’ szeraszkier ’s nagy
vezérnek bukniok kell; de márezek Russziát közbenjárulásra szóliták fel 's 
nem sokára megérjük, hogy Konstantinápoly körül moszka sereg táboro- 
zand ’s Boszporban orosz hajósereg kötend ki. Azon szerep, mellyet Anglia 
és Francziaország ez ügynél viselt, kimagyarázhatatlan. Lalande és Stop- 
ford elég korán értesültek a’ kapudán basa elpartoltárol, őt gátolhaták ; 
de meg sem mocczantak. Altalányos háború leend e’ történet szomorú 
következménye. Most 11 angol, hat franezia sorhajó és számos fregát 
horgonyoz a’ dardanelláknál ’s e’ tengeri erő elég leend bemenetel eszköz
leni ’s a’ fekete tengerről jövő hajósereggel sükerrel inegvíni.— Konstan
tinápoly, jul.'24kén: Mióta a’ leghihetetlenebb megtörtént ’s az eddigi ret
tegések legszomorubb valósággá fejlődlek, minden szem a’ Mnrmora-ten- 
geren függ; minden pillanatban az egyesült hajóserget gondolják Kon
stantinápoly előtt megjelenni. De mind Idában, az utat ki kellene küzdeni. 
Vannak többen, kiket azon gondolat táplál, miszerint a’ nagyhatalmak , 
meggyőződve Törökország gyöngeségerül, nem épen idegenek M. Alinak 
átadni az ozmán trónt. Valóban a’ porta ármányos és gyava bánásmódja 
’s a’ külsegély gyanús eltávoüttatása l’eljogozná a’ három nagyhatalmat 
illyestnire, annálinkább, mert ez által ezéljokat, az ottoman bírod lom meg- 
erősitését, a’ törökség megújítását, gyorsabb és biztosb utón érhetnék el, 
mint egy rohadt trón föntartása által, melly minden gyámokul elhagyatva, 
magátul összedül. Minden esetre igen csiklandós a’ porta'függe fensége’s 
épen föntartatása, mert ezek anyagilag és szellemileg igen veszélyez ei\ ék, 
megkellene fontolni, milly szerencsétlen gondolat ollyasmit ffntartani, mi 
már magával fölhagyott. Ha a’ politika sugalalit követnék, nem hajtva 
a’ jog kivánatira, már rég azon meggyőződésre jutottak volna , milly 
veszélyes útra tévedtek, midőn a’ két világrészen uralkodó Bizánc znak 
olly politikai nyomosságot akarnak adni, melly őt illetni látszik. Ha pe
dig nem szándékoznak lelépni a’ már egyszer válaszíott pályáról, ankor 
mint parancsnokok lépjenek föl, ’s gyorsan végezzék el, mit egyszer el-
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határoztak Azonban bármit tegyenek, a ínyt bizonyos, hogy a' porta 
olly hatalmas vazall (húbérnök) mellett, ha ennek megadatik a'kívánt 
engedvenyek hossza sora, ion nem állhat. —

A’ Smyrna! lap Konstanfinápolybul jnl. 1 Terül írja, miszerint nagyúri 
rendelés kovetkeztiben minden tisztviselő, ki eddig javitásruhát hordoza, 
kénytelen a1 veres sipkát letenni ’s helyette a’ turbánt venni elő. —

(1 irahim előnyoirmlta Anatoliában. Bazra elfoglalva.) B a y r u t i  és 
trieszti hírek szerint Kursid basa 20 ezer emberrel megjelenvén Bazra 
előtt, a* város önkényt kaput m,ita neki, ?s hire jár, hogy e’ példát már 
líagdád is követé. Az egyiptu.si táborba naponkint érkeznek török szöke
vények , ’s folyvást nyájasan fogadtatnak. Jul. 1 Tiki alexandriai levelek 
szerint azon nap általányos örömrivalgás közt vitorlázott a’ törökhajóhad,
(T sorhajó, 11 ÍVegát "s több apró hajó) az alexandriai kikötőbe. 4 fre- 
gát inindazáltal nem akart az elpártolt török hajóhadhoz csatlakozni, ’s 
visszaindult Konstantinápoly felé. Mehemed Ali a’ kapndán basának Ihra- 
liim palotáját nyittatá meg lakul. A" négy hatalom azon követelésire, 
hogy küldené vissza Konstantinápolyba a török hajóhadat, ezt válaszoló 
Mehemed Ali: „Örömmel teendem azt, mihelyt magam és utodim szá
mára birtokiinat Szyi iában Marásig és Kőmáliig biztositni ’s Chosrevv basát, 
halálos ellenségemet, száműzni lógjak. I leiglen, mint barátom, veté magát 
Aehmet hajóvezér karjaimba, ’s én mindenkor baratilag fogok vele bán
ni.“ Az angol hajóhadat Faros körül látók vitorlázni. Lalaude hajóvezér 
öt sorhajóval horgonyt vete Trója alatt. —

(He szletek a’ kapudán basa elpártoltáról.) Alexamhia, jul. lő  kán: 
,,Jul. 9ikén Stanchio sziget felől török hadihajón kikötőnkbe érkezett a’ 
kapudán basa titoknoka ’s azonnal rendkivül fontos ügyben szólni kívánt 
nz egyiptusi basával. Majd 3 órai beszélgetés után Nil gőzös parancsot 
kapott, a' tit iknokkal, Serif agával , azonnal Stanchio felé indulásra. Az 
aga levelet hoza Mehemed Alinak a'kapndán basatói, mellyben ez utóbbi 
jelenti a' szultán halálát és Chosrevv kormányzóságra léptét, kiről azon
ban következőleg nyilatkozik: ,,Cho>revv basa <1 en>ége valamennyi ha
talmas töröknek. Oevek óta romlásodra törekvék, ’s engem, Hesid basát, 
Hafiz basát , szám >s egyéb nagy hivatalnokkal egy"itt tönkre akar súj
tani; ő legbensőbb barátja Uussziának, mellynek régóta megvesztege
tett zsoldosa, ’s csupán Kusszia pártfogása áltál tartható meg magát a’ 
szultán kegyében; igen jól tudjuk mi, hogy ő a’ török birodalmat eladó 
Uussziának, ’s most a’ hadserget, hajóhadat, szóval, az ország min
den erejét, ’s magát Abdul Medzsid fiatal szultánt is ugyanaz m hata
lomnak akarja átadni. Hogy legalább valamit megmenthessünk, a’ sorha- 
jok és fregátok valamennyi tisztjei megegyezőkkel azon férfinak ha
tározóm átadni a' török hajóhadat,' ki egyedül képes inegóni Törökorszá
got a’ fenyegető megsemmisüléstől. Ezen férfi nem más, mint Mehemed 
Ali. Én tehát megkínállak az egész hajóhaddal ’s tiszteimmel együtt pa
rancsodra várok: hová vezéreljem a z t A '  basa tüstint igen udvarias 
levelet irt a' hajóvezérnek, 's kéré: jőne hozzá Alexandriába. Jul. 14én 
alkonyat felé valóban meg is jelent az egész török hajóhad Alexandria 
előtt, Malnnudieh roppant admiralhajó vezérlete alatt, mellyen maga a1 
kapudán basa vivé a' parancsnokságot. Az egyiptusi hajóvezér, Musztafa 
hasa, elibe vitorlázott Aclnnetnek, ’s megegyezék, hogy másnap regge
lig Alexandria keleti oldalán hagyja sorban allani hajóhadát, ’s azután 
egyesüljön az cgyipt. hajósereggel. Másnap reggel angol merföldnyi vo
nalban látók kiterjeszkedni a’ török hajóhadat, migazegyip. hajóhad csa
tarendbe öszpontosulva tengerész tisztelgések közt vitorlázott el a’ török 
sorhajók mellett. Ezután az utóbbiaktól kisérve visszavitorlázott ras-el- 
tini magasokig, honnan gőzösen siete az alexandriai kikötőbe a’ kapu- 
dán basa, személyesen udvarlandóaz alkirálynak. M.Ali ezalatt fölké- 
szítteté palotáját e’ ritka vendég elfogadására. Valamennyi polg. és ka
tonai magas hivatalnok dús díszruhában volt jelen, csupán csak maga 
tartó meg az egyszerű nisam-öltönyf, minden drágaság nélkül; kedve el
lenben rendkivül derült vala, ’s mindenkivel enyelgve tréfált? szemei- 
Ivől alig fékezhető öröm villogott, azon titkos öröm, miszerint rögtön 
annyival közelbite nagy czeljához. Végre megérkezek a’ várt gőzös’s a’ 
kapndán basát ájgyurobaj és katonai tisztelgések üdvözlék partra lépte
kor. M. Ali állva varakozott reá, ’s a’ terein lépcsőjéig ment elibe, hol le- 
csatlá kardját Aehmet ’s egy udvari tisztnek adó, azután pedig, török 
szokás szerint, meg akaró csókolnia’ basa ruhaszegelyét, mit Ali nem 
engede , hanem megölelé őt ’s egyenlő magasságú ülésre vezeté rang
egyenlőség jeleiil. „Uég óhajtóm már személyes tiszteletemet nyilványit- 
hatni előtted, de mindig hiányzott az alkalom“, szólott a’ kapudán basa, 
kinek arczán szégyen, zavar ’s aggály mutatkozék. ,,A’ sors az, melly 
bennünket vezérel, mondó Ali , reményiem , jó barátok leendőnk.“ Miu
tán kávé és pipák hozattak, mindketten magányos szobába vonultak, hon
nan óra múlva tértek vissza, Ali vidámon, Aehmet előbbi aggodalmas 
arczával. Az udvarlásnak vége volt, ’s a’ kapudán basa olly tisztelgések 
közt távozék , minőkben előtte mégsenki nem részesült; jele, hogyM.
Ali lehetőségig használni kívánja őt. Az egyiptusi hajóhad következő 
számmal áll sík tengeren: 19 sorhajó, Ifi fregát, fi korvett, 9 brigg,
I gőzös; összesen 51 vitorla. A’ kapudán basa egyiptusi ruházatot ölte, 
s egész legénysége is hasonlót kiván tenni, minek kovetkeztiben 15 ezer 

öltözetkészifésre adott parancsot M. Ali. Minden ellenkező okoskodás 
daczára is kitűnik, miszerint a’ díván csakugyan gyanító a’ hajóhad el
pártolását , mert a’ szultán halála után azonnal parancsot kapott a’ ha- 
jósereg a’ dardanellákból a kikötőbe visszatérésre, miután pedig a’ha
jóhad csakugyan kiindult, Chosrevv basa levelet kühle Mehemed Alinak 
a’ leggyorsabb gőzös által. E’ levél tökéletes elégülést nyilványiiott a’

JSzcrkeszü Helmerzy. — Nyomlatja

basa tetteivel s biztosítékot nvujta Egyiptus, Arábia, és Sennaar örö
kös birtoka iránt Mell. Ali családja számára. De a’ levél egy nappal a’ 
kapudán basa titoknoka után érkezek Alexandriába, ’s így természetileg 
elvété ezélját, noha Méh. Ali még könnyeket is hullatott ura, a’ szultán, 
kegyességén, midőn a’levelet felolvasó,’s oda nyilatkozók, hogy utolsó 
emberével is kész ólaiméra lenni a’ török birodalomnak, mellytőí elsza
kadni soha nem volt szándéka. A’ gőzöst csak a’ két hajóhad egyesülé
se után bocsátó vissza M eh. Ali, még pedig hízelgő ’s hódoló irattal; 
mellynek azonban nem igen nagy hitelt tulajdoníthatni. Midőn a’ 4 hata
lom iigyviselóji kérek őt : küldené vissza a’ török hajóhadat Konstantiná
polyba, következő sima válasszal utasító el őket: ,,A’ hajóhad nemenyim, 
hanem uramé, a’ szultáné, enyimmel és szárazföldi sergcimmel ’s min
den tartományúmnál együtt, melly fölött uralkodom. Mindegy tehát, 
akár Konstantinápolyban horgonyoz a' hajóhad, akár pedig Alexandriá
ban, mert mindenütt a’ szultán birtokában van , ’s csupán az ő parancsi- 
tól függ. Ha Konstantinápolyban akarja azt látni, csak parancsoljon, sőt 
éti magam is azonnal ott termek , mihelyt kívánni fogja. Várakoznom kell 
lehat további rendelésre’s addig itt marad a'hajóhad, és frisitőkkel fogja 
magát ellátni az itteni kikötőben.“ Illy válaszra mit tehetni egyebet tű
ri lines várakozásnál ?

B e l e i n  m.
Monsba jul. közepén azon parancs érkezék, miszerint hely kiil- 

erőssége romboltassék le. Így tehát az 1831 dec. 14én Ausztria, An 
glia, Porosz és Oroszország *s másrészről Belgium közt kötött azon szer
ződést, melly JMons , Menin, Ath, Philippeville és Marienburg erőssé
gek leroinboltatását illeti, most,miután 1815ben a’ franeziak ellenépiték 
bástyául, végrehajtják. E’ hír azonban nem valósult. — 

H o l l a n d i a .
A' beliigy miniterjul. 22én záró be a'király megbiztából a' közRR 

üléseit 1838— 1839re; beszedeken semmi különöst nem emlite. — 
N é m e t o r s z á g .

Ilaniiovera, jul. 27kén: Sitivé polgármester az itteni tanács védel
mét, megkinálás után , magára vállolá. Buxtehude polgársága küldöttséget 
kiilde a' hannoverni tanácsnak, javallatát 's háláját kifejezni; a' küldöttsé
get ma fogadó el a’ tanács üléstermében. Még folyvást érkeznek ide csa
patok, az őrségek kettőztetvék; a’ polgárság igen csendesen ’s nyugottan 
viseli magát, a’ pórnép s°m mozog már. A’pattantyus-lak anya előtt négy 
álgyu áll készen lőszerekkel éjjel nappal, a’ kapuőrség is meg van ket- 
tőztetve; egyébiránt e' rendelkezések annyibul hasztalanok, mert komoly 
zajongástul legkevésbbé sem retteghetni. O s n a b r ü c k  városban is ko
moly rendszabályokhoz nyúlnak rendzavarás elkerüléséért. Az adózók itt 
ugyanis a' tanácsnak iratot nyújtónak be, mellyben a’ fon maradt adó be
hajtása ellen nyilatkoznak ’s kérést intéznek, miszerint kímélnék meg 
őket kény tetei rendszabályodul, vagy pedig kérelmeikre legyőző okokkal 
válaszoljanak. A* fizetni nem akarók az utóbbi országgyűlés törvényes
ségét meg nem ismerik ; több lovas osztály van Osnabrüekbe rendelve.

A’ porosz király jul. Ifikán Töplitzbe utazott Humboldt Sándor és 
Müller titkos kab. tan. kíséretében ; Wei ther b. külininister is oda me
nend nem sokára. Töpliízben más diplomatái tagokat is várnak ’s így 
ez összejövetel tán pofit, czelu is.—Jul. 29kén Berlinből ezt Írják: A’ török 
birodalmi esetek nagy figyelmet ’s reményeket támasztanak Orosz-len- 
gyelországban. Ide ugyan t. i. Lengyelországba kevés tudósítás juthat 
hírlapi utón, de bőven pótoljak e’ csorbát a’ kéz alatt mohón terjedő 
közlemények, min csakugyan csudálkozhatni a’ jó szerkezetű ’s nagyszá
mú titkos rendőrség mellett, melly nemcsak minden bűntettet, titkos 
ármányt és szövetkezést kiszimatol ’s nemcsak nyilványos helyek- és 
beszélgetésekre ügyel, hanem legelzártabb rejtekibe is kiséri az embert 
’s legtitkosb sohajit is kéinleg hallgatja ki. A’ régi lengyel nép-dalokat 
énekelni ’s terjeszteni, vagy csupa melodiájokat versek nélkül Hallani , 
szigorú tilalom. Innen származik a’ lengyelek hiedelme, hogy az orosz 
a’ lengyel nemzetiségnek gyökerestül kiirtatására czéloz. Szembeszökő 
az orosz politika kedvezése a’ görög-moszka egyház iránt a' róm. ka tin 
ellen, kivált az elegy házasságokra nézve, a’ mellyekből születendő mag
zatokat görög-moszka vallásban kívánja neveltetni. A’ lengyel zendület 
kovetkeztiben elkobzott lengyel nemesi jószágokat főbb oroszoknak aján
dékozó a’ czár, olly feltét alatt, hogy kik még nem görög- maszka vallásu 
ak is , ezentúl görög-moszka vallásban neveljék gyermekeiket jószágaik 
vesztesége alatt. (Jegyzésre méltó, hogy Manderstierna tábornok e’ köte
lezést nem fogadó el, min a’ ezárnak semmi neheztelését onnan következtet
hetni, mivel e’ családot azóta többjószággal ajándékozó mege' foltét ’s ki
kötés elhagy tóval). Lengyelországra nézve tehát a’ katíi. egyház és lengyel 
nemzetiség korlátoztatása ’s feloszlatása majd egészen azonegy. Mázsás 
fontolatn viszony ez, noha eddig egy lengyel nemes lyány sem akart lenni ’s 
lett orosz-nővé, úgy de igy marad é ez mindenkor ? A’ kath. egyház jo
gaival összeütköző rendelet ellen az elegy házasságok ügyében fölszólalt 
a’ sz. szék ’s most alkudozás foly e’ tárgyban a* moszka kormány és sz. szék 
közt. Mellesleg azonban azt is érintjük , hogy a' moszka kormánynak 
elegy házasságok ügyében sinórmértékül tűzött parancsa még a’ keletten- 
ger-inelléki tartományokra is törvényül van terjesztve, noha itt szerződés 
szerint az ágostai vallás uralkodó, ’s mégis minden nein görögmoszka 
lelkésznek szigorún tilos olly gyermeket keresztelni meg, kinek anyja 
görög-moszka, mint szinte tilos egyéb egyházi szokásokba is avatni.
Ü a b o n a á r :  Pest, auguszl. lüdikan : Tiszta haza 165, 150,140 ; ;— Két

szeres. 120, 110, 105; — Kozs 104, 100, 90; — Árpa 86, 
SL 80;—Zab 66, 63, 60; — Köles —, — , —; — Ku- 
koricza 127 , 124, 120; — Köles-kása —; pesti m. v. garas.

Trat tner-K árolyi úri ulcza 612.



FOGLALAT : Mag- yarország fsz. István ünnepe; kinevezések; különféle: uj opera, Steiiringyerlyagyár Pesten,debreczeni vásár, ’sa’t . : pécsi hírek; ’s a't.j Ame
rika. Portugália. Spanyolország' (Marolo fülszólitása ’s beszélgetése Ilay lorddal; a’ válás. ..ásóknál a’ föllengősdiek győznek : niinisterscgi parancs Mn- 
roto tábornokhoz, ’s a’ t.) Anglia (a ’ felsőház gáncsot szavaz az irlandi kormányzatra; néhány chartista elitélve; elegy; ’s a’ t.) Fran- 
cziaország (a’ kamraülések bezárva ; a’ ministerség meghasonloífát tagadják ; udvari hírek : ’s a’ (.) Törökország (Girardin jelentése a’ keleti ügy heh zeté- 
rü l; Haliz basát Ibrahimhoz mondják portoltnak ; nyugtató biztatások a’ nagy hatalmak részéi ül; némelly adatok Abdul Medzsid szultánról; ’s a’ t.) Németor
szág (ílannoverában ismét csönd kezd uralkodni ; ’s a’ t.j Oroszország. Hollandia. Gabonaár.

M a g y a r o n * «  x á g x
S z e p e s  m e g y e  aug. 13 kán tartott közgyűlésében , elhunyt or

szággyűlési követe, Görgey Márton, helyébe, szavazás utján aUó-má- 
tyásf'alvi M a t tya so vs z k y Boldizsár főszolgabírót választá.

Tegnap80iík évét ünnepié Budapest ’s vele a’ két testvérhazai anyaszentegy- 
ház ’s országegyetem sz. István apostoli első koronás fejdelmünk égiek közé száll
tának, a’ magyar királyság megalapodtával a’ magyar nemzeti birodalom ’s keleti ős 
intézvényink európai törzsökbe okulásának, ezzel üdvözítő keresztyénségiink’s bol
dogító polgárisodásunk évfordulati napját is’s igy valóban egyikét legnemzetibb leg- 
magasb példázatu ünnepinknek bold. I Ferenczünk rendeleténél fogva. E’ nagy na
pot már aug. 19kén délutáni 7—8ig ’s 20kán reggeli 4—ötig a’ két főváros minden 
egyházi zugó nagyharangi fenhirdeték. Hat órakor minden kül— és belvárosi nép ’s 
ezzel minden czéh fs egyesület lobogó zászlóstul ájtatos énekzengés közt lépdelt a’ 
várba azistendiosőitésben részesülendő,hol az egyházi, világi’s katonai főkormány
hivatalok, ns megye, tud. egyetem, városi hatóságok ’s az idő kedvezése mellett tö
mérdek helybeli ’s vidéki bel és külföldi vásáros nép buzgó jelenlétében a’ rendes és 
polgári katonaság tisztelgési ’s a’ kettős várfokrul szertedörgő álgyuk robogási közt 
Jordánszky Elek fölszent, tinnini püspök legíenyesb egyházi szertartással nemcsak 
minden szolgálatot végze, hanem a’ sz. kézzel! ünnepélyes járdalat előtt a’ várkápol
nában ’s predikáczió és mise után a’ főtemplomban ez intés után: ,Imádkozzunk a’ 
királyért, hazáért és az országgyűlés szerencsés intézkedésiért!* magyarul, proccs- 
sio után pedig szinte a’ várkápolnában hasonló intés után németül imádkozott ’s imád- 
koztatá a’ híveket. Ünnepünk ’s nagyszentiink dicsőbbitésére Jaross Vinczo ve- 
rebélyi alesperes és pleb. épületesen szónokin magyarul, Roder Aloiz budai főegy
házi káplán pedig németül, hogy annál hűbben ragaszkodva sz. vallásunkhoz ’s 
boldogító intézvényinkhez, annál hőbben szeretve a’ már szinte évezred óta tenger 
ború ’s vérzivatar közt mindeddig diadalmasan fennálló hazát ’s ettül elküiönithetei- 
]en jó fejdelmet, annál jobban tisztelve a’ törvényt, nyelvünket ’s nemzetiségünket 
megörökíthessük!

A’ magyar kir. udv. kamra M ü l l e r  Károly halála következtében 
T o m a s i c s  József perbáli alerdőszt nagymarosi enlősszé ; P e x a La
jos óbudai erdó'szgyakornokot perbáli alerdú'szsze, ’s K r a t o c h v i l a  
Gáspár ipolticzai kerületi erdőszt lubochnai erdőszi számvevővé aikalinazá.

Bifaat bey, ottoman követ a’ cs. kir. udvarnál Becsben , f. hó 14én 
volt szerencsés uj bizománylevelet átnyújthatni Ő cs. ,-s ap. k. felségének. 
Nevezett megliataímazoítja a’ magas portának megujitá ez alkalomkor biz
tosítását, miszerint a’ számos év óta í’önálló baráti viszonyok ’s érzelmek 
ezentúl is főn fognak tartatnia’ két udvar közt. — Hu s z a r ,  cs. k. udv. 
tanácsos és tolmács, Konstantinópolyba rnegyen, fens, udvarunk nevében 
szerencsét kívánandó Abdul Medzsid trónra léptéhez; e’ szerint teháta’ 
porta nem szándékozik uj különös rendkívüli követek áltál tudatni uj szul
tánja trónra léptét az idegen hatalmakkal. Kiíáat bey is Konstantinapoly- 
ba készül, honnan azonban rövid idő múlva ismét visszatérem!, ha azon 
hir nem valósul, hogy ezentúl nem szándékozik rendes követségeket tar
tani az idegen udvaroknál a’ porta, hanem csupán meghatalmazott ügy vi
selőkkel fogja teljesittetni a’ követségi munkálkodásokat.

KÜLÖNFÉLE: A’ mostani vásár folytában „Borgia Lueretia“ ofelv. 
dalmű kerületül a’ magyar színpadra J a k a b  István fordítása szerint Do
nizetti zenéjével. Ezen dalmű eddig még csak a’ milánói és bécsi udvari 
dalszínházban adaték olasz nyelven. — Liclitl Károly vállalkozó gyártu
lajdonos Stearin-gyertya-gyárt allíta föl Pesten; készitvenye mázsáját 
80 pgő forinton adja , pedig az a’ legjobb franczia gyártásúval is fölér. — 
Debreczeni hírek szerint az ottani lőrinez - napi vásár kézmügyári czik- 
kekre nézve minden tekintetben kielégítő volt. Majd minden mennyiség 
elkelt. Néhány száz mázsa gyapjú volt csak mindösszest ezen vásáron; 
de azt is azonnal elkapkodták. Hamuzsir ára valamennyire csökkent, a’ do
hányé pedig emelkedők. — E s z t e r g á m n a k  aug. lökén nagy ünne
pe viradt. Az 1838ki kíméletlen vizár ugyanis rommá döntvén varosun
kat, kórházunknak sem kegyelmeze. A’ nyomorultak sorsat azonban lieya 
Imrék. tan. és helyben munkálkodó kir. biztos u r , mint mindig, úgy 
most is szivén viselvén; oliy szolgalomra buzditá kir. városunk hatósá
gát, hogy roskadt kórházunk iszapos romjaiéul már föléledt Palkó vies 
Károly városi r. orvos érett tanácsa, Packh János primási architectus 
terve, Helischer József tanácsos gondossága, és Bleszl Béla alkapitány 
igen dicséretes buzgalma ’s ügyes intézkedési mellett. Ez utón keletke
zett intézetünk két részre ágazik, jobbik szárnya ugyanis kórházat ké
pez, a’ bal pedig szegény nyomorékok gyámolitására van rendelve, középen 
illő idomban magasul a’ kétiendü nyomorultak lelki vigasztalására emelt 
kápolna. Aug. lödikén u. m.Nagyboldogasszony napján fényes egyházi 
szertartással ment véghez e’ kápolna ’s iker intézet fölszenteltetése. A’ 
pléb. templomba gyűlt a’ kir. biztos vezérlete alatt a’ ns tanács, szóval: 
városunk színe, midőn Majer István helybeli káplán szent székbe lép
vén a’ körülményekhez illesztett lelkes egyházi beszédet mondott, mi 
után J o r d á n s z k y  Elek tinnini fölszent, püspök vezérlete mellett ajtatos 
menet indult a’ fölavatandó intézethez, hol az a’ kiszabott szertartások 
szerint fölszenteltetett, ’s ez uj sz. hajlékban n. mise tartatott díszes egy
házi szolgálattal, mire a’ szent járdalat szép rendben visszatért a’ ple- 
bánia-templomba, hálakönyörgéssel zárván szép ünnepét. A’ löntisztelt 
püspök példás buzgóságánál fogva többszöri magyarázattal lelkesítő az 
összesereglett nepetés szép adománnyal is gyarapítáaz újonnan kelt intézet 
alaptőkéjét. Neveié az ünnep díszét <gy röpke rajza is ez uj épületnek,

mellyet a’ nap szónoka metsze rézbe. Yirágoztassa ég századokig e’ne
mes czélu polgári intézetet! — B o r o s - S e b e s  (Aradmegye) aug. öén: 
Délután három óratájon megyénkben is a’ rettentő széllel jött dió i agysá- 
gu jég nagy károkat okozott, mindent széthányván a’ mezőn ’s makkot 
a’ fákrullevervén , több ház tetejét lerontotta, sőt mi legnagyobb, Mok- 
rán, Pankota egy részén, Magyaráton, Muszkán, Galsán, és Világo
son nemcsak megszüretelt, liánén a’ tőkéket is olly annyira megrongálta, 
hogy ezek több esztendőig is megsinylik e’-csapást. — Se Íme ezen  a’ 
hiányzott éji vilagitás a’ tanács munkás közbenjártára a’ város közpénzé
ből ’s polgárok Önkénytes adakozásiból jul. 31 kén először könnvite a’ rósz 
kövezetü utczai járáson , mcllynek javítása is létre jő. A’lakosokra pénzi 
’s egészségi szempontból veszélyes’s igen elharapózott élésnek a’ szeszes 
italokkal némi korlátozására inértékletességi társaság alakult <•< hány de
rék casinói tagvezérlete alatt. A* közönség azonban nemcsak anyagilag kö
zelít a’ művelődés czéljához, hanem szellemileg is versenyt akar futni 
honunk más lelkes városival; az itteni casino ugyanis elhatározó a’ ma
gyar hírlapok hozatalát és szép tartalmú könyvtárának, melly válogatott 
minden ágú német és franczia munkákkal hir, magyar könyvekkel isszn- 
porittatását; de Örvendeztető sok jobb ízlésű ’s neveltre azon szabály is, 
minélfogvást a’ easinóban eddig napirenden volt hasard játékok és sze
szes italok részvény-elvesztés alatt jövendőre szigouian tilalmasok. — Töl- 
gyesy János sz. kir. Pest város n. érdemű polgármestere , mint a’ nem
zeti iskolák igazgatója, előtt tartatván a’ másod felév i próbatétek , a’ bel és 
külvárosi mindkét nemű, 3797 számra menő, növendékeknek szorgal
mas tanulásuk- és erkölcsi önviseletíikkeli megelégülése és serken
tése zálogául ezer néhány száz tetemes ajándékot nyújtani szíveskedett, 
mire ők jótevőjük iránti hálaérzéssel, életük napjaiban, mint önénleinűleg 
szerzettre, mindig örömmel emlékezhetnek, ’s azok elnyerése állal ifjabb 
testvéreik, rokonik ’s társaikat hasonló szorgalomra buzdíthatják. Ezt 
nyilványos köszönet nélkül nem hallgathattuk e l , mivel az igazgató ur , 
hz idegen ajkú külvárosi iskolák, sőt még a’ kisdedovó intézeti növendé
kek-oktatására is , csupán olly tanítókat alkalmaz, kiket megvizsgálván,- 
egészen tiszta magyar beszédiieknek tapasztal. — V i e t o r i s  Antal h. 
ügyvéd uj kőnyomó intézetet nyitott Pesten , jövő sz. Mihály tói kezdve 
a’ váczi-utezában Nádor-fogadó mellett 411 sz. alatt a’ tulajdonosnál; ad
dig a’ Szél utczában Wieser házi lső emeletben a’ kaszárnya irányában, 
és Miller műárusnál n. hidutezában rendelkezhetni. Ez intézetben főleg 
ajánlhatók azon művészeti tárgyak, mellyek úgy is eddig honunkban alig 
voltak létesíthetők , um. földképek, különösen több színnel nyomva, min
dennemű kréta-rajzok, arczképek, vidékek; nemkülönben a’ legfinomabb 
kőmefszések , zenedarabok ’s több ef. lithogr. munkák p.o. etiquettek, ad- 
ressek. Ezek fölött legküiönösb figyelmet von magára az Engelmann által 
feltalált ehromolithographia, azaz olajszinekkel v. föstékekkeli kőnyomás, 
melly titkot V. ur hazánkfia is sok fáradozás után szerencsés vala feltalálni. 
Egy arczkép minden megkívántaié színnel egyszerre nyomva, kecsegtető 
kezességet nyújt, hogy nem sokára ezen új, a’ természethez igen közelítő, 
nyomás-mód az ez utón eszközölhető tökély fokát elérendi. — Közbe jött 
akadály miatt f. hó ifikére tűzött nyilványos próbatéte a’ vakok budapesti 
nevelő intézetének, mintszinte a’ 25kére határozott énekes mise is csak 
későbben mehet véghez.— G r a d e  z k y  K á r o l y  csanadmegyei ka
nonok’s lippai esperes azon időre, miglenaz aradi gymnasiumban a’ ke
resztyén tudományi próbatétekén püspöki képviselő leend, évenként 150 
v. for. jutalmat vala szives ajánlani a’ legerényesb szorgalm i tanulónak ’* 
ezt az idén Langer Adolf nyerő el. —

P é c s  aug. íj kán : A’ pécsi székes-egyházból f. e. februárban eltofvnjloü, 
107 font értékű ’s 23ezer ftba került ezüst lámpa elidegenítőinek legközelebb 
Eszéken nyomukba akadván , a’ tiszti vizsgálatok következőben , Balnuányban 
baranyai helységben Eberhauser József mészáros istállójában az ezüst lámpa , 
fiiggó lánczaival együtt 3 láhnyi mélységre beásva ’s pokrócába takarva inegta- 
láItatott; egyedül kerületi czifrázata, 30 fontnyi, hijányzotl: rnedy mennyiség 
rudakba olvasztva ’s kisebb részletekben áruitatva, eszközül szolgált a’ czinko- 
sok fölfedezésére, kik is bebörtönözve, illő büntetésüket várják.-—-A’ nemzeti ca
sino , melly eddig bérben tartott szállást, a’ főutezában részvényuton veit házát e’ 
napokban nyitandja meg ünnepélyesen; melly ház t. görcsöm Mi h á l o v i c s
1 nre tbiró ur mint casino elnökének fáradhatom buzgalma ’s czélszeni rendelési 
által Ízletesen kiigazíttatván , buloroztatván , ’s mulató-csarnokokkal és gyönyörű 
ícertecskével elláttatván, Pécsnek nem csekély diszeül szolgál. A’ ILdkány nevű 
mocsáros tó a’ városi tanács által czélszeriileg rendeztetvén, az itt készültüket 
bérbe adatott, ’s a’ bérlő által itt fürdő-, táncz- ’s tekéző teremek készíttetvén, 
jelenleg a’ pécsiek mulatóhelyéül szolgál; jelesen az itt létesült úszóiskolát, 
rekkenö nyári napokban fürdés végeit igen látogatják: ámbár muhdékertes fürdő 
ház sem hiányzik városunkban.—A’ részvényes társaság selyemgyárábaii az idén 
22 személy lelt munkát’s ö gépmotóla fejti gubókrél a’selymet, melly az idén
2 /,, mázsát teend, miután az egyesület már tágas kertit házzal hir 's az i;| el
vetett magból 40,000 szederfa-csemete foganszolt meg: az idei vállalkozali sü- 
kcrbol következtetve, az intézet, ezéfszerii kezelés ’s föhigyelés mellett, Pécsre 
nézve fontossá válHátik. — A’ Szepessy alapította köny vnyomé-intézet 4 sajtót fog- 
lalkodtaf, közülök 2 Stanhope; ugyanez által alapított iyceumban 1838/9 iskolai 
évben 207, a’ gyinnasiuitiban 412, a’ nemz. iskolában 330 ; a’ leányiskolában 100; 
a’ kereskedői iskolában 31 növendék von szükséges oktatást. — Pécsen ’s környé
ké« már 6 hét óta nem vala eső , miért is a’ szörnyű hőség minit minden kiaszik ;
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a* hévmérő július közepén árnyékban 22°ot, veröfényen 29 fokot mufalott: széna 
tűrhető mennyiségű lett: így búza, rozs ésarpa is, de a’ zab rosszul fizet; a’ 
kukorioza ’s főzelék-fajok pedig semmi kecsegtető kinézéssel, a’szőlők ellenben 
bő terméssel biztatnak. Pécsett, valamint Szigetváron (Somogybán) a’ marhadög 
kiütött; de terjedése gátlásául megtétellék a’ rendelések.

A m e r i k a
A’ ÍJ injai leíróban megjelenő journal de Commercio Monlevideobul 

május 7riil következőleg ír : „Buenosayresi levelek a cordovai lózadási 
hirt valósítják, főnöke Bravó tábornok. Hírlik többi közt, bogy Pedro 
Kolaso Rodriguez, a’ cord va legbuzgóbb hazafi, meg eleiben van’s 
őt a’ lázadók kiszabadítok. Mendosa tartomány is föllázadt. Rozas , La
ve! Írj a osztályábul 11 et lövete agyon, mert vonakodtak vele táborba 
szállani. —

P o r t u g á l i a .
Lissabon! jul. liléig terjedő hírek szerint igen nagy érzést szüle a" 

portugál rabszolgakereskedést illető törvényjavaslat, mellyet a' lélsőház 
félrelökött; minek következtiben a’ portugál ministerség azon kérdésről 
vitatkozott: vájjon visszahiják é Londonbul a portugál követet t1 Nem 
csudálkoznánk, ha illy oktalan rendszabály mellett nyilatkoznék a’ mi
nisten többség.

Lissabon! jul. 29ki hirek szerint angol lapokban: „Jul. 2 4 két, mint 
Lissabon bevétele évnapját d. Pedro sergei által 1 Sódban, az idén nem 
fíllötték meg. Ha a" eortes ismét összegyülend, a’ tanács aligha teljes szá
mú leend ; több tanácsos ugyanis oda ny ilatkozott, miszerint nem képe
sek költségeiket a' fővárosban födözni, hacsak nem ajánlják meg a’ nap- 
dijt. — 183S juh Ijétől 1809 jun. 30ikaig 681,213,333 reist (ezer reis 
mintegy 2 ft. 21 kr. pengőben) kaptak be az eladott nemzeti javakból, 
ebből is csak 1 38,692,284 reis jött be készpénzben, a" többi pedig sta
tusadósság és papírban. A’ coimbrai egyetemnél történt nyugtalan za- 
vargásokrul lissaboni jul. 19ki level a’porosz statuslapban következőket 
közöl: ,.D. Pedro felsősége visszaállittatása után a’ titkos társulatok ismét 
befolyást gyakorlónak a’ coimbrai tanulóknál. IMivei a’ tanítók ezt gá
tolni nem merék , a’ coimbrai lakosság gyűlölete naprulnapra nőtt az 
ifjúság iránt. Midőn a’ titkos társulatok között szakadás történt, mellyet 
az 1S36 sept. 9diki lázadás szüle, a’ chamorrók vagyis chartisták (d. 
Pedro chartájához ragaszkodók ) tárták meg az elsőséget Coimbrában , 
i.r'-rt a’ tanulók többsége e’ párthoz tartozott. Azóta természetesen a’ la- 
nitószékeket főleg septembristákkal rakák meg. 1834 óta a’ tanulók és 
lakosok közti viszálkodások igen elterjedtek ’s a' tanulók korlatlankodá- 
sa olly nagy vala, hogy senki sem bátorkodók elhagyni este szállását. Mi
vel pedig a’ legutolsó cortesválasztás óta a' chartisták ismét emelkedni 
kezdenek Coimbrában , a’ kis chamorrók is a’ tanítók ellen fordultak ; 
első lépés volt az általok kijelölt napot a' tanítók által szünnappá nyilvá- 
nyittatni. Legnagyobb törés volt Serafim tanító ellen, kinek halálát a’ 
társulatok elhatárzák s éjszaka hazamentiben leszurák. Mindenhatóságuk 
bizonvitványaul magányos viszály miatt az egész várost tökéletes fejet
lenségbe dönték’s vér is folyt. A’ polgári tisztviselők, kik közül néhá
nyat meggyilkoltak, rejtve maradtak. A’ Coimbrába küldött csapatot 
ismét visszahivák ’s midőn j ed g törvényes vizsgálatra került a' dolog , 
egyetlen vétkest sem találhattak. E’ borzasztó jelenetek Cezario orvosi 
tanító meggyilkoltatásával végződtek, kinek testében 3 golyót találtak. 
Ez a’ prorectort a’ kormány további határzataig az egyetem bezáratásá
ra kényszerité. Hasonló jeleneteket űznek a' coimbrai környék lakosi az 
egyetemi tanulóságon. —

S p a n y o l o r s z á g ' .
(Maroto felszólítása ’s beszélgetése Hay lorddal. A’ választásoknál 

n' föllengősdiek győznek.) Jul. 23kán következő felszólítást iutéze ser# 
geihez Maroto, melly ellenkezik azon állításokkal, hogy békealkuban 
van Esparteroval : ,,A csata napja közelit s meg kell az egész világnak 
mutatnunk , hogy a jogszerűség ótahnazóji soha nem engedik a’győzel
met, bitorlóknak. Eár néhány nehezen védhető hely önkéntes elhagyása 
azon vélemény t éhreszté is ellenségínknél, mintha félnénk tőlük, mégis első 
lépésük , mellyet előre teendnek mostani állomásukból, meg fogja velők 
éreztetni , hogy kegyetlensogikért egyetlen illő büntetés csak a’ halál le
het. Hadjárásuk, mellyet túlnyomó erővel kezdenek, hallatlan vadság 
nyomait viseli magán. E kegyetlenségek közepeit némelly rágalomszer- 
zők elég vakmerők hiresztelni, hogy én békeszerződésről gondolkozom; illy 
alapban ellenkező pártok közt békeszerződésről soha nem lehet szó. Örö
kfis jelszavunk : ,király és vallás! meghalni vagy fegyveres kézzel győz
ni !4 Hadi társatok és vezéretek, Maroto.“ — jul. 27kén Maroto össze
jött Hay lorddal Bilbaoban, vagy is inkább a’ város előtti bolnetai lódnál, 
honnan mindketten Miravallesba mentek, ’s ott bezárkózva három óráig 
beszélgettek. 1 anáeskozásuk mindeddig nem jőve köztudomásra. •—• A’ 
fővárosban jul. 24ken kezdek meg a’ választásokat az uj eortes számára. 
A nemzet igen közönyösen látszik viseltetni e" fontos joggyakorlás iránt, 
mert /818 választó közül az első 3 napban csak 1169 szavazott, más 
nap pedig már végezni kelle a’ választást. Az eddigi süker kitünőleg 
kedvez a' föllengősdieknek, részükről ugyanis Arguelles 899, Lopez (az 
ismért rettegtetési minister) 869, Mendizabal 861, Cantero 891, Ca- 
latrava 860, Cabalero 848, Olozaga 858, Osca 831, Gomez Pardc 
856, Miranda 824, d. Juan Batista Alonso 863 szózatot kaphatott, mig 
a' mérsékpárti jelöltek közül csak 282 jutott annak, ki legtöbbet nyert 
Hasonló arányzat mutatkozék a’ tanácstagok választásinál is. Madrid 
Cuadalaxara és Segovia tartományokban még kedvezőbben megy a’ vá 
lasztás a föllengósdiekre nezve ’s ha ez a’ többi tartományokban is igy 
menend, ngy vagy tüstidt lelepni leend kénytelen a’ ministerség, vagy 
pedig üsszeállása után azonnal eloszlatni a’ eortes!; ez utóbbit mindaz
z a l  csak azon esetben merészelheti a' kormány, ha Espartcro njahh

győzelemmel emelendi tekintetét, mit a’ foVezéí csakugyan meg is Ígért.
A’ választások állása minden esetre aggasztó, ha valamelly vára4art 
fordulat nem segít a’ kormányon , melly ngy is igen gyönge alapokon? 
nyugszik, ’s alig van egyetlen napig előre biztosítva, líekealkudozás s i 
kerében már épen nem bízik a’ közönség, ’s minden tekintet Esparteró 
sergein függ, mert csupán ő tehet javító fordítást a’ közös bajon, ha ezél- 
szerüen tudja használni a‘ kezében levő nagy hatalmat ’s tetteinek jobba
dán kedvezni szokott szerencsét. —

(Ministerségi parancs a' trónkövetelő táborából Marofóhoz ) A' trón- 
követelő hadministere következő parancsot iritéze Maroto fővezérhez: 
„Kegyelmes ur! Mennyivel inkább közelit a' végzéstől meghatárzott idő 
ezen testvérgyilkoló harez megszüntetésére , annál buzgóbban használ a’ 
zendület minden leggyalázatosb eszközt, mellyel bukását halaszthatni gon
dolja ; katonáji elrémitve hős önkéntesink rettenhetlen erőködései által, 
csak azért tűnnek elő rablóbarlangaikból, hogy megsemnótsék a’ békés 
lakos tulajdonát. A’ tartományokból elűzött néhány hiCzegő, kétségbe 
esvén, minthogy fejdelmök száműzni volt őket kénytelen köréből, lerán
tok álarezukat ’s nyilván tüntetik ki ellenséges indulatjukat a’ jogszerű 
ügy iránt, s hogy ezt már most más módon buktathassák meg, tehát 
egyik pártvezérüket (Arias Texeirot) küldék egy fiatal tábornokhoz, ki 
legújabban diadallal tetézé magát. Ennek lángbuzgalmát használva, fo
golynak hirdetik előtte a’ királyt és ellenségektől környezettnek, kik 
visszaélvén kir. nevével, olly rendszabályokat vitetnek véghez ve'e, moly- 
lyek alapjaiban képesek megrendíteni a’ trónt. Ezzel azt akarj k kiesz- 
közleni azon párt ütők, hogy az érintett fiatal hős, h'telt adván az elibe 
terjesztett czelszövénynek, ne figyeljen ura sza\ára, midőn hűtlennek 
tartott forrásból jut az hozzá. Ámde mihelyt sükeiülend az igazságnak a' 
hazugság sötétségit elszéllyeszteni ezen vezér szivében, azonnal ő leend 
legelső, ki megvetendi őket, és büntetésükre fog törekedni, minden fá- 
radságit egyesítvén , valamint eddig tévé, Önnel a’ harez minélelőbbi 
megszüntetésire. Több bizonyítvány fekszik szemünk előtt. melly tökéle
tesen tanusitja ezen állítás valóságát. Egy száműzött leve’ezési Cabrera 
tábornokkal kinyomatvák egy zendülési lapban, ’s mi el nó den, mit ezpk 
magukban foglalnak, csupán bazudságok szövedéke , tellát nem is lehet 
egyéb czéljok, mint bizalmatlanságot és meghasonlást gerjeszteni e’ bátor 
hadseregben, jól tudván, hogy íllyesek leginkább szokták gátlani a’ győ
zelmet. Ellenségink leghamisabb híreket iparkodtak támasztani azon pén
zek kezelése iránt, mellyek lói ótalmazóinknak szánvák ; a’ kir. tekintetet 
pedig mindenkép lenljasiták. Ezen kárhozatos fondorlatok legnagyobb mér
tékben vonók magukra a’ király figyelmét, ’s ez okbul , gátolni akarván 
azon rósz következményeket, miket ennyi rágalomterjesztés a’ hű had
seregnél és lakosságnál szülhetne, Önnek mondanom parancsolja a’ ki
rály, miszerint ő fels.igen nagyon roszalja ezen gyalázatos eszközt és 
rendszabályokéul fog gondoskodni azok megbüntetésbe, kik a’ jó egyet
értést zavarni merészek. Kétszerezze Ön tehát munkásságát az illy ha- 
zudságterjesztés gátlására, és tartsa őrszemmel azokat, kik katonai és 
alattvalói kötelességikrol megfeledkezve illy ármánykodásokban részesül
nek , miket ő fels. utál és szigorúan biintettetni kíván. Isten tartsa meg 
’s a’ t. Onate, jul; ISkán 1839. Montenegro.“ — Aug. lsőjeig terjedő 
madridi hirek szerint a’ föliengősdi párt tetemes többséggel birand az 
uj cortesben. E’ következménytől már is annyira retteg a kormány, hogy 
katonacsapatot kezd öszpontosilani a’ főváros mellett. A’ katona lakta
nyákat legnagyobb buzgalommal javítgatják Madridban, hogy legalább 
25ezer ember elfogadására legyenek alkalmasok és szükség esetén még 
többnek is adhassanak szállást. Rebesgetik, miszerint Esparterot minden 
pillanatban várja a’ kormány és hogy az egész spanyol sereg fővezéréül 
szándékozik őt kinevezni. Innen csak egy lépésnyire van a’ dietaforság. 
Egyébiránt ezen czimmel a’ jelen század eleje óta csupán a’ békéiig és 
Wellington volt diszesitve, midőn ez utóbbit egyszersmind c udad-rodri- 
goi hggé nevezék ki. —

A n g l i a .
(Lady Stanhope meghalt. Udvari hírek.) L.ady Ester Stanhope, a 

szyriai puszták hires lakónéja, jun. 23kán meghalt Mar Elias Alza ko
lostor romjai közt, hol huzamosbidő óta tartózkodók. Lady Ester 1776 
mart. 12kén születék , ’s igy halálakor még nem volt egészen 64 éves. 
Pitt Vilmos minister nagybátyjánál neveltetvén, 1806ban keletre vonult, 
honnan azóta többé vissza sem jött Európába. Esz és pénz által olly nagy 
befolyást szerzett az arabok közt, hogy majd fejdelmileg tiszteltetek; az 
utóbbi években mindazáltal pénze fogytával tekintete is apadni kezde. 
Elhagyott magányában mindenkor nagylelkűséget’s vendégszeretetet gya
korlott a’ különcz hölgy, ’s az angolokat is segité, de maga clibe egyet 
sem boesáta, mert honosít kivétel nélkül gyülölé. Egyébiránt török férfi- 
öltözetet viselt, ’s egész életmódjában a’ törökseg szokásit követé. — 

(Néhány chartista elitélve. Elegy.) Manchesterben aug. 3dikán né
hány chartista szónokot fogott el a’ rendőrség, kik éjjel nyilványos be
szédeket tartottak kisebb ’s nagyobb néptömegek előtt. E’ beszédekben 
rendkívül heves hang uralkodók. — A’ monmouthi esküdtszék jul. 31 - 
kén Vincent és más 3 chartistára kimondó Ítéletét. Mintegy 40 vádló és 
mentő tanút hallgattak ki a’ bírák. A’ kormány hatalmát képviselő há
rom ügyvéd közül leginkább kltiinteté magát Talfourd , ki igen fontos be
szédet monda ez alkalomkor. Mint vádlottak ügyvédei Roebuck és Kea
ting szóltak. Az első beszédét nagy tetszéssel fogadó a’ közönség, mely- 
lyet azonban csakhamar lecsöndesitének az itéletszéki szolgák. Orane- 
gyednyi tanácskozás után „vétkest“ mondott az esküdtszék a’ vádlottak
ra. Vincent egy évi fogságra Ítéltétek, a’ többi pedig 6 —9 hónapot ka
pott. A’ közönség hangos éljennel iidvözlé Vimcentet; egyéb zavar azon
ban nem történt. — Brightonben már megkezdek a* szept hónap első sza
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kát, azaz nem élnék semmi fogyasztóvá»! alatti tárgyakkal; mega’ ked
ves rhumtól is megváltak a’ chartisták. — Londont csoportosan hagyo- 
gatja el a’ főnemesség ’s jobbadán németországi fürdőkbe siet, migmás 
része Szkótziába megy Eglintoun I. jószágára , hol aug. 2Sikán csakugyan 
véghez menend a’ hirdetett középkori nagy harczjáték. Az egyik fősza
bály szerint csupán normann- franczia nyelven leend szabad szólani ezen 
játéknál. A’ lapok annyit beszéltek e’ játék veszélyességiről , hogy a’ 
megyei sherif végre figyelmezteté Eglingtoun lordot, miszerint azon eset
ben , ha valaki életét veszitné e’ játéknál, vagy veszélyesen megsérül
ne, kötelessége leend az illető ölöt vagy sebesitőt „capital felony“ miatt 
elfogatni, mi nem igen szépen hangzik a’ dicső lovagok ellenében. Eglin
toun azonban megnyugtatá az aggályos bírót mondván, hogy e’ harczjá- 
ték inkább csak ártatlan majmolása lesz a1 középkornak, mint komoly küz
dés, ’s hogy legfölebb csak Iórul esketik le valaki, mire nézve azonban 
fűrészporral lesz behintve a’ sorompok közti tér. Krancziaországból négy 
föur érkezik e’ harczjátékra, Magyarországból pedig két országnagyot 
várnak oda. A’ Times azon hitvány elménczségre fakad, hogy Brougham 
1. is engedelmet kért a’ láncsaszurásban részesülhetésre. — A’ Temze 
Tunnelnél igen gyorsan halad előre a’ munka ; a’ most sorra jött föld
rétegek sokkal jobbak az eddigieknél. Minden héten 4 lábnyi tért készit- 
nek most el a’ dolgozók. — Néhány hónap előtt egy a’ Temzén hor
gonyzó tőzsér hajórul aranyport orzottak el, mellynek értéke mint
egy 4ezer font sterlingre ment. A’ lopást két zsidó követé el, ’s ezért 
illő büntetésre ítélték.Erre a’ kis Garrik-színház tulajdonosa, Denvil, jó
nak találta illy czimü 3 felv. drámát hozni színpadra „Az aranypor“ melly* 
ben az érintett lopás szolgál alapeszméül. Ezt Izrael íijaiigen boszus in
dulattal fogadók,’s oily iszonyatos zajt ütöttek a’ színházban, hogy a’ 
szinészek egyetlen szavát sem hallhatá a’ közönség. Előadás alatt egy 
fatal zsidót börtönbe vittek, mivel a’ színház padjait kezdé rongálni. Mire a’ 
színház előtt mintegy 300zsidó csoportúit, kik erővel akarók kimenteni 
a’ fiatal hőst a’ rendőrség körmei közül, de ismert vitézségük első bot
emelésre visszariadt a’ két rendőr elől. Játék után kilépett Denvil ’s 
következő szókat intéze a’ közönséghez: „Uraim és asszonyaim, kik Önök 
közül holnap ismételtetni kívánják az „ Arany port “, emeljek fii kezö- 
ket.“ Az egész keresztyénség örömmel emelt kezet, ’s másnap ismét az 
„Aranypor“ adaték, a’ zsidók nem csekély boszankodására. —

F r a n c z i a o r s z á g .
(A’ ministerség meghasonlottát tagadják. Udvari hírek.) A’ Moni

teur Párisién alaptalannak nyilványitja a’ franczia sajtó azon állítását, 
mintha a’ kormánytagok a’ keleti ügy miatt ineghasonlottak egymással,’s e’ 
nyilatkozatra egyenesen fölhatalmazottnak mondja magát; mire a’ jour. 
Général ezt jegyzi meg: ,,A’ Moniteur Párisién csak azt tanúsítja e’ 
czikkével, miszerint a’ ministerségben már nem uralkodik meghasonlás 
a’ keleti kérdésre nézve; de azt koránsem bizonyítja be, hogy nem is 
létezett illy meghasonlás. A’ nevezett lap mondhatja ugyan, hogy a’ kor
mánytagok megegyeztek; de kiváncsiak vagyunk tudni: vájjon meg tudná 
é világosan és nyíltan mutatni, mikép az utóbbi tanácskozásokon semmi 
meghasonlás nem uralkodott a’ ministerek közt, és hogy egy kormány
tag sem szóla lemondásról. Vannak lettdolgok, mellyek sokkal nagyobb 
nyilványosságra jutottak, hogysem azokat olly könnyen meg lehetne 
semmíteni.“ — Rezsid basa elhagyó Parist és Londonba utazott, mint 
mondják, csupán magányos ügyben, honnan egy két nap múlva ismét 
visszatérend ; utóbb pedig Konstantinápolybafog utazni szerencsekivánat- 
tal a’ szultán trónra léptéhez. — Lajos Fülöp aug. 9ikén , trónra lepte 
évnapján, 719 elitéltetrészintteljes bocsánatban, részint büntetés-enyhí
tésben részesite. — Orleans hg és hgnő aug. Sikán déli tartományokba 
utaztak. Bordeauxban néhány napig fog mulatni a’ hgi pár. —

(A’ kamraülések bezárva. Elegy.) Aug. Gikán mind a’ két kamra 
összegyűlt az eloszlató kir. rendelet meghallgatására. Valamennyi lap azt 
hívé, hogy a’ 430 követből 30at is alig lehetend majd összegyűjteni Pa
risban ; de mégis csalatkoztak, mert valóban ötven követ volt jelen az 
ülésen ’s e’ szerint csupán 400 hagyó el idő előtt Parist! — Ä’minis
terek közt, mint mondják, vélemény-szakadást szült a’ keleti kérdés, 
mit talán föloszlás fog követni. ,,A’ ministerségi többség, mint a’ Cour- 
rier fran^ais mondja, hadserget kívánt fölállíttatni Toulonban , mivel át- 
láttá, milly veszélyes Francziaország résziről a’ keleti ügy elhanyagol- 
tatása. E’ rendszabály mindazáltal heves ellenzésre talált olly férfiak ré- 
szirül, kik m a k a c s u l  szoktak ragaszkodni kimondott veleményükhez. 
Mondják, több ministerségi tag, látván, miszerint illy nagyfontosságu 
tárgyban sem szabad tulajdon meggyőződése szerint föllépnie, lemondá
sát ajánló. Soult tábornagy a’ többség ellen nyilatkozók, a’ nyugott elné
zést pártolva. Ha a’ ministerség megmarad , úgy minden esetre határzot- 
tan fog keleten föllépni a’ kormány, mert a’ többség biztosítni kívánja 
ott Francziaország érdekeit. — Aug. fidikán liatárzattá lön a’ ministeri 
tanácsban, hogy a’ czukorvám nem fog kir. rendelet által leszállittatni. 
— A’ Gazette de France ügyvivőjét aug. Tikén törvényszék elibe idé- 
zék , egy Mólé ministersége ellen irt czikk miatt.“ A’ vád igy hangzik : 
„A ’ Gazette kormánya tetteiről felelőssé akaró tenni a’ királyt.“ Par- 
ferrieu- Lafosse, főügyvéd a’ vádat támogató, Privesac pedig a’ nevezett 
lapot ótalmazá, mellyet röyid tanácskozás után minden vád alul fölmen
tett az esküttszék. — A’ Francziaország és Mexico közti szerződés ki- 
cseréltetése aug. 6ikán történt meg, mire azt jegyzi meg a’ National, 
hogy a’ kormány kamraiilési szünidő alatt fejt ki legnagyobb munkássá
got, midőn t. i. nem fél annyira a’ felelet terhitül. — A’ párisi érsek már 
majd tökéletesen fölgyógyult. — A’ marseillei nemzetőrséget lefegyverzé 
az ottani helyhatóság. —

T ö r ö k ő r » * »  |f*
(Girardin jelentése a’ keleti ügy helyzetéről.) Saint Marc Girardin 

most közli első jelentését a’ keleti ügyről Konstantinápolybul. A’ neve
zett iró köztudomás szerint csupán azért utazók most másodszor Török
országba , hogy közelről vizsgálván a’mindig nagyobb fontosságraemel- 
kedő ügy helyzetét, kimeritőleg tudósíthassa erről az olvasóközönséget. 
Mivel Girardin ítélete éleselmüség ’s nyugalmas vizsgálat mellett isme
retségivel bir a’ keleti viszonyoknak , tehát minden esetre rendkívüli fon
tosságú minden közleménye illy jelentőségdús időszakban. Némi elmélke
dések után azon három nagyszerű sorscsapásról, mellyet Törökország 
három nap alatt szenvedett,’s mellyek: Mahmud halála, a’ hadsereg ku 
darcza és hajócsapat elpártolta, a’ török nemzet érzelmit fösti az iró, mint 
általányosan igen kedvezőt M. Alira nézve. „Ha az alkirály hajóhada, igy 
szól Girardin, a’ kapudán basa hajóival egyesültve jelenleg a’dardanel- 
lákban mutatkoznék, fáradság nélkül fogna keresztül ronthatni a’ tenger- 
szoroson,’s az egész néptömeg örömrivalgási közt vethetne horgonyt Kon
stantinápoly előtt. A’ törökség örvendve üdvözlené e’ hatalmas ozmanli 
megjelentét. Annyira elszoktak a’ törököka’ nemzetiség büszke önérzetétől, 
hogy bárki ébressze is azt föl bennük, azonnal urok és istenük leend. 
Gondolja Ön csak, milly hatást szülne az, ha most M. Ali rögtön Kon
stantinápoly előtt termene vezérhajója födözetéri, mikép azt már liirlel- 
getni kezdé a’ nép ! — Többször hallom itt mondatni, hogy most minden
nek vége. Ez csakugyan való , mennyiben az egyiptusi kérdés van érde- 
k Ive , mert Egyiptus mostantól fogva független birodalo n és uj uralko
dó családdal bir Ez tökéletesen elvan döntve. A’ török kérdés ellenben 
még csak kezdetén áll; de olly jelentőségteljes körülmények közt veszi 
kezdetét, hogy szükségkép egész Európa legkomolyabb figyelmét kell le- 
bilineseznie. Siessünk minélelőbb határzott békealkut létesitni Törökor
szág és Egyiptus közt’s tekintsünk aztán osztatlan figyelemmel Törökor
szágra, melly e’ pillanatban belforradalmaknak és kiszámithatlan vissza
hatásoknak van kitétetve. Gondolja Ön meg maga: volté ennél valahaké- 
tesb, sürgetőbb, segélykivánóbb helyzet ? Három nap előtt egy szegény 1 7 
éves fiú , ki a’ hárem tudatlansága és sötétsége közt nőtt fel , egy tör
pével, ki hivatalánál fogva kaczajra törekvék őt bind, és egy ulemával, 
kitől a’ koránt tanuló, Ozmán kardját övezé derekára; ez Ildik Moham
med utódja és Törökország támosza! Gyönge gyermeknek kellene tehát 
most gyönge birodalmat ótalmazni, melly mindenét, még a’régiség mél
tóságát is, elveszté , midőn ifjúvá törekvének azt változtatni. Egy nappal 
trónra lépte előtt hadsergét veszté el Abdul Medzsid, másnap pedig ha- 
jósergét. Ez utóbbi esemény legnagyobb fontossága abban áll, hogy azon 
esetre , ha a’ föllázadt hajóhad Konstantinápolyt megtámadni szándékoz
nék , e’ fővárost csupán azon katonasággal és hajókkal lehetne ótalmazni, 
mellyek a’ fekete tenger másik részén állomásoznak. Törökország bár- 
melly ellenség erejét csupán Russzia hajóhadával és katonáival döntheti 
meg, ha Anglia vagy Francziaország nem szándékozik elfogadni az ótal- 
mazó szerepet. Mi mégnem tudjuk itt: vájjon megállapodott é győzelme 
után Ibrahim az Eufrát mellett ? Beszélik itt, hogy ez napóleoni hangú napi
parancsban tudatá sergével, mikép 7 napi pihenés után Koniahban leend 
vele. De Koniahban van é már ? azt még nem tudja senki: azon bizony
talanság, melly itt minden történtek fölött lebeg, egyik fő sérve ezen bi
rodalomnak. Hogy Törökország tovább nem élhet és semmi legkisebbrá
zást sem állhat ki idegen ótaloin és avatkozás nélkül, az mindig nyíltab
ban tűnik szembe. Minő leend már most ez ótalom? Orosz vagy angol- 
franczia? Ez igen háboruterhes kétség. Ha Russziát nem vádlom, talán 
annál nagyobb hiedelemre számolhatok olvasóimnál. Véleményein szerint 
e’ pillanatban Russziát semmi nem sürgeti, mert a’ török kérdésben 
mind az események menete,mind a’csatorna áradozási és éjszaki szelekRus- 
szia mellett harczolnak,’s különösen ez utóbbiak három nap alatt Konstan- 
tinápolyba viszik sorhajóit és hadsergét. Russzia minden károsulás nél
kül várhat, mert itt nem történik semmi, nem létesül semmi, hanem min
den naprul napra mindinkább feloszlik. Az idő tehát nem vehet el Russziá- 
tól semmit. RomanzofF, egyike azon ügyes kiilministereknek, kikkel 
Russzia mindenkor bírni szerencsés, igy szólt 1807 Napóleonhoz Tilsitben, 
midőn a’ török birodalom fölosztatása forga kérdésben : „Engedjék Önök 
elvennünk azt most, mit utóbb örökség gyanánt leendőnk kénytelenek 
zsebbe dugni.“ Russziának tehát nincs oka sietésre. Russzia várhat és 
örömest várakozik; de ezt csupán azon egyetlen föltét alatt teszi és tehe
ti , hogy e’várakozás ne hiúsítsa meg reményit, hogy az örökség neszáll- 
jon más kezekre, ’s hogy a’vélt örökös ne veszitseazt el, mit jogának 
nevez. Valamint mi, úgy Russzia is föntartani szándékozik jelenleg a’ 
török birodalmat; ámde mostani függő allapotjában, mivel nem akarja el
veszteni azon hatalmas befolyást , mellyel most Konstantinápolyban bir. 
Russzia nem egyezhetik meg azon felsőségi ótalmazás megsemmitésiben, 
mellyet a’ hunkiar-skelessii szerződés által olly drága áron vásárlott, Kon
stantinápolyban.“ Girardin osztozik Butenieff azon véleményében, misze
rint Russzia vagy első barátja tartozik lenni Görögországnak, vagy pe
dig első ellensége, ’s középutról e’ tekintetben szó sem lehet. Ha mar 
most Francziaország és Anglia az első veszélynél, melly vagy Ibrahim 
előnyomulta, vagy k o n s t a n t i n á p o l y i  néplázadás által a portat 
fenyegetné, nyugottan maradnának és Russziára bíznák a’ török biro
dalom ótalmazását, akkor újabb jogot szerzene magának ezen örökség' e 
a’ m o s z k a  ezár, ’s E u r ó p a  függetlensége és súlyegyene meg len
ne döntve. „Ki ne érezné, szól tovább G i r a r d i n , hogy a természet 
Európa fővárosává alkotá Konstantinápolyt, melly annyi gyönyörű kecs
esei bir, még pedig épen az éjszaki részen legbajolóbb, mintha éj s z a k i  
urat akarna üdvözleni. Ne gondolja egyébiránt senki, hogy Konstantiné-
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pdyban már mindennek vege, * bogy nincs egyéb dolog a’ Iefegyverzés- 
iiel. Russzia, Francziaország és Anglia közt nagyobb most a’ vetélyvágy 
mint valaha volt, a’ közbenjárásra nézve. Russzia, mint látszik, kerülni 
akarja ugyan a’ közbenjárást ; de minden pillanatban fejlődhetnek olly kö
rülmények , mellyek mulhatlanul sziikségesítcndik azt részirül. Török
ország és Egyiptus közt könnyen létesíthetni ugyan békealkut, ha csak 
azt vesszük tekintetbe , hogy két ozmán birodalmat kell egymással ki
békíteni; azonban itt az európai nagyhatalmak majd mindegyike szóba hoz
na tulajdon igényit és kivánatit, ’s migaz egyik valamelly tartomány át- 
euge Sósét ellenzené-, másik egyik vagy másik záradék elfogadásához nem 
a d n á  egyezését, kimerithetlen ellenkezés! tárgy eredhet a" nagy hatalmak 
közt. ’S ha már most csakugyan teljesíti fenyegetést a’győzelmes Ibra
him ’s egész Kis-Ázsiát fölzendíti , és egyenesen Konstantinápoly felé 
indult i — mit fogunk azon esetben tenni.'“ Végre fényes dicsérő beszé
det tart Girardin a’ franczia hajóhadnak, mellyet Vurlában látott. — Juh 
22iki szmyrnai hírek szerint Hafiz basa 20 ezer emberrel Ibrahimhoz pár
tolt, de még ez valósodást vár.

Azon hír , miszerint Hafiz basa 20 ezer főnyi sergestül Ibrahimhoz 
pártolt, mi Csak szmyrnai kereskedőlevelen alapszik *s még sehonnan sem 
valósult, hihetőleg koholmány ; noha e’ hirt a’ trieszti kereskedőházak
hoz intézek; de mivel jul. 22kériil szól a' levél, ennélfogva konstantiná
polyi jul. 24iki levelek e’ hirrül, ha való lenne, csak nem hallgatnának. —

(Némeily adatok Abdul Medzsid szultánról.) Konstantinápolyi jul.
1 7ki irat a’ marseiílei Semaphoreban némi részleteket közöl az ifjú Abdul 
Medzsid szultánról: „A.’ nagyur feleséges, ‘snője már trónra iépte előtt 
terhes volt, ’s annyira szereti őt a’ szultán, hogy keresztyéni egyed- 
uőségben szándékozik vele élni. Ez azonban Mohammed törvényével el
lenkezik, inelly szerint a’ szultán olly nővel, kitől gyermeke volt, töb
bé nem élhet. Ha a' szultán ez ősi szokást eltörlendi, úgy ő lesz első, ki 
a’ török társaságban a’ családi életet megalapítja ’s c’ javítás hihetőleg 
érne annyit, mint atyja minden újításai. A’szultán nyilványos parancsára 
a’ nagyúri palotában tartott görög gyermekek kiutassirtutnak onnan ; gyám- 
pénzt azonban kapnak , hogy lemondhassanak undok keresetmódjokrul. 
Abdul Medzsid gyönge testalkoíásu; termete magasra látszik sugárodni, 
arcza himíőhelyes es lekete foltokkal telve Képvonalini nem törökösek, 
sőt inkább európaiaknak mondhatni; a’ szultán testvére, AbdulAszisz, 
fogva tartatik, hol halul vagy trón vár reá. Beszélik azonban, misze
rint Abdul Medzsid , mihelyt trónját erősnek érzendi, testvére számára 
lioszpor mellett palotát építem! ’s rangjához illő cselédséggel látandja el. 
— Berlinen keresztül jólértesiilttői következő híreket kaptunk: Rzevvuski 
g -. ezredest az orosz ezár Konstaníinápolyba küldé, hogy fejezné ki az 
uj szultánnak szerencsekivánatit trónra léptekor. Hír szerint nem sokára 
Alexei Orion-gr. is különös megbízatással Konstantinápolyba utazandó —

Török határokrul, aug. Íjén: Konstantinápolyi legújabb hírek kü- 
vetkeztibeu Becsből valamint Paris és Eondonbul megújított biztatás ér
kezett oda az iránt, miszerint az illető nagyhatalmak mindent elkövetnek 
a’ porta függetlensége’s épen föntartatása végett a’jelen uralkodó család 
részire. A’ bécsi, párisi ’s londoni török követek utasítást kaptak Kon- 
stautinápolyba visszatérésre, hogy tegyek esküjüket le az uj uralkodónak 
’s további rendelést kapjanak. Azonban jól értesültek tudni akarják, mi
szerint ők aligha többé visszatérendnek állcmásikra, mert hihetőleg az 
ország szigorúié pénzállapolja miatt a’követségek most függve maradnak. 
Salonichii hírek következében európai Törökország déli határin ’s Volóban 
nyugtalanság üte ki. — Milly indulattal viseltetik Ausztria a’ keleti zavarok 
iránt, következő körülmény útmutatásul szolgálhat :• Bandeira cs. kir. el- 
lenhajóvezér, ki a’ szigettengeri (arcliipelagusi) hajóserget kormányozza, 
azon utasítást kapa: „Miszerint azon esetben, ha a’franczia hajóparancs
nokkal egy vagy más rendszabály iránt nem tudna megegyezni, az angol 
í ajóvezérrel tanácskozzék eziránt ’s azzal egyesüljön.“ — Alexandriai 
jul. 17ki hirek szerint e’ nap reggel a’ török hajósereg minden tisztjét, 
mintegy 70 — SOat összesen, az alkirálynál bemutatók, szép beszédet torta 
ez hozzájuk, mellyben engedelmességet [igyekezett kitüntetni az ifjú szul
tán iránt, mondván többi közt, hogy ha a’ szultán veszélyes tanácsadói
tól megszabadul, Kairo és Konstantinápoly egy országot alakítaná, és 
semmit sem óhajt inkább, mint hogy a’szultán nagy és hatalmas legyen. 
A’ török hajósereg legénysége, matrózai 's katonasága összesen 21ezer 
főre megyen, ügy látszik az idegen consulok Alexandriában igen sokra 
veteinültek, midőn Mell. Alit 2ik Navarinnal fenyegeték, mire az alki- 
rály oda nyilatkozók, hogy a’ hatalmaknak semmi közük belügyeivel ’s
ha őt megtámadamlják, fogja tudni magát védeni, habár megbukik is. _

n1 v  m c t o r » z á g\
Berlin, jul. GOkán: Mir szerint az itteni kereskedőségnél javaslat

ba hozók, miszerint a’-birodalom többi kereskedő testületivel egyesülten 
felsőbb helyen Poroszországra nézve levélposta-javitást kérjenek , olly 
módon, mint ez már Amerikában Angliában, Francziaország és Belgium
ban foganatba vétetik. Jövő évben itt „német középponti statistikái egye
sület“ lépend életbe. Illy, egész Németországban elágazó, egyesületnek 
c z é ls z e r i i s é g e  és gyakorlati fontossága igen kitiinőjaz angol statistikai egye
sületek, mellyek még külföldet illetőleg is a’ legrészletesb adatoknak, 
mellyek eddig ismeretlenül hevertek levéltárakban, jutnak birtokába, 
szolgálhatnak mintául. —

Hannover« , aug. Íjén: ismét csend uralkodik i | t ; az utczák telvék 
ugyan katonákkal és szükség esetén, még szaporíthatni őket. Ilagemann 
tart. elnök, a’ városháznál kiállóit félelem miatt, betegen fekszik. Schele 
minister egészségét is igen megrongálok az utóbbi események; több éjt

rettegés közt álmatlanul viraszta, holott személye ’s lakja védelmire min
den rendelet meg vala téve. Humana városigazgatót 4 ezer tallér nyug- 
pénzzel, peraluli fölmentetéssel, sőt még statushivatallal is kínálják , csak 
mondjon le hivatalárul, inelly tül a’ király őt felfüggeszté ; ő azonban ezt 
tenni nem akarja; ’s ha tenné, azon esetben az egész tanács elbocsát- 
tatását kérné, mi a’ kabinetet zavarba hozná, mert főleg a’ tanács buz
galmának köszönheti a’ zavargás-elfojtást minden áldozat nélkül. A’ fő
városi történetek ’s az ez alkalommal nyilatkozott közvélemény a’ király 
személyére nagy befolyásnak voltak, elannyira, hogy egy öreg tábornok ki 
már többször [»szintén kimondó véleményét, még az alaptörvény visszaál- 
littatását is szőnyegre kerité a’ király előtt. „Már többet próbáltak sü
ket- nélkül az ország nyugalma visszaállítására, monda többi közt az öreg 
tábornok , kisértsék meg e’ czélelérést már egyszer az alaptörvénnyel.“ A’ 
király nem gerjedt haragra e’ riyilafkozvány miatt, sőt néhány pereznyi 
hallgatás után e’ szavakra is fakadt: Beszéljen ön eziránt Sebeiével. Mire a’ 
tábornok így válaszolt: „Schelével e’ tárgyról nem szólhatni, inkább visz- 
szaveszem javaslatomat, ha fölségednek nincs kedve vizsgálatába bo
csátkozni.“ — »

Berlin, aug. Íjén: A’ hannoverai legutóbbi esetek mindinkább köteles
ségükké teszik a’ német kormányoknak azon országállapotját figyelemre 
méltatni ’s olly helyzetet állitni vissza, melly mind bel mind ktilviszo- 
nyaira nézve megnyugtató legyen. A’ hannoverai ügyen kívül a’ keleti 
események is nagy figyelmet szülnek ; u ;y látszik nem egykedvüekazok 
iránt, miket más hatalmak határoznak, sőt tettleg részt is vesznek azok
ban , noha geographiai helyzetünk nem enged ugyan közvetlen ’s anyagi 
befolyást, de politikai állásunk eléggé fontos erkölcsi hatást gyakorlani.
A’ keleti ügyre nézve tehát az alkudozások itt csak olly élénkül folynak 
mint Londonban és sz. Pétervárott. Hírnökök jőnek és mennek ’s mint 
eddig látszik, békítő szerepet vállaltak, mit, mihelyt körülmények engedik, 
azonban közbenjárulássá változtatnak. — A’ pápa legutolsó beszéde itt 
igen nagyhatást szüle’s azon körökben is komoly figyelemre méltaták, 
hol azon vélemény uralkodik, miszerint a’ vallás csak ész dolga, ’s az 
egyház szellemi hatalma elenyészik, mihelyt a’ status azt mellőzi.

Weissenfels várost rémitő szerencsétlenség érte, ’s közel volt el
pusztulásához. Jul. 29kén ugyanis este 7 órakor felhőszakadás volt itt 
’s a’ város Raumburgi-utcza felé eső részét elrombolá; másnap ismét 
este 9kor megújult e’ borzasztó jelenet sokkal rémítőbb alakban. Egész 
Weissenfels hullámzó tengerhez hasonlita; a’ szélnek fekvő ablakokon, 
mintha nyitva lettek volna, úgy ömlött be a’ viz, a’ pinezék azonnal meg
teltek vizzcl. Sok utczán nyoma sem látszik a’ kövezetnek; ’s ha hall
juk , hogy házak, fák, falkeritések, hidak leromboltattak, v.hogy em
berek vizbeíulás veszélyében voltak, ’s hogy a’ földben háznyi lyukak 
támadtak, ez még csak gyönge leírása azon nyomornak, melly Weissen- 
felstérte. Még jul. 31kén is embermagasságu a’ viz házakban és kertek
ben , mellyek tokká változtak. —

H o l l a n d i a .
Amsterdam, aug. 6kán: Ma reggel kilencz órakor történt meg a* 

próbaút a’ harlemi vasúton Harlemtől Amsterdamig; az erőműhöz 42 
személyt foglaló kocsit akasztottak, mellyen több magasrangu személy 
tévé meg az első próbautat, ’s ez minden kívánatnak kielégitőleg felelt 
meg. A’ próbautazást ismételni fogják , a’ rendes közlekedés e’ vasúton 
csak aug. 24kén veendi kezdetét. Az asterdam-arnheimi vasúton is igen 
szorgosan dolgoznak. —

O r o s z o r s z á g ; .
Sz. P é t e r v á rkörnyékin nagykárokat okozott a’jul. 23ki szélvész; 

egy udvari szinész a’ városba csolnakásztakor vizbe fűlt’s testét még nem 
találták meg.—Moszkvában uj ezáripalotát épitneka’Kremlhez,naponkint 
3 ezer ember dolgozik rajta ’s hihetőleg nem sokára kész leend. Disz- 
templomot is épitnek itt egész Oroszország számára. —

Lengyelországra nézve a’ bel, egyházi és tanítási ügyek biztossági 
elnöke ’s főkormányzója a’ (isztkörébe eső hatóságoknál köv. tartalmú ren- 
delinényt hoz emlékezetbe: „Lengyelország minden törvényszéke ’s ha
tósága a’ ezári birodalom hatóságival, főleg a’ katonaiakkal, egyedül 
orosz nyelven levelezhet’s minden válaszuk ezekhez egyedül csak oroszul 
történhetik. Az 1833ikiukáz, mellynek következtiben négy év múltával, 
ha Lengyelországban az uj iskolai rendszer létegesittetik, senki hivatalt 
nem nyer, ki az orosz nyelvet nem tudja — szigorúan föntartatik. E’ 
magas kívánat teljesítése végett minden polgári tisztviselő számára az 
orosz nyelv ingyen megfanulhatása miatt Varsóban ’s más megyei és ke
rületi fővárosokban iskolákat állítanak. E’ várasokban orosz fordítók fö
lösleg számmal találtatnak.“ — Juh 25kén a’ kronstadti magasokon czi- 
kázó kelettengeri orosz liajósereg, mellyel junius óta a’ Kiválnál állo
másozó liajócsapat is egyesült, nagy tengeri hadigyakorlatot tarta, inely- 
lyen a’ czár ’s több vendég között Albrecht ausztriai főiig is jelen volt. 
— A’ pétervári tőzsérlap a’ lefolyt és folyó évi jul. középéig összeha
sonlítási átnézetet közöl a’pétervári kikötőknél történt be és kivitelről. A’ 
bevitel csak champagne!, kávé, olaj és festékfákra nézve növekedett; 
csökkent ellenben minden más terméknél; főleg pedig a’ czukornál; mert 
múlt évben a’ ezukorbevifel 966,869 púd , az idén csak 269,707 púd. 
A’ kivitelnél szökkentek : a’ hajókötelek * nyers bőrök, kender ’s lenolaj, 
gyolez, serte és gabona; csökkentek: a’ vas, kidolgozott bőr, ken
der len , deszka, hamuzsir, fngygyu, fagygyugyertya ’s  lenmag. — í

Ö a b o i i a á r :  Fest, auguszl. Tibiikén : Tiszta búza 160, 148,140'; •— Két
szeres, 120, 110, 102; — Rozs 100, 95, 90; — Árpa 84, 
80,74;—Zab 64,62, 60; — Köles 110, — , —; — Ku- 
koricza 124,120, 110;—- Köles-kása 228; pesti m. v. garat*#

Szerkeszti Helmeczy. — Nyomtatja T ratluer-K árolyi úri ulcza 612.
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B l a ^ y Q P O f f s z á g -  é s  E r d é l y .

A’ m. k. udv. kamra a’ szegniai sóhivatalnál felállított másod mázsa- 
mesteri tisztségre Czarich Balázs carlopngoi sómázsamesfert, helyébe Ma- 
riantsik Fridrik szegniai sóhivatalirnokot, ez utóbbi helyére Denk Adolf 
nyugalmazott hadnagyot ’s a’ miskolezi sóhivatal gyakornokát; szinte a’ 
szegniai sóhivatalnál ujan felállított másod mázsáié tisztségre Buchovácz 
Antal ugyanottani díjtalan gyakornokot alkalmazó.

B u d a p e s t i  napló.  Miután hosszasb ideig állandón váltogatók 
egymást szél és rekkenő hősig, f- hó 22kén végre megeredt az eső éj
szaka, ’s majd erősebben majd gyérebben hullott, mikép t. i. a’ szél en- 
gedé. A’ léget egyszerre tetemesül meghiisité ezen eső, a’ vásárt pedig 
kellemetlenül zavard meg, főleg a’ n.kereskedőkre nézve, kik a’ soka- 
dalom első napjaiban szokták dolgaik nagyát végezni. .Mi a’ vásár eddigi 
siikerét illeti, arról még nem igen sokat mondhatni, minthogy a’ közbe
jött sz. istváni ünnep is késlete némileg a’ kifejlést, ’s e’ szerint tulaj
donkép csak szerdán vévé kezdetét az elővásár. Mi pedig népességét illeti, 
azzal, tekintvén a’ körülményeket, mik szerint t. i. részint országgyűlés, 
részint iskolai szünnapok ’s fürdésidő több látogatót vontak el fővárosunktól, 
meg lehetne ugyan elégülni; de általányosan még sem mondhatni eddig 
olly szembeötlőnek a’ vásári élénkséget, mint az egyébkint illyenkor lenni 
szokott. TTgy látszik, a’ hosszas szárazság, marha- és birkadög, jégeső 
’s egyéb lankasztó ok több erszényt lapíta meg, vagy haza összébb , 
sem mint elég számos jókedvű vevőt lehetne reményiem. Gyapjú nagy men
nyiségben van fölhalmozva raktárink falai közt; eddig mindazáltal legin
kább csak nézegettek’s válogattak a’ vevők, egyébiránt pedig, mint lát
szik, jobbadán kétnyiretüt kívántak, fia a’ külföldi gyapjavásárokrul, 
mikről több Ízben emlékeztek lapjaink, következtetést szabad vonnunk 
jelen sokadahnunkra, úgy biztosan reménylhetjiik, hogy nemcsak sok 
gyapjú fog elkelnie’ vásár alatt, hanem az ár is alkalmasint valamennyire 
emelkedni, főleg a’ finomabb fajoknál, csökkenni pedig hihetőleg egynel
sem. Az ipar tárgyak kelefe már is kielégítőnek kezd mutatkozni, ’s e’ 
szerint, ha az idő kedvez, a’ gyalogvásártól is jó síikért reménylhetni. — 
Heksch Adolf és Strasser Fülöp, kiknek gyapjumosási rendszeréről már 
többször dicsérőleg szóltak a’ lapok, ismert találmányukat, melly es. kir. 
és szász szabaditékkal vala kitüntetve, annyira tökéíyesbiték, hogy bi
zonyos szer hozzátétele által szükségtelenné lesz a’ mosó vegyitek fő
zése, mi rendkívül hasznos leend, főleg olly helyeken, hol fadrágaság 
az előbbi mosást melegitett vizzel igen költségesbe'. Ezenkiil pedig n»ég 
azon nyereség is van kapcsolatban ez uj mosással, hogy a gyapjú nem 
veszt annyit súlyából, mint az eddigi meleg mosással. Sükeriilt e’ fölött 
a’ fönebbieknek biztos szert föltalálni a’ gyapjú - megtisztításra minden 
kullancs és bojtorjánytól. — Nemzeti színpadunkon f. h. 1 7kén másodszor 
adaték „Ecsedi tündér“ czélszerü rövidítések ’s változtatásokkal; nézők 
szokottnál nagyobb számmal; ISkán „Bál-éj“ ; Ifikén először „Fauszt“ ; 
drámai legenda 5 szakaszban, Klingemann Ágostontul Komlóssy Ferencz 
fordítása szerint. Muzsikáját készité Seyfrid ígnácz, a’ tánezot és cso- 
portozatokat betauitá Kaczér, az uj festvényeket készité Engert, az erő
müveket Osterith; 20kán$z. István napja miatt zárva voltak a‘ két város 
színházai; játékszini mutatvány helyett azonban délutáni 5 óra után a’ 
budai várfokon három katonai zenészkar harsogtata válogatott 's legújabb 
zenemüveket. Az úgynevezett uj utat a’ Pestre kitűnő vároldalon tömér
dek csinos öltözetű hölgy és férfi lepé el; csak az kár, hogy az udva
riatlan szél mitsem gondolva némelly hölgyek igen nyárias köntösével por- 
felleget űzve barátságtalanul süvülte, mintha szándékosan torokgyikk; 1 
akarná büntetni a mulatozókat. Zene közben este, a’ partink mellett 
horgonyzó gőzösek leszedek dísz-lobogóikat, minden lobogó levételekor egy 
egy álgyulövéstdorditvén el; nyilványos kertekben is többrendü mulatságos 
estély vala tartandó első apostoli királyunk emléknapja tiszteletére ; de 
az igen ősziesen zordongó szél vagy egészen dugába dönté a’ fogadósak 
reményit és mulatság-óhajtók vágyait, vagy pedig csak igen gyéren ’s 
tökéletlenül engedék azokat teljesülni. F. hó 21én „Monfeechi és Capuletti 
párt“ dalmű került színpadra; 23kan először bérfolyamban „A’ habozó“ 
vígjáték 4 f., Amália szász kir. hgnő után forditá Lukács Lajos a’ magy. 
tud. társaság költségin; 24kén „Peleskei nótárius“ bohózat 4 felv. La
borfalvi Róza jutalmára rövid idő múlva ,,Belle-Isle kiasszony“ 5 felv. 
vigj. fog adatni Dumas Sándortul Nagy Elek fordítása szerint, oetoberben 
Megyeri a elenczei kalmárt“ hozandja színpadunkra Shakspearetől 
Lukacs Lajos fordítása szerint. Szinpadrajutandó uj eredeti darabok még 
nincsenek kitűzve a’ játékrendlea. —

B u d a  és P e s t  városi tanácsai D e r c s é n y i  Pál bárót hazánkban 
gazdasági iparterjesztés iránt kitüntetett érdemei és az árvízkoré’ két vá
rosban teljesített buzgó inunkálkodási tekintetéből, egyhangúlag polgáraik 
sorába iktaták, minek következtiben Dercsényi b. hivatalosan meghivat
ván eskületételre, azt Pesten f. hó 22ikén, Budán pedig 23ikán szokott 
módon csakugyan le is teve. —

A’ pesilxjbii liangászea'yesiiJet igazgatása alatt felállítandó n y i l v á n y o s  
é n e k i s k o I a ügyében. Milly gyér terjedelmű mindeddig hazánkban, nyilványos 
zeneiskolák szűke miatt, az alapos hangáSzat isméreíe , azon körülményből is 
kitetsző, bogy hozzánk a’ hangmüvészek nagyobb része külföldiül költözött,
’s azért nemzeti népiskoláink tanúéji nagyobb része is járatlan a’ szilárd hang
ul i veszetheti; minek szomorú bizonyitványit tapasztalni gyakori alkalmunk volt. 
Hagy e’ hiány minélelobb orvosoltassék ’s a’közkívánat kiclégittessék, a’ nm. nn 
k. helytartótanács által iS2í>b:<n megerósiltetefl peslbudai hangászegyesület el
határozó nyilványos bangászképezó intézetet Iélesiteni, melly, a’ nagylelkű 
honfiak segéd jótékonyságától pártoltálva , országunk középpontján , Pesten , 
iniiiélelőbb nemzeti oonservatoriummá emeltessék. Előleg azonban az intézet 
alapja \s Ieglényegesb része , u. m. az énektanifó iskola felsőségi engedeleih- 
biil nyitlalik meg, mellynek megalapittalhatására, minden hazafi, kinek t. . 
ezen, egész hazánkra legkedvezőbb hatással munkálandó, képszó in.őzet léte— 
sülőse szivén fekszik, teljes tisztelettel szólittatik fel, hogy annak megkezd- 
hetését segédkézzel előmozdítani mélíóztassék. A’ t. ez. alap tók nevei (kik már 
eddig is nemcsak tetemes számmal nyilatkoztak , hanem ez intézetet kegyesen 
pártoló t. n. Pest vgyének hathatós felszólítására mind a* pestmegyoi, budapesti 
és esztergami egyes hazafiaktól , mind Bazin sz. k. várostól több rendű pénz
mennyiség is küldetett) egy e’czélra különösen készült könyvbe, az intézet örök 
e lilékéül, iratnak. Az intézet eiőmenete ’s pénzeiről félévenkint nyilványos tu
dósítás fog adatni. Az alapítók: i)  bizonyos tetszés szerinti pénzmennyiséget 
csak egyszer ’s mindenkorra üze nek. Vagy 2) tetszés szerinti pénzmennyisé
get három esztendőre, melly évenkinl (133Í). jan. llől kezdve 18-í-1 ki dee. Blig 
előre fizettetik. 3) Azok, kik évenkint beíizelemlö öt ezüst f.ot, vagy ennél 
többet is ajánlanak, előjoggal bírnak valamelly szegény, fizetni képtelen, fiatal 
személyt az említett iskoláim fölvételre az igazgatónak ajánlhatni. Szegény gyer
mekek és mindkét nembeli fiatalok ingyen fognak taníttatni. Az adakozásokat 
vagy alulirthoz , vagy ez újabb intézet számadójához, Mátray József hites ügy -  
vérihez (Pest, halpiacz , 8í>. sz. a. Denes-ház , 1-ső emelet) méltóztassanak 
küldeni. Mihelyt részint készpénz , részint annyi aláirt részvény mutatkozik , 
mennyit a’költségterv jelenleg kíván, az intézet megnyittatása nyilványos hírla
pok utján köztudomássá tétetik ’s az aláirt pénzek bekéretnek. Nyomtatott nIá— 
irás-ivek most köv. t. ez. hawaiiaknál vannak: Széchenyi Lajos gr. Be c s b e n ;  
Ullmann László T r e n c s é n y  megyében; Beke Kálmán, Dolezalek Antal, Pa- 
tachich Károly orvos tr., Mileez Imre Budán;  Festetics Leo gr., Asztalos 
Károly, Babnigg Máié, Brauer Ferencz, Brauer József orv. tr., Bo/.da Xamr, 
Mátray Gábor, Östreicher Dávid, Perlasca Domokos, Robilsek József, Lilim, n 
Gábor — ’s a’ nemzeti és kereskedői casinóban P e s t e n .  A’ peslbudai hangász
egyesület nagy tanácsának f. é. aug. löki üléséből Mátray Gábor n. k. egy*-  
siileti titoknok. —

( Konstantinápolyi válasz Milos hg ellen mondására. Elegy. ) Aug. 
3iki szerb határszéli hírek szerint Mi l os  hg csakugyan kapott választ 
Konstantinápolybul benyújtott ellemnondására, a' fejdelmi székről lelépte 
iránt. E’ válaszban többi közt azon nyilatkozat fordul elő: ,.Maradjon 
ideiglen oláhországi jószágin, ’s varja be ott csöndesen a’ véghatárzkst.“ 
Ez azonban nem igen kedvező leend rá nézve, miután Mahmud halála 
által legíontosb, vagy talán épen egyetlen támaszát veszté el a’ díváé
ban. A’ fejdelem öcscse , Jefrem Obrenovics, tanács-elnök és konnány- 
zósági tag — Milos egyik legkonokabb ellensége — a’ szultán halála után 
azonnal Konstantinápolyba utazott, ’s általányosan hiszik , hogy a' Szer
biában történtekre könnyen fog helybenhagyást eszközölhetni. Bizonyo
san mégnem tudhatni, milly siikere lön a’ Mihály hghez intézett meghí
vásnak visszatérésre Szerbiába; reményük azonban, hogy German, 
Jefrem veje, nem teremi vissza e’ fiatal hg nélkül. Ha Milos hg ebben 
megegyezik , úgy azt szükségkép oda kell magyarázni , hogy lemon
dását jogszerűnek ismeri meg. Milos hgennek kövelkczliben , mint mond
ják , a’ miatt némi aggályt mutatott, hogy utolsó fiát is Jefremre bízza, 
ki maga is trónra vágyna lépni. Müos hg másik öcscse, Obrenovics Já 
nos , ki mindig legnagyobb hűséggel ragaszkodik bátyjához, még folyvást 
fogoly az utóbbi zavarok következtiben. — Oláhországban többmmui 
aggodalomra szolgált alkalmai Mahmud szultán elhunyta; mellyek mind
azáltal olly bizonytalanok , hogy közelebbről nem is érinthetők. Husz- 
tsnkból és Sziüsztriából az említett halálhírre számos török katona meg
szökött. — A’ montenegróiak utóbbi rabló kalandozása a' sentari spiz- 
zanoták ellen, melly olly durván sérté meg határúikat, egészen dugába 
dőlt. A’ spizzaiak ugyanis igen jól el valónak készülve , ’s olly puska- 
tüzzel fogadók a’rablókat, hogy minden ellenállás nélkül azonnal fatál
nak eredtek, még pedig ezúttal határiakat mellőzve, mivel nem ok nélkül 
gyaniták, hogy ott aztán majd kettős tűz közzé szorulnak. Ez azonban nem 
volt elég, mértjük 2 lén újra megsérték határiakat a’ montenegróiak, midőn 
egyenesen a’ braiclii határba rontottak barmokat rablani. De az ott állomá
sozó határőr vadászosztályok olly hathatósan köszöntek a’ rabló csordát, 
hogy azonnal minden süker nélkül kelle visszavonulnia montenegrói ha
tárokra , mellyen katonáink szigorú parancs következtiben nem léptek 
által, noha kedvök lett volna hathatósabban megbüntetni e’ gálád kicsa
pongást. Csodálkozásra méltó, hogy e’ rablásoknak nem tűznek már léke- 
zőbb korlátokat. —A’ skutarii basa és montenegrói vladika közt legújab
ban kötött békeszerződést nem hagyták helyben a’ podgoriczai és szpusi 
törökök , azt adván okul, hogy a’ basa szükség nélkül és jogtalanul ál
dozó föl hatói jókat, ’s igy e’ részen most is ellenségeskedés uralkodik.

KÜLÖNFÉLE. E p érj e s aug. 12én:Mult hó elején haza távozván tőlünk 
mind a’ két hitű iskolai tanulóifjúság, uraságink tetemes része pedig
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fürdőkre szélyedve'n, vörösünkben hallgatag csend, egyformaság ’s unalom 
uralkodik. A’ nyár t. i. annyira szétszórt ’s ellankasz ott bennünket, hogy 
a’ gazdasági foglalkodást kivevén, minden más, még a’ művészet iránt is, 
el vagyunk bágyadva. Színházunk zártan vesztegel; ’s ha ollykor vala- 
mclly vándor művész kitárja is , látogattatlanul marad, mint legközelebb, 
midőn Iziezky hangmüvész, jeles hangversenyt tartotta. Vagy tán Kóhnra 
várakozunk? ,0  Kálin, o Kálin, jöj vissza hozzánk! ’s ha bájos han
oiddal kísérletbe viendesz is, nem bánjuk! csak szabadíts meg a’gonosz 
unalomtól. Es te, Ígéretes reményű ifjúság, nem sietsz-é a’ téged keb
lében olly szívesen látó, olly szívesen tápláló ’s oily nem szívesen nél
külöző Eperjesre vissza De addig is , mig ez megtörténnék, közülök 
azoknak, kik szegényebb sorsuk miatt drágább asztalt fizetni nem ké
pesek, de a’ helybeli alumneumban adathatónál jobbal tartatni kívánná
nak, sietünk ezennel jelenteni; miképen az ág. vall. kerületi collegium- 
ban a’ beállandó iskolaév kezdetével, az élelmezés könnyebbsége végett, 
egy tápintézet (convietus) fog megnyittatni, hol is olcsó áron egészséges 
’s kivánhatólag kielégítő tartást kaphatni. Mii ül bővebben értesít Munyai 
Antal Lajos, mini a’ kérdéses anyaiskola rectora, ’s alumneum ephorusa, 
kihez t.i. ez ügyben bérmentes levél által is fordulhatni. — L ő c s e  aug. 
13kán:Kitöbb év óta Lőcsét nem látta, azon Lőcsét, mellyre az előtt 
főleg annak nyaktörő utczái emlékezíetének, ’s most latja: örvendenie 
kell a’ nagy változáson, úgy találván, hogy egy két zugot kivevén, nem
csak a’ házak, hanem magok az utczák is tetemesül megigaziítattak , 
megujittattak, megszépültek. Különösen meglepő a’jó izletíí sétány, melly 
a’ piaeztér közepén több kőpad , asztal , árnyékos fa ’s csinos keríté
sekkel diszeígve, terül el, ’s melly létrehozójául az itten tanyázó katona
ság tiszti karát üdvözli. Azonban Lőcse mostani élénkségét, nemcsak e’ 
változások, hanem a’ néhai Görgey Márton elhunyta következtében mai 
napra tűzetett követválasztásra sereglett nemesség vidám csoportozása is 
okozá. Ez ünnepély ugyan is, azon rendszabályok fölötti tanácskozáson 
kezdődék, mellyek szerint a’ választás végbemenendő volt. Az egész 
szertartás eseményei közt a’ már múlt lapunkban említett sükeren, t. i. 
Mattyasovszky Boldizsár főszbúónak követté választatásán, kívül emlí
tésre méltó, hogy azon szomszéd megyei táblabirák, kik Szepesben tett- 
leg nem bírnak, a’ szavazástól megyei határozatnál fogva elzárattak. — 
B e l é n y e s  aug. 1 3kán : Városunk borzasztó jelenet tanúja volt tegnap.
A’ helybeli g. egy. gymnasium tan. ’s á. p. P. M. lágyabb szívvel birván, 
semmint észkormány alá tudná vetni érzelmeit, tb. F. Gy. úrral hosszasb 
vetélkedésbe állván, annyira megfeledkezettmagáról ’s tisztállásáról, hogy 
tegnap őt szőlejébe lovagoltakor megtámadta. F. Gy. több veszélyes ütést 
kapva menekvén mega’ dühöngni ül, haza siet ’s épen midőn a’szomszéd lel
kész Farkas Gáb. urnák beszéli e’ történetet,a’ felbőszült,F.Gy. tbirót meg
rohanva pisztolylövéssel kívánta ez életből kivégezni; sikerül is ez bizony- 
nyál neki, ha a’ lelkész elég korán oda nem ugrik, ’s a’ pisztolyt ke
zeiből ki nem tekeri, mire lárma történvén, az érdeklett másodszori 
megtámadó lakjába távozott, ’s bajöregbitésül épen olly tol kérvén tette 
következményiről tanácsot, ki őt bátorítás helyett elrettente, kevés vagyo
náról intézkedvén , éji tiz és tizenegy óra közt magát pisztollyal agyon 
durrantá; különös hogy a’ szerencsétlen egész életpályáján kitűnő szelid- 
ségü ’s jámborsága, szerény és nyájas vidámságé férfiú volt ’s igy hihetőleg 
dühös tette miatti borzasztó jövendőjének meggondolta ejté őt kétségbe. 
Nálunk az aug. kezdete óta folyvást tartott esőzést a’ tegnapelőttül kide
rült napok igen éltetővé teszik, kisült mezőnk zöld színbe öltözött, aszni 
kezdett tengerink mintegy újra születve legalább közép terméshez nyújt 
reményt, szüléink jók, de mindez szénánk szűkét és szilvásink’s makkos 
erdeiek szárazság- lefosztotta gyüinölcsit nem pótolhatja ki. Szarvas- 
marháink, juhaink, kecskéink, sertésink általányosan láb- és szi\jfájá
sukból, mellyekben sínylődtek, üdülni kezdenek. Az életára következő volt 
eddig: Tiszta búza köble: 192--100, kétszeres: 150— 160, tengeri; 
156—160 váltógarasig, de illy jó időfordulatra csökkenését reményijük. 
— A’ k o l o z s v á r i  nagyvásárt aug. 6kán kezdékmeg, ezen ’s a’ köv. 
napon a’ lóvásáron számos magyar és angol hátas és nagyon szépen pá
rosított hámos, paripát és maglovat lehete látni, mellyek nagyobb részét 
idegen kereskedők nem csekély áron vásárolták meg. Az ezi követett ba
romvásárra szokottnál kevésb mennyiségű marha hajtatott, de semmiféle 
kereskedő nem lévén, baromvásar úgyszólván nem is volt. Az árusoka- 
dalornra számos honi s' külföldi kereskedő, mesterember’s tb. jelent meg.
7kén vii adatkor a’ Fellegvár oldalárul roppant szikladarab szakadván le,- 
két kis házat konyhástul, színestül ’s kamrástul romjai alá temetett. A’ 
gondviselés különös munkája volt, hogy egy emberélet sem lön áldozat.— 
A’Lippa vidékén csavargó zsivány bandáról Temesváriul ezt írják: G. J. 
úr állítása szerint való ugyan, hogy neki egy, tán hitelt sem érdemlő assz. 
által a’bresztováezi erdőben állítólag látott gonosztevő megüzente, misze
rint 12 emberre vacs'orát készíttessen; de ez nem teljesült, sőt az üzenet 
sem hihető, mert szorgos nyomozások után hivatalos jelentés szerint leg
kisebb nyoma sem találtatott a’ lippai járásban vagy egész Temes megyé
ben haramiák legközelebb jártának, vagy jelenleg tartózkodásának; igy 
a’ pórasszony állítása, mint e’ hir kútfeje, alaptalan, mint az is, hogy a’ 
haramiák ellen katonaság küldetett az említett vidékre. — A’ hazánk iránt 
annyi maradandó érdemmel diszlő Széchenyi István gr. közludomás szerint 
medertisztitó gőzerőmüvet hoza 1833ban Angliából, melly „Vidra“ neve
zet alatt legfontosb szolgálatokat tőn az ó-budai sziget mellett, hol biztos 
telelőt segite készíteni gózösinkuek. Ezen erőnúí mintájára két medervá- 
jót készülete kormányunk a’ trieszti és velenczei kikötő tisztítására, 
mellyek olly tökéletesen megfelellek a’ bennük helyzeti bizalomnak, hogy 
a’ felső-ausztriai kormányszék egy három lóerejü hasonló gőzerőművel 
tön próbát a’ bécsi Dunacsatorna kitisztítására, melly olly szerencsésen

stikerült, hogy mos t már hat lóerejü mozgonyt is készittetugyanazon czélra.
A’ trieszti és velenczei medertisztitó a’ viztükör alatt 22 lábnyi mély
ségből minden órában kétezer köblábnyi porondot ’s iszapot emel ki és 
különösen erre rendelt dereglyékbe űrit; mellyek aztán siktengerre szál
lítják azt. Midőn az erőműlapátok czölöpbe, szirtbe, vagy más szilárd 
ellenálló testbe akadnak, azonnal megszűnik Összeköttetésük a’ gőze
rővel , melly folyton foly, ámbár a’ lapátok pihennek az akadály-elhá
rításig,’s igy ez utóbbiakban semmi kár nem történhetik. — F. hó 9 — 
lükén 30 óráig folyvást szakadt az eső Győr vidékén, mire a’ burgo
nyaegészen megújult. A’szőlőre nézve is igen hasznos volt ez eső, mert 
általában tőle minden növény éledni kezd a’ hosszas szárazság után. —- 
T o k o d y János, a’ debreczeni kerület kir. biztosa, f. hó 3dikán regg. 8 
lírakor élete 54ik évében elhunyt. — Csallóközben jelen év nem volt ked
vező a’ gabnatermésre; 3 kereszt csak % pozs. mérő szemet ad , több 
helyen pedig csak 4 kereszt után kaphatni egy pozsonyit. Ez okbul már 
6 forintra szökkent a’ búza pozsonyija a’ somorjai piaczon, hol mosonyi 
gabnakereskedők igen sok tisztabuzát vásárolnak össze. Rozs kevés gyűl 
a’ piaezra, ’s jobbadán 4 forinton kel. Idei árpát még nem igen láthatni.
A’ tengeri majd az egész vidéken kiszáradt a’ hosszas esőhiány miatt, ’s 
a’ burgonya és répa állapotja sem biztató. — P é c s  él i  ref. lelkész S i
mon I mr e  ur, l l omer  O d y s s e á j á t  hexameterekben lefordította’s 
azt a’ dunántúli superintendentzia közgyűlésének úgy mutatta be , hogy 
annak hasznát a’ pápai eollegiumnak, hol tudományos kimiveltetését kapta, 
fogja adni. Most pedig szinte Simon ur az I l i á s z n a k ,  hasonlóul magy. 
hexameterekben, fordításán munkálkodik,miután már előbb L u e i á n u s z t  
is magyar nyelvre általtette. így tehát magyar Iliászunk, Odysseánk, 
és Lueianuszunk lévén, örülhetünk, hogy illy classicus Írók magyar for
dításával szaporittatik literaturánk.

S p a n y o l o r s z á g .
( Clarendon felsőházi nyilatkozatának hatása Spanyolországban.) 

Madrid , aug. 3kán : Clarendon nyilatkozata a’ felsőházban a’ spanyol- 
országi polgárháborúról ’s bevégeztetése iránti tervekről természetesen 
legnagyobb figyelmet gerjeszte fővárosunkban. A’ ns lord azon ótalmazó 
beszéd által, mellyet a’ spanyol nemzeti többség javára mondott, azéra 
tudniillik , melly el nem fáraszthatóállandósággal’s rendíthetetlen szilárd
sággal törekszik biztosítani Ferdinand leányának a’ trónt, ’s az által 
megszabadítani az országot a’ carlosiak borzasztóságitól, legnagyobb 
hálára tévé magát méltóvá Spanyolország királynéja ótalmazóji résziről. 
Azon helyzet, mellyben most a’ trónkövetelő magát szemléli, legjobban 
menti azon szigorú ítéletet, mellyet Clarendon felül és az annyira ma- 
gasztalgatott Maró to felül mondott. A’ trónkövetelő e’ tábornokban csu
pán porkolábját és hóhérát kénytelen szemlélni, ’s e’ miatt titkos szövet
kezésekbe kell bocsálkozniaa’maga által is száműzött’s megvetett embe
rekkel, hogy a’mennyire lehetséges, biztosítékot szerezhessen magának 
azon ember ellen, ki erővel ótalmazója akar lenni. Azon dicséretet, 
mellyel Clarendon a’ királyné vezérinek emberiségéről emlékezék, azok 
nagyobb része valóban megérdemli, mert valahányszor itteni követi állo
másán volt alkalma rajok hatást gyakorolhatni, annak üdvös voltmin- 
denkor síikére. Annyival sajnosb tehát, hogy épen most, midőn a’király
né párthívei leginkább kívánják a’ müveit Európa ingadozó véleményét ma
guk részire bilincsezni, a’ tábornokok olly rendszert kezdenek követni, 
mellyel nemcsak az emberiségből ’s bevett szokásbul, hanem a’ józan 
észbiil is valóságos gúnyt űznek. A’ helyett t. i.hogy az ellenséget fegyve
res kézzel támadnák meg, gyújtó szövétneket lobogtatnak, fölégetik a’ 
gabnát a’ mezőségen, fáradsága gyümölcsét a1 szegény földművelőnek. 
Victoria hg (Espartero) egész osztályokat küld ki lovassággal és álgyuk- 
kal, mellyek mérföldnyi kerületekben hamvasztják el a’ gabnatermést,
’s Elio tábornok előterjesztésit e’ vadság megszüntetése iránt durvairat
tal utasítá vissza Belascoain gr., mellyet mindenki leghatárzottabban 
gáncsol, ki valóban szivén viseli az alkotmányos ügyet. Az illy tettek 
következményi nem maradnak e l: a’ szerencsétlen földművelő , minden
kor mind a’ két párt áldozatja, vak kétségbeséssel azok ellen ragad 
most fegyvert, kik mellett teljes erővel kellene küzdnie, mint t.i.béke
ajánlók mellett. Marotoellenben visszatorlásul parancsot bocsáta közre, 
melly szerint ezentúl minden hatalmába esendő christino halál fialeend. 
E’ parancs következeiben kérdést tőn Espartero Maroto főhadiszállásán, 
az iránt: hogy vájjon nem szándékozik é már többé teljesíteni Elliot szer
ződését. Maroto válasz helyett Hay lorddal bocsátkozék közlekedésbe, 
hihetőleg közbenjáróul szólítván őt fel e’gyújtogatás megszüntetésire. Ez 
utóbbiakat Madridban leghangosabban roszalják, ’s maga Clarendon is 
bizonyosan határzottan lépett vohia föl az illy vadság ellen, ha még kö
zöttünk tartózkodnék. Egyébiránt H ay 1. angol pénzen két erősséget 
állítaná Bilbao és Portugalete közt, miket angol katonasággal fog ellát
ni. Két angol ezredes, mint kormánybiztos, a’ cataloniai sereghez in
dult. Hiteles források szerint Espartero serge 98,95S gyalog katonábul 
és 4403 lovasbul áll. E’ roppant erőből 38,50S gyalog harezos és 2820 
lovas a’ munkás hadserget képezi, inig 39,957 gyalog és 769 lovas őr- 
tanyákra van fölosztva, 23,493 ember és 814 ló pedig különböző okok
nál fogva nincs jelen a’csatatéren. Az egész éjszaki hadsereg 8 csapatra 
’s 19 zászlóaljra van elosztva ’s 533 álgyuval, 114 bombahányóval és 
43 mozsárral bir. A1 carlosi központi sereg ellenben 40 zászlóaljból áll 
8 lovag századdal ’s 36 álgyuval, összesen pedig 32,060 embert szá
mit. — A’ tartományokbul is ollyas hírek érkeznek, hogy a’ íöllengősdiek 
vagy haladók, mint most neveztetnek, tökéletes győzelmet fognak arat
ni. A’ inérsékpártiak már előleg lemondottak minden reményrül, ’s úgy
szólván nem is részesülnek többé a’ választásokban. Martinez de la Ro
sa leend alkalmasint az egyetlen nevezetesség, melly ez úttal pártjokbul
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a’ cortesbe jutand; meg Gallano es Isturiz is alkalmasint ki fognak ma
radni. Már most átlátják a’ ministerek tettük balgaságát, hogy a’ cortest 
föloszlaták, midőn többseggel birtak abban, kavarodásukban alkalmasint 
felszeg rendszabályhoz fognak nyúlni, ’s november vagy decemberig ha- 
lasztandják el a’ cortesnyitást, hogy időt nyerhessenek , addig pedig ka
tonasággal rakják meg a’ várost zavargás-elkerülésül. Espartero biztat
ja ugyan a’ ministereket, mondván, miszerint sergei minden pillanatban 
készek a’ fővárosi népbarátok ellen indulni; de a’ haladók nevetik e‘ fe
nyegetést ’s egyenesen kötelességsértés miatt vádolják Esparterot, egy
szersmind pedig egyenetlenség magvait és függetlenségi eszméket hinte
getnek ’s terjesztegetnek a’ katonák közt. Minden esetre fontos és talán 
határzó események küszöbén állunk. Az itteni haladók Calatravát kíván
ják corteselnökké választani, a’ ministerséget pedig vádállapotba helyezni 
Guirigay hírlap elnyomatása miatt. Ez alkalomkor kíméletlenül szándék 
napfényre vonni a’ kormányzó királyné magányos életviszonyit, minthogy 
ezek némi felfödözése miatt történt a’ nevezett lap ehilfatása. Ennek az
tán uj kormányzóság lenne óhajtott következménye. A’ haladók maguk 
is tudják ugyan, hogy a’ nemzet többsége ellenében nem fogják kiví- 
hatni e’ kivánatjokat, de legalább azt reményük elérhetni , miszerint a’ 
királyné majd, mikép a’ lagranjai zendiiletkor tévé, Calatrava, Mendiza- 
bal és Lopez szabadító karjai közé vetendi magát, kik aztán nagylelkű- 
lég el fognák vállalni Spanyolország sorsa intézését. —

A n g l i a .
( A’ felsőház gáncsot szavaz az irlandi kormányzatra. Elegy.) Az 

aug. 6iki felsőházi ülésben Brougham 1., az irlandi bűnesetek iránti vá
lasztmányi előadásra vonatkozva, mellynek szerkezetében ő is részt vön 
a’ joggyakorlati osztályra nézve , valósitá korábbi fenyegetésit és bőven 
kezdé fejtegetni mind azt, mit eddig a’ toryk összes hada Normanby lord 
szemeire lobbanta. Fő vádja abban öszpontosult, miszerint ez az igazság
szolgáltatásban gyakran engedé magát jószívűsége által vétkes lágyságra 
vezéreltetni’s megkegyehnezési jogátolly rendkívül sűrűn használd, hogy 
abból valóban tetemes kár származott az ország nyugalmára és erkölcsi- 
ségére. Normanby 1. nagy tűzzel ótahnazá magát, ’s Melbourne és Fiun
kéit lordok hathatósan segítek őt; szavazáskor azonban mégis 8(1 szóval 
52 ellen, tehát 34 szónyi többséggel hely benhagyá a’ ház Brougham fö- 
nebbi vádját. Münsteri lapok szerint a’ felsőházban igen könnyű a’ kor
mányra nézve ellenséges véleményt kivíni, mert a’ toryk mindent hasz
nálnak a’ szabadelmü párt elnyomására. Ugyanazon nap az alsóházban a’ 
megyei rendőrtörvényt vitaták választmány előtt, inelly után Hawes An
glia külföldi kereskedését hözá szőnyegre, panaszkodván azon nagy arány
talanság ellen, mellya’ britt tőkealap és kereskedés közt uralkodik , miu
tán 18 14 ótaaz előbbi 75, imez pedig csak 14 pCttelgyarapult. Palmers
ton erre azon megjegyzéssel felelt, miszerint a’ kormány minden alkal
mat használ uj ösvénynyitásra Anglia kereskedésinek, mit békeföntartás 
nélkül nem fogna esközölhetni. Mi különösen Ausztriát illeti, ezen ha
talom kész lenne még messzibbre terjeszteni kereskedését Angliával, mint 
már múlt évben tévé némelly tárgyak vámcsökkentése által. Thompson, 
kereskedés-osztályi elnök, jelenté, mikép nincs meghatalmazása vámcsök
kentésekre. „Kereskedésünk kiterjesztése igy folytaid szavait, életkér
dés hazánkra nézve. Mi csak úgy tarthatjuk föl magunkat, ha kereske
dő ország maradunk. Egy érdeket nem szabad másnak rovására előmoz
dítanunk; más országokat vámcsökkentésre birni, igen nehéz dolog, mig 
mi megtartjuk némelly czikkek magas vámjegyzékét, minő például a’ gab- 
náé. Altalányosan véve az utóbbi években észrevehető kiterjedést nyert 
kereskedésünk. Az idegen hatalmak , különösen pedig az alkotmánysze- 
riiek, sokkal hajlóbbakjelenleg szabadabbelmíí intézvényekre, mintbármi- 
kor ez előtt. Francziaország ellen mindazáltal teljes jogunk van panasz
ra. Mi a’ franczia borokra vámcsökkentést rendeltünk, és nem csekély 
csodálkozásunkra mégis azt kelle tapasztalnunk, hogy azon birodalom 
szabadelmü kereskedési rendszerre nézve inkább hátrálás utján van , mint 
haladásén. Ez mulhatlanul magának Francziaországnak is kártokozand, 
mert más birodalmak megelőzendik azt, és igy aztán csak mintegy 20 év 
múlva is tetemesül fog csökkenni a’franczia gyárak kelete. Ha Franczia
ország továbbra is megmarad e’ káros rendszer mellett, úgy kénytele
nek leendőnk megtagadni tőle azon kereskedési kedvezményeket, miket 
más nemzeteknek olly megelőző, készséggel ajánlottunk.“ Mondá ezután 
még a’ kereskedési minister, miszerinta’ franczia kormány a’ czérnane- 
műkre szabott vámot szándékozik fölemelni, mit ha csakugyan megteend, 
Anglia minden esetre a’ franczia borokra és égett-szeszekre rovand na
gyobb vámot. — Az Examiner egyik legújabb száma ezt Írja: ,,A’ Stan
dard tréfásnak látszó, de csakugyan komolyan gondolt czikke a’ whigek 
nyakára és lélekisméretére akarja tolni a’ jancsárok halálát. Az érintett 
czikk szorul szóra következőleg nyilatkozik: „ A’gyámoltalan, ostoba és 
áruló whigek fölingerlék az elhunyt szultánt hadseregküldésre Szyriába, 
anélkül, hogy legkevésbbé ügyeltek volna a’ sükerbal vagy szerencsés kö
vetkezményire , mellyek azon vállolatból a’ portára háramolhattak ; ezt 
pedig csupán azért tevék, hogy kissé megköthessék az egyiptusi alkirály 
elleni vak dühöket, mivel az elég vakmerő volt Bowring és másik ügy
viselőjük tanácsit megvetni. Ezen tanács a’ török hadsereg megsemmité- 
sét szüle. De még ez nem elég. Ugyanazon nyomom, otromba és áruló 
whigek folyvást bátoriták Mahmud szultánt törökség ellenijavitásira, meíy- 
lyeket azon köztudomású iszonyú vérontás követe , ’s még ezzel sem érék 
be, hanem arra bírák az elhunyt szultánt, hogy még halálos ágyán is ezen 
nemzetiség elleni rendszer mellett maradásra inté fiát, a’ mostani nagy
urat.“ De még más borzasztóságot is tudunk, szól folytatólag az Exa
miner, melly elkerülé levelezőnk figyelmét. Nem köztudomású, hogy az 
elhunyt szultán kabátban és M ellington- fele csizmákban szokott megje

lenni. Igen keservesen fáj az igazhitöeknek, hogy ezen nemzetiség el
leni posztót és csizmabőrt angol whigek késziték. Jelenti továbbá kon
stantinápolyi levelezőnk , hogy a’ mostani szultán dajkája bizonyos ha
talmas whigcsalád ajánlatára jutott azon magas szerencséhez, es igy a’ 
szegény gyermek valóságos whig téjjel nőtt fel, és alkotmány elleni hitel 
szítt magába.“ E’ rövid czikk újra igen szépen tanúsítja: mennyire kí
vánnak minden alkalmat használni a’ toryk a’ whigek gyalázásira, csak
hogy aztán jobbadán önmagukat teszik nevetségesekké illy túlzó nyilat
kozatok által.

(A’M. Chronicle nyilatkozata a’ keleti ügyről.) Az alexandriai utób
bi történetek következében ezt Írja válaszul azon franczia lapoknak a’ 
M. Chronicle, mellyek olly kitünőleg pártolják M. Ali ügyét: „A* fran
czia lapok nagyobb része Egyiptus és Szyria királyává óhajtja tétetni M. 
Alit, hogy egy gyönge helyett két hatalmas birodalom létezzék Napke
leten. Kérdjük : mennyiben háritná el ez a’ nehézségeket? Képesitené-e 
Szyria bírása Egyiptust arra, hogy magát mint önálló erős birodalom 
föntarthassa ? Azok, kik Törökország további fönállása iránt kétségbe 
esnek, — pedig az inditványzott aráb birodalom kezdete csupán e’kétség- 
beesésnek, — ez ország gyengeségét leginkább csak abban keresik, 
hogy lakosi nem egy nemzetbeliek, ’s mégis Szyriát vélik azon ország
nak— melly török, zsidó, szamarita, görög, drúz és maronita nemze
teivel, miket majd megannyi vallás szakaszt el egymástól — mellyel a’ 
szoros frigyre lépendő Törökország képes lenne hathatósan ellenzeni 
Russzia tulcsapongó terveit. Ha már épen csakugyan helyesnek gondol
ja valamelly európai hatalom M. Ali igényeit támogatni, úgy tegye azt 
legalább nyílt szemekkel. A’ török birodaiombul, ha már épen megkell 
lenni, csinálhatni ugyan két királyságot, de független királyságot soha. 
Egyesülten létezésök rövid idejére sem tarthatják főn egymást. Egyik a’ 
másikat, vagy még inkább néhány nagy hatalom mind a’ kettőt, el fogná 
nyelni. A’ nélkül, hogy azon kérdésbe bocsátkoznám : mellyik r< sz kezdő 
minap a’ megtámadást, már abból is kiviláglik , miszerint mindegyik rész 
támadólag ohajta föllépni, minthogy még most is azt vitatják : vájjon mely- 
lyik résztül származék a’ megtámadás? Ha mi ezt a’ kiutahiai szerző
désnél fogva nem tudtuk meggátlani, mikép tehetnők azt jövendőre függet
lenségi szerződés által? M. Ali létezéséhez mellőzhetlen szükséggé váll 
a’ fegyveres hódítás, ha dicsvágya nem izgatná is őt arra. Egyiptus és 
Szyria nem felel meg az általa teremtett katonai hatalom megtai thatásá- 
nak. E’ hatalom maga kénytelen fönállásáról gondoskodni, ezt pedig csak 
úgy eszközölheti, ha fegyvereit túl viszi azon birodalmak határin, mi
ket eddig M. Alinak vala szándék átengedni. ’S ugyan hízeleghetünk e 
magunknak azzal, hogy nem fog majd ismét uj ü r ü g y  támadni, melly 
újabb fegy veremelésrejogositandja M. Alit ? A’ franczia Courrier bizo
nyosnak tekinti, mikép mi angolok csupán önző okokbul ellenkezünk az 
egyiptusi királyság - fölállítással ’s inti a’ franczia kormányt: óvakodnék 
az angol dicsvágytól. Alaptalan ’s igen tévedő vetélykedés ! Ha Anglia 
birtoknagyitási terveket forralna, vagy kizáró kedvezményeket kívánna 
a’ vörös tengeren és Eufráton, úgy azokat könnyebben nyerhetné meg az 
egyiptusi Örökös basától, ki néhány év múlva Abdul Medzsidhez hasonló 
gyermek leend talán, mint a’ szultántól, kinek birodalmát ’s tekintetét 
mint minden európai hatalom, úgy mi is épségben tartozunk füntartani ér
dekűik következtiben. A’ franczia lapok azonban folyvást hősüknek én 
rémvázunknak szeretik tekinteni M. Alit. Bizonyosakká tehetjük őket, 
hogy mi az öreg basát nem szeretjük, de nem is félünk tőle. Csak azl 
gondoljuk: mi lesz majd akkor Egyiptusból, ha Ő meghal ’s utódjai ta
lán nem birandnak az ő hatalmával 's belátásával? Az európai súlyegyert 
nagy kérdését Konstantinápolyban kell eldönteni. Némelly emberek nagy 
tévedésben vannak Chosrew basa iránt. A" jour. des Débats elbocsátta- 
tását inditványozá ’s ezenkül ajánlá, hogy M. Ali tanácsa szerint más 
valódibb török alkalmaztassák ezen magas hivatalra , olly férfi , ki tiszta 
képviselője lenne a’valódi török lelkületnek. Ámde nehezen tál lha'ni va
lódibb törököt, mint Chosrew basa, kivevén , hogy ő nem vakbuzgó. Aa 
öreg Chosrew legügyesebben tud keresztülevezni az angol, orosz, fran
czia és egyiptusi befolyás szirtei közt. Chosrew legtöbb befolyással bir 
a’ török hadseregnél; körülte mindig legjobb reményű ifjakat láthatni, rö
viden , ha valaki megszabadíthatja Törökországot, úgy Chosrew basa 
azon férfi, ki ezt eszközölhetné. De Chosrew és Tahir basák egyik, Ha
lil és Achmet (a’ kapudán basa) pedig másik részen állanak. M. Ali az 
utóbbiak részire nyilatkozék. Az európai hatalmak most illő engedélye
ket tartoznak adni M. Alinak; de hathatósan ellenzeni mindent, mirészé- 
rül konstantinápolyi uralkodásra találna ezélzani. Mindenek előtt azon
ban gyors elhatárzottságra van szükség. Ha a’ hatalmak idő folyamára 
bízzák az eseményeket, úgy olly ügy helyzet fog alakulhatni, mellyen töb
bé nem változtathatni, habár Francziaország és Russzia jegyzőkönyvek
kel vesztegetnék is az időt. Konstantinápoly és a’ díván azon hatalom be
folyásának nyilnék meg, melly az aranyat és cselszövériyt legügyeseb
ben tudná használni, azaz Bussziának. E’ hatalom bizonyosan czélt 
érend , ha Anglia és Francziaország nem egyesülnek minél gyorsabban, 
és szükség esetén Alexandriába nem küldik összes tengeri erejüket, hogy 
méltányos föltétekre bírhassák Méh. Alit.“ Egy másik levelező igy ir 
e’ tárgyban Londonbul: ,, A’ keleti csomó mindig szorosbra húzódik’s az 
egyesült hatalmak hihetőleg csupánkeresztülvágássalfognak segíthetnia’ 
bajon M. Ali vagy rósz tanácsadóktul van környezve , vagy pedig meg- 
homályositá tekintetét a’ nagy szerencse s éles eszét tévútra vezeté ! 
Hogy a’ török hajóserget vonatkozik Ali visszaküldeni Konstantiuápolyba, 
azt drágán fizetendi meg. Az alkalom olly kedvező volt nagylelkű hőst 
játszania, ’s ez önkéntes lemondást olly magosra számithatía volna , higy 
valóban csodálni kell, mikép köve'hetéel e’ politikai álfog^st. Az jövend



tehát napirendre keleten, mi már régóta divatoz nyugaton: azaz csupán 
akkor fognak hallani , midőn már érzendnek. A’ navarini történet ismét
lésé Alexandria előtt igen valószínű , ha jókor nem tér magához M. Ali. 
Ugyanis az angol és franczia hadsereg már parancsot kapa , hogy azon 
esetre, ha Mhemed Ali nem akarná föltétlenül kiadni a’török hajóhadat, 
tulajdon hajóji foglaltassanak el; ha pedig ez sem használna, úgy tétes
sék ostromzár alá az egész alexandriai és szyriai partvidék. „Az angol 
és franczia nyilatkozatok ez ügyben igen bélyegzó'k a’ nemzetiségi szel
lemre nézve. Mig a’ francziák már évek óta holttestnek tekinték Török
országot, mellynek temetésire készül Francziaország, az angolok a’ mez
telen valóság mellett maradnak. Föltűnő, hogy még a’ jour. des Debats 
is Egyiptus fölemeltetése mellett buzog. Az angol politika e’ tekintetben min
den esetre egés’zségesb , mert csak úgy tekinti a’ dolgokat, mikép azok 
valóban történtek és semmi föliileges jósolgatásokba nem bocsátkozik.

(A’ birminghami chartisták elitelve.) Aug. Tikén kihirdető Littleda- 
le bíró Warvvikben az Ítéletet az esküttszék által vétkeseknek nyilványi- 
tott birminghami csöndzavarók ellen. A’ bíró fején levő fekete süveg azt 
jelenté , hogy a’ szerencsétlenek közül néhányan halálos ítéletet fognak 
kapni. A’ foglyok közül Jeremiah Howell, Francis Roberts és John Jo
nes halálra Ítéltettek. A’ biní igy szóla hozzájok: „Önök hazai esküttszék 
által vétkeseknek találtattak James és Henry Bourne háza lerombolása 
miatt Birminghamban. E’ bűnt hazai törvényink mindenkor halállal bün
tetek, ’s noha ez utóbbi években több olly bűnre, melly korábban halál
lal íenyitteték, szelídebb Ítéletet mondott a’ bíróság emberiséghez siuni- 
lása, most mégis jónak találták a' halálos büntetést megtartani Önökre 
nézve. Egyszersmind sajnálva vagyok kénytelen Önöknek nyilványiíani, 
mikép büntettük ollyan , hogy hivatalos kötelességein teljesítése ’s lé- 
lekisméretein nem engedik meg Önöket kir. kegyelembe ajánlanom!“ Itt 
leirá a’ bíró az elkövetett gonoszságot ’s milly szörnyű veszély fenyegeté 
a’ várost 's igy zárta szavait: ,,l!ly körülmények közt szükségesnek tartom 
a’ példaadást, hogy többé ollyasmi ne történjék Birminghamban vagy a’ 
birodalom többi részeiben. Bár üdvös ovakodásul szolgálna másoknak 
()nök szerencsétlen sorsa! Noha egyébiránt nem adhatok Önöknek re
ményt inegkegyelmezésre, mégis reményllietnek Önök legalább más vi
lágon kegyelmet azon mindenható bíró előtt, melly sziveinkbe lá t’s min
dig hajló irgalomra, hol alázatos és valódi megbánást lát. Önök ideje 
gyorsan halad, készüljenek tehát megjelenni az isten szemei előtt. For
dítsák a’ hátralevő rövid időt legbensőbb megbánására bűneiknek, ipar 
kódjának közbenjárónk ’s megváltónk Jézus Krisztus által azon kegyel
met isten előtt megnyerni, mellyet emberektől többé nem1 várhatnak. 
Most nincs egyéb hátra, mint hogy kimondjam a’ törvény borzasztó ha- 
tárzatát, melly igy hangzik: „Önök, Jeremiah Howell, Francis Roberts 
és John Jones , mindnyájan és közülök mindegyik , azon helyre fognak 
vitetni, honnan ide jöttek , onnan pedig a’ vesztőhelyre, ’s ott egyen- 
kint nyakuknál fogva fölakasztatnak, mig halva leendnek (hanged by the 
neck till you are dead.) Legyen az ur kegyelmes szegény leikeiteknek 
végtelen irgalmával!“ Aston Tamás fiatal vádlott, ki hasonló bűnt kö
vetett el, Ígéretet kapott, hogy büntető gyarmatba fog szállíttatni. 9 ke 
vésbbé terhelt munkával; Lovett, a’ nemzeti gyűlés volt titoknoka, és 
Collins mint műveltebb osztályba tartozók egy, évi fogságot töltendnek 
a’ warwiki megyebörtönben. —

í ' p a n c x t a o r s a á s » : .
(Ministerségi tanácskozások a’ keleti ügyről. Elegy.) Aug. 12diki 

párisi hirek szerint a’ keleti ügy miatti villongás még folyvást tarta’ mi
nisten tanácsban. 1 Óikén késő éjig vitatkoztak titkos tanácsban a’minis
terek , anélkül, hogy határzást hoztak volna. Passy , Teste, Villemain, 
Dufaure és Duperré hathatós föllépést kívántak, a’ többi négy minister 
pedig pangás mellett nyilatkozott a’ királlyal. A’ lapok az öt minister 
mellett szólnak, de határzott véleménykifejezésre nem igen van kedvük. 
A’ Temps különösen igy nyilatkozik: Mi úgy óhajtjuk eldöntetni e’ fon
tos kérdést, mikép azt Francziaország dicsősége kívánja “ _A’májusi
zendűlet miatt ellogottak közül ismét 60an nyertek vissza szabadsagukat. 
— Daguerre kötelező magát, hogy fontos találmányán idővel teendő ja 
vításit is közlpndi a’ ininisterséggel a’ kapott évdijért. —

T ö r ö k o r § * á g-.
(A nagyhatalmak pártfogásuk ala veszik a’ porta ügyét’ j ez minden 

alkudozást félbenszakaszt Méh. Alival.) Konstantinápoly, juh oOdikán : 
Nehány nap előtt még minden leveretve volt itt; a’ díván állandó ülése
ket tartott azon javaslatok vitatása végett, mellyeket M. Ali Akif efendi 
áltál küldött ’s minek czélja: az összes ozmán birodalomban főhatalomra 
vágyása ’s a’ szultánnak zsarnoki gyámságba szoriflatása. Hírnök érke- 
zik azonban Bécsbül sürgönnyel Metternich hgtiil Stürmer báréhoz, melly
nek következtében a’ nagyhatalmak képviselő* jí egyesülten a’portához ira
tot intézőnek azon felszólítással , miszerint a’Méh. Alivali alkudozással 
hagyjon fel ’s e’ tárgyban az öt nagyhatalom tudta nélkül semmi lépést 
ne tegyen.L jegyzék szabadító angyal volt a’portára nézve , mellytől M. 
Ali alázatos hangjával a világ előtt nem kívánt egyebet, mint az általa 
kormányzott tartományok felett korlátlan örökös uralkodási jogot gyer
mekei számára ; ellenben o minden kiséret nélkül személyesen Konstan
tinápolyija jóni igérkezék, mint ministerelnök a’ szultán tanácsa vezér
lését fölvállalandó, hogy főnöksége alatt az ország megújulását eszkö
zölhesse. Már e’ javaslatra kész volt a’ díván határzata, miszerint Chos- 
rew basa tisztérül lelépem! ’s az alkirály kivonatát teljesítik. A’ hírnök 
azonban elég jókor érkezők a’ sürgönnyel; a’ gőzös készen állt ugyan, 
melly Akii* efendit Alexandriába vinni szándékozott, hogy nyilványitná

a’ basának, miszerint Egyiptus, Adana, Szyria, Bagdad ’s a’ t. állan
dó birtokában maradhat ’s a’ szultán fölött ijedve ’s kénye szerint ural
kodó,Hik. Mostazonbart minden más szint ölte. Chosrew kettős erővel ra- 
gadá meg ismét a’ halaimat: Akif efendit visszatartózfaíá ’s a’ díván ál
tal katonatisztet küldete M. Alihoz, mellybenigen röviden értésire adják, 
miszerint javaslatit nem fogadhatják el, forduljon tehát e’ miatt a’nagy- 
hatalmakhoz Roussin hajó vezér is azonnal tisztet kühle Alexandriába 
M. Alihoz azon üzenettel, hogy a’nagyhatalmak a’ portát védendik, ha 
ismét légy vert ragad ’s erővel szándékozik kivíni azt M. Ali,mitalkudozások 
utján nem érhet el. Másrészről minden képviselő felszólító az Alexandriá
ban székező consulokat, miszerint ónak Alit minden meggondolatlan lé
pőstül ’s azon hangon beszéljenek vele, a’mellyen Roussin hajóvezér kö
vete nyilatkozni fog. Ponsonby 1. élt ez alkalommal ’s Walker kapitány
nak ’s minden angol katonatisztneka’ törökhajókon ’s alattvalónak paran
csot ada Alexandria! azonnal elhagyni 's Máltába vitorlázni. Walker kapi
tány aligha engedhet e’ felszólításnak, mivel, mint látszik, nincs sza
bad akaratja’s kénytelen azon rendeletekhez illeszkedni, mellyeket Mek. 
Ali az ottoman hajóseregre nézve jónak lát életbe léptetni. A’ török ha- 
jóserget máris egyiptusi lábra állifák , noha ismételve biztositgat az alki
rály, hogy nincs szándéka megtartani azt. Mind é’ mellett a’ két hajó je- 
reg már egygyé olvadt, ’s összesen 5 ezer álgyuval bír. Az angol és 
franczia hajósergek pedig, mellyek a’ dardanelláknál egyesülni szándé
koznak, alig birnak 1500 álgyuval ; nem lehetetlen tehát, hogy Mehe- 
med Ali a’ legutóbbi üzenet miatt az okosságot félretéve megkísértse: 
vájjon nem vihatná-e ki fegyverrel azt , mit olly igen forrón óhajt ? — Ale
xandria, juh 17kén : Tegnap mutató be a’ kapu ján basa a’ török hajó
sereg tisztjeit Méh. Alinál; mivel a’ tisztek beléptiikkor le akarók rakni 
fegyvereiket, az alkirály ellenkezőt parancsolt. Egyenkint vonultak el tehát 
M. Ali előtt, lábait megcsókolva, azután álltak rendbe. Az alkirály köv. 
beszédet tarta hozzójok: „Gyermekim ! A’ nemzet ereje egyezségben áll. 
Jövendőre mindnyájan egyesülünk, Konstantinápoly és Alexandria nein 
alkotandnak ezután ellentétet. Mindnyájan muzulmánok vagyunk; ural
kodónk egy, ő még ifjú szultán, áldja meg az ég őt számos évvel. O drá
gakő; ^igyekeznünk kell, hogy híven ’s becsületesen szolgáljuk ő t ’se r
re legalkálmasb eszköz , ha testvérek maradunk; szigorú katonai fenyí
téket tartsatok, gyakoroljátok magatokat hadiszolgálatban ’s isten Ab
dul Medzsiddel ’s népével leeml.“ ErreMusztafa basa azon kérdésére: 
vájjon megengedi é , hogy egyiptusi egyenruhát viseljenek ? Méh. Ali ezt 
vílaszolá: „Kinek tetszik, tegye azt; erőtetni senkit nem kell.“ A’ka
pudán basa több európaitól meglátogattatván , így nyilatkozók előttük : 
„Én a’hajósergetnem ellenséghez, hanem baráthoz vezetőm. Alexandria 
és Konstantinápoly ugyanazon ország városai. Európában ha nem akar
nak ministerséget, melly a’ statust veszélyezteti, védik magokat ellene. 
Én hasonlót teszek.“ Ibrahim basa juh 4kén érkezők Marasba. A’ 
törökök Tauruson keresztül Koniah felé vonultak vissza’s nem üldözték. 
A’nagyúri sereg igazi vesztesége holtakban és sebesültekben 4760 főnyi, 
foglyokban 2 6 0 0 ;  179 álgyu , 16 ezer fegyver ’s mintegy 5 milliónyi 
hadiszer esett zsákmányul a’ győzelmes kezébe. —

Konstantinápolyi legajabb hirek szerint Joinville hg „Papin“ fran
czia gőzösen tegnap reggel a’ török .fővárosba érkezők ’s Namik basa fé
rik által a’ szultán nevében üdvezöltetett. Ugyanez nap Rzewuski Adám 
gróf, az orosz czár segéde ’s testőri ezredes, ideérkezők ’s czárja ne
vében szerencseiratot nyujta be az ifjú szultánnak trónra léptéhez. — 
Porter commodore, az egyesült statusok követe és Behr b. belga követ 
hasonlag ide érkeztek. — Két korvett és egy gőzös, miket a’ kapudán 
basa Rhoduszban hagya szükséges élelmiszerek végett, miután azon hirt 
vevők, hogy a’ török hajóvezér Alexandria felé vitorláz, Konstantiná
poly félé tértek vissza, ’s már Boszporban horgonyzanak. — Vinke, 
Moitke és Lane porosz tisztek , kik Hafiz basa hadsergénél voltak a’ leg
utóbbi csatakor, néhány nap előtt visszatértek Konstantinápolyba. Mühl
bach kapitányt 14re várják vissza Maiadéból. Hasonlag Walker kapi
tány is, kit a’ kapudán basa mellé rendeltek a’ hajóseregnél, angol gő
zösen már visszatért Alexandriábái. — A’ török statuslap nagyúri iratot 
közöl a’ nagyvezérhez, melly ben szigorúan tilos a’ vezérek ’s basáknak 
kerületeikben több adót beszedni , mint mennyi a’ statuskincstári jegyző
könyvben van irva; ellenkezőleg cselekvők szigorú büntetéssel fenyittet- 
nek ’s a’ nagyvezér intetik illyesmi fölött őrködésre. —

Sir Moses Montefiore, londoni zsidó pénztőzsér, juh 12ikén Szy- 
riából Alexandriába érkezők’s Méh. Alinak javaslatot nyujta be bankfölál- 
Ulás végett Alexandriában egy millió font sterlinggel, azon feltét alatt 
azonban, hogy a’ zsidók sorsán az alkirály könnyítsen. Szyriában ugyan 
is a’zsidó jobbágy a’ basa minden alattvalóji közt legnyomottabb, törvény
szék előtt zsidó tanukép nem léphet föl, földet nem birliat ’sa ’ t. Mon- 
teílore Palesztinában már nagy terjedelmű földet bérié ki 50 évre ’s hit- 
sorsosit földművelésre ösztönzi őseik tartományában a’ bankfelállitás után. 
Félhetni azonban, hogy terve aligha elsül, mind e’ mellett is csiráit al
kothatja ez egy nagy’s rég megjövendölt eseménynek, mi maga korában be
köszöntem!. Egy milliónyi, tőke seliol nagyobb fontosságú nem lehet, mint 
ez országban. Montcfiore első udvarlatkor Méh. Alinál egész diszöltözet- 
ben, mint londoni sherif, jelent meg, mi annyiból nem vala ezélirányos, 
mert ő e’ hivatalt többé nem viseli. Mint londoni sherif ugyanis a’ király
né koíonáztatása után báróvá Kín e’ gazdag pénztőzsér. —____________
«daS»4»»naál*: "ÍVst, migus/jT23dikán : Tisztáimmá 1(>8, ISO, — ; — Két
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M a g y a r o r s z á g '  E r d é l y .
M et t érnie]» hg f. hó 12ikén csúzos láztól támadtatván n;eg a 

betegség rendesen követé folyását. A’ hg tökéletesen láztól ment állapodja 
nyolezadik »»apón és az igen csekély lázinger a’ kilenczediken a’ beteg
ség csökkentét ’s minéleló'bb javulási állapotba jutását tanúsítják.

A’ m. kir. udv. kamra O r i e s k a  István és II ö Ib i ing  Antal 
számvevó'tisztek nyugalmaztatása következtiben a’keblebeli számvevöhi- 
vatalnál K u d e l á k y  Ignácz és S eh i ffn er Antal ingrossistákat szám- 
vevotisztekke; Ge r o  Lajos és B á n y a y  Antal járulnokokatingrossis- 
tákká és S t r a d a Zsigmoiid és T i c h 11-T u c z i ng e n Ferencz gyakor- 
nokokat járulnokokká alkalmazó.

(A’ pesti eló'vásár sükere.) Jelen sokadalmunk elsó' hetének vege 
következő sikerűnek mutatkozott: posztó és minden gyapjúszövet igen ■ 
nagy mennyiségben kelt és más gyári ’s kézműi czikkekben is igen élénk 
volt a’ vásárlás, csupán a’ vászonáruk csökkentek némileg, mivel eleinte 
igen magosra fesziték az árt, utóbb pedig több mennyiségű áru érkez
vén, alább kelle hagyni a’ nagyár-követeléssel. A’ honi termékekre nézve 
általányosan véve nem egészen kielégítő e’ vásár. A’ finom egynyiretü 
gyapjúról még semmi bizonyost nem mondhatni, noha honi és német 
gyártókon’s nagykereskedőkön kivül számos franczia és belga kereskedő 
érkezett ez úttal is fővárosunkba, de első hét végéig csak válogattak ’s té- 
továzgatva várakoztattak. Hogy ennyi vevő daczára sem történtek azon
nal nevezetesb vásáriatok, abból .némcllyek valamennyire csökkenését 
vélik jósolhatni a’ gyapjuárnak; mi azonban a’ külföldi kedvező előzmé
nyek után talán még sem valósul meg az állhatatos gyapjutermesztőkre 
nézve. Itt isjókeletüek lévén t. i. a’ gyapjúszövetek, igen természetes , 
hogy a’ gyártott czikkek nagyobb mértékű fogyasztása keresett ezikké 
tegye a’ gyártatlan anyagot vagy is gyapjút. így hihetőleg csak a’ lenge 
tökéletüek vesztenek. Mi a’ közönségesb kétnyiretü téli gyapjút illeti, az 
gyorsan kel, még pedig jobbadán a’ múlt vásári áron, mi szinte ked
vező síikért sejdittet a’ finomabb fajokra nézve is, minthogy azok mindig 
kerestebbekke szoktak lenni, és a’ külföldi nagyobb vásárokon az előb
biekhez képest meglehetősen magasb áron keltek. Gubacs kevés termett 
az idén ’s igy az ide hozott mennyiségek szökkent áron keltek el. Pá- 
lyinka, tavalyi méz ’s borkő a’ keresettebb tárgyak közé tartoznak ’s 
kielégítő áron kelnek. A’ repezeolaj emelkedett ugyan; de nem annyira, 
mikép azt az idei mostoha repezetermés után méltán várhatók a’termesz
tők. A’ nyulbőrök is igen kapósak ’s a’ hamuzsir szinte számos vevőre 
talál. Búza és rozs mérsékelt áron állnak; zab, tengeri és árpa ellen
ben igen magosra szökkentek. A’ bor igenjutalmas áron megy, de üres 
hordók annál drágábban , mi csakugyan oda látszik mutatni, hogy jó 
és szapora lesz az idei borszüret. Debreczenbiil Pestig igen magas volt 
a’ fuvarbér; egy mázsától 1 f. 20 krt is fizettek pgőben ’s ez is okozó 
sok termék hátramaradtát vagy elkéstét.

A’ pesti ref. sz. egyházban f. h. 25kén szép renddel ’a meglepő dísszel ment 
végbe Báthory Gábor 25 éves superintendensnek és félszázados papnak örömünne- 
pe, ’s azzal egybefoglalva Török Pálnak pesti papi hivatalába fényes iktatíatása. 
Gyönyörű látvány volt az ez ünnepélyre nemcsak a’ két fővárosból, de messze vidé
kekről is összeseregleít különféle rendűek tarka vegyülete , kik közt számos egy
házi és világi méltóság, az ágostai és helv. hitv. egyházkerületek ’s a’ dunamellékí 
egyházvidékek küldöttei, kath. szerzetesek’s más vallása papok jobb oldalon, má
sikon pedig nemes asszonyságok diszesiték a' főbb helyeket. A’ nép tömérdeksége 
mellett még is kezdettől végig a’legszebb rendfentartást a’ közönség miveltségi ér
zetének’s egyházi elöljáróság bölcs intézésinek tulajdoníthatni, melly részben a’ 
megyei és városi nemes hatóságok minden szükségest megtenni szívesek valának. 
Minél ritkább ez ünnepély, annál méltóbb emlékezetben maradása ’s az abban részt 
nem vettek kedvűért rövid leábrázoltatása. Megnyitotta az isteni tiszteletet e’ buzgó 
ének : Szent Isten ! noha neked’s a’ t. a’ nép által zengve orgona-kiséretben, ezt 
követé a’ 70ik dicséret „Adjunk hálát mindnyájan“ ’s a’t. i. 2. 6 és 7ik verse szinte 
a' néptől orgona mellett énekelve. Ennek végével 'Tóth Ferencz superintendens ur 
azon fölemelt helyről, melly az Úr-asztala mellett a’jubiláns és jubilandus két fő 
pap számára készíttetett, szószékbe menvén, imádság után fontos egyházi beszé
det tartott a’lelkipásztor kötelességei’s érdemeiről, alkalmazván ezeket Báthory 
Gábor urra, ki a’ 112 évig enyészetben volt pesti ref. egyház felálliléja’s első papja 
vala. Ezt követé Tatay András kecskeméti oktató által készített örömünnepi ének 
„Nyisd meg oh egek dicső királya“ ’s a’t., a’ magyar színház hangászkara ’s mű
kedvelők áltál ömlesztve muzsika kíséretében, mellyet Pest városa expedilora Bar- 
tay Endre úr, a’ „Csel“ czimű első eredeti magyar opera szerzője valódi művészet
tel ’s oily szerencsés hatással készített, minő csak óhajtha‘ó ’s várható vala. A’ 
kellemes ajkú Schodelné, Váray, Erkel,’s az egész kar gyönyörű éneke mellett, 
szivrehaló ’s erőteljes volt a’ muzsika kifejezése áltáljában, főleg ez érzékeny so
roknál „fő papunk im élte alkonyárul, Térd-rezegve zsámolyodhoz járul“ ’s ismét 
a’ 3dik vers végén „Tiszta lángjai áldozatjának , Thrénodig ha hajdan elhatának , ’s 
Kedveiéi! ajkabáj-zengzetét; Ah! ne vesd meg hattyú-énekét!“ — Köszönet t. 
Nyáry Pál urnák, Pest megye főjegyzőjének, ki mint jelenleg a’színház igazga
tója, e’ lélekhato zengeménynek ’s muzsikának eszközlője volt. Ekkor ment föl szó
székbe e’ nagyszerű ünnepély fő tárgya az ősz lelkész-superintendens’s röviden de 
annál lelkesebben és szivrehalóbban szólott és számot adott az általa 50 évig viselt 
lelkészi sáfárságrol, ’s istenhez fohászkodva, hattyúi hangon monda búcsút ked
ves népének az ő ide jöttekor csak 160 ’s most ezer és több száz főbül álló ref. gyü
lekezetnek. E’ beszédet a’ néptől énekelt azon vers zára „Uram hajlékodat 's a’ I.“ 
(Zsolt. 26. 8J ’s kezdetet vön az ünnep második tárgya, a’ papi beiktatás, mellyet 
maga az elbúcsúzott főpásztor mint superintend t.s vitt véghez a’szent asztalnál,

fldves tanácsadások ’s áldásokkal, ’s a’ hjí. Biblia átadásával küldvén az uj egyházi 
szónokot szent hivatala kezdésére, ki is egyenest az asztaltól szószékbe ment, mig 
a’ nép orgonával egy verset énekelt „Aidjótok az ur nevét (Zsolt. 135.) Török Pál 
ur, a’ középponti ref. egyház szerencsésen vá lasztott uj papja, kit az egész hall
gatóság képén ült öröm cs megel égül és tulmagasztalt minden egyéb dicséreten, iel— 
kés és buzgó imádsága végeztével, beköszöntő remek egyházi beszédének alapjául 
vévé e’ szentirásbeli helye(:„Isten cselekedte, hogy alkalmatos szolgái lennének az 
uj testamentumnak, nem a’ betűnek, hanem a' léleknek; mert a’ betű meg I, a’ lélek 
pedig megelevenít (2. Kor. 3: 6. j ékes nyelven fontos előadási) ;n mutogat« a’ 
Krisztustól tanított vallás sajátságit „világosság, igazság, szabadság és szeretet“ ’s 
ebbe , ’s azt rekesztő imádságába ékesen foglalván mind azt, mi a' kettős ün

nepély érdekében mondandó vala. (Ezen cathedrai beszédek, imádságok ’s énekek 
rövid időn nyomtatásban fognak megjelenni.) Berekeszté a’ szónoklatokat szinte az 
említett oktató által készített, ’s a’ hangászkartól muzsikával zengedezett beiktatási 
ének, ’s kijövetkor a’ nép által a’ 235dik Dics. 3ik 5ik versei „Szenteld meg hát oh ! 
Szentek Szente, Ez egyházi szolgát ’s a’t. ’s igy a’ tömérdek sokaság, mindössze 10 
óranegyedig tartott lelki élvezet után, kitűnő öröm és megelégíilessel oszlott el, jövő 
vasárnap, a’ szinte Török ur által német nyelven tartandó isteni tiszteleten, reményl- 
hetőleg ismét teljes számmal megjelenendő. Délután 3 érakor a’nemzeti onsino 
nagy termében 200 személyre adott nagy lakoma koszorúzá az örömünnepet, mel
lyen Teleki Sámuelgr. úr, mint e. kerületi fő gondviselő, kezdvén el n' köszöntése
ket, igazi franczia pezsgővel habzó poharak üdítettek a’ fel», uralkodóéi t, hatósá
gokért, ünnep hőseiért, az asztal jelesbiért’« a’ t. nemzeti szokás szerint.—

(Pesti vakok intézete.) A’ pesti vakok intézetének nyilv yos pró
batere f. hó Óikén meneml véghez délutáni 3 — 6 óra kozta’ i-otmegyei 
nagy teremben. Az énekes mise pedig vasárnap, sept. lse jén , történik 
reggeli 9 órakor a’ krisztinavárosi sz. egyházban; ugyanazon nap délután 
4 órakor lesz a ’ növendékek gymnastikai mutatványa az intézet ideigl. 
szállásán a ’ krisztinavárosi Horváth-kertben. —

L a n z u t (Galliczia) aug. 2kán ; A’ magában csak Pofocky Alfred gr. ritka 
ékesség!) kastélyáról ismeretes csekély városka Lanzut Gallicziában különös ün
nep nézőhelye volt. Ugyanis itt ő kir. fensége 4dik Ferencz modenai hg a’fél 
századig nevét viselő 2ik vasasezrednél félszázados tulajdonossága ünnepét meg- 
üllni kegyes vala. Elhagyván birtokait kétszázötven mérföFdnyi úttól nem kímélte 
koros napjait, hogy kinyilatkoztassa, mennyire méltatja a’ katonai érdemet, ’s 
mennyire kegyelmes ezredjéhez. 181Í) tájon az ezred ő fens, magyarországijé- 
szágin fekfivén Sárvárolt’s vidékén, csak igen is ösmérte tulajdonosát, de hogy 
ez éjszaki tartományban lehessen szerencséje délszakon lakó fens, fub'jdonosá- 
hoz, legmélyebb tisztelöji sem merték reményleni. Nagy volt az öröm az ezred
nél av valódi tudósításra, ’s az ezred tíistint összehuzódott Lanzut körül. Végre 
megjelent az óhajtva várt nap, jul. 28kán esti 9 órakor megérkezett ők. fsége, 
fija, Ferdinand, az ezred másod-ezredese, ’s ó királyi fhgsége, Galliczia polgári 
és hadi kormányzója Ferdinand kiséretiben. Őseihez illő udvarisággal fogadó ő 
fhgségét mint házgazda a’ környékről iile gyűlt előkelő nemességgel’« hadi kor
mányzó Langenau számos kíséretével, őszinte örömíidvözlettel az ezred tiszti karja 
régen nem látott tulajdonosát, ki is nyájas kegyességgel örömét jelenté, hogy 
e’ vitéz ezrednek félszázad óta viselheti tulajdonosi jogait, minek ünnepét megíillni 
szive hő vágya ’s mennyire örvend ismét hívei közt lehetni. — Az ezred zászloji 
a’ múlt háborúban sokat szenvedtek 's egészen elszakadoztak, mellyek helyébe 
ez uj zászlókat nyert, a’ mellyek fölszenteltetése is ez ünnepre halásztatok. 29én 
reggel 8 órakor kilépett az ezred teljes díszben, Galliczia érseke egy magasló 
helyről buzgó kebellel könyörgé a’ mindenható áldásit a’ fels. uralkodó házra 
’s ezredre az égnek emelt és szentelt uj zászlókban is. Miután az ezredi lelkész 
lelkes beszédében az ünnep nagyságát előadta ’s az ezredest zászlóji utolsó csep 
vérigleni ótalmazására buzdította. A’ főszemélyek nevei arany szegekkel vannak 
örökítve a’ zászlókon. Ezen kivül különös ajándékul kapott az ezredes osztály 
zászlója ó kir. fhgsége nejétől egy arannyal gazdagon hímzett zöld szalagot, 
leányától egy kisebb szinte arannyal kivarrott fejér szalagot, az alezredes osz
tály zászlója egy arannyal hímzett zöld szalagot gr. Poíockinétul, mint a’zászlók 
keresztanyjától, végre az őrnagyi osztály zászlója egy arannyal tűzött kék sza
lagot az ezred másod tulajdonosa lovas főtábornok gr. Crcneville ö exc. nejé
től. Mise és szertartás után az ezred félszázadonkint léptetettel, hol ő k. fensége 
nz ezred szép tartásán megelégülését nyilníkoztatá. Ezt fényes ebéd követte 
Potocki Alfred gr. vendégszerető kastélyában, mellyen, nem számolván a’ főbb 
idegeneket, ’s előkelő szomszéd nemességet, a’ tisztikar egyenruhásán jelen 
volt. Délután az idő esőre változván semmi sem történt. Estve vacsora 's táncz , 
mellyet ó fensége, 2ik ezredes Ferdinand, nyitott meg. 3üán ó fségök megtekintek 
a’ lovas laktanyát, kórházat, végre a’ készen váró lovagjátékoí. Ezt kezdé Huss 
őrnagy vezérlete alatt 12 tiszt, u. m. alapi Salamon János, Sailer Károly, Sedl- 
nilzky Móricz b., Brüssel Felix b-, Macdonald Sándor, Gemminger Ágoston b„ 
Roller Ágoston b. főhadnagyok, Sedlnitzky Ferencz b„ Hornstein Vilmos b., 
Wess Leopold, Maltilz Antal, Fabrici Fridrik alhadnagyok lobogós lánesák- 
kal, melíy eredetiségével’s csinos fegyverzetével minden várakozást felülmúlt. 
Ezután törökfők állíttattak fel, ’s azokon 2 pár tiszt, u. m. Sailer Károly főh. 
Sedlnitzky Ferencz b. hadnagygyal , Roller Ágoston főh. Maltitz Antal alhad
naggyal mutatta ügyességét Jánosával, pisztollyal, karddal. Végre 48 köz ember 
lejtett, mind fekete lovon, lobogós dzsidával; a’ rendesen folyó mozgások, rende
sen képezett különféle tánczkerekek ezen fegyverfaj iránt méltán illő tekintetet pa
rancsolnak az ámuló nézőnek, csinos lejtésiben a’szem feloldozá a’ nehéz vasat a’ 
nehézkes ügyetlenség vádjától,’s végre is csak a’ rendképet hagyá az elmében. 
Teljes megelégíilést inte ő fens, a’ néző- színről ’s lejővén ezen megtiszteltetés 
nem mindennapi nemét, hol a’ terv mind a’ fegyverzés mind a’ kivitelben tökéletes 
v°lt, igen kegyesen fogadni méltózfatotf, megelégülését különösen Russ őrnagy 
urnák jelentvén , ki az egésznek teremtője volt. Ezt követé fényes ebéd. Dél
után 6 órakor lóverseny, a’ pálya 600 bécsi öl. Először paraszt versenyben futott 16 
ló négyesen, kik közt egy csapat, a’gróf jószágin letelepült, sváb. Megjegyzésre 
méltó, hogy a’ német eredetű lovas és lómennyivel rosszabbul futott a’ vézná
nak látszó de vérmes lengyel lónál. 2)Két kozák, majd egyiránt. 3)Nemesb verseny. 
Minthogy ez csak ezelőtt 2 héttel lépe életre , a’ lovak nem voltak igazán ido
mítva, így ez nem a’ szó teljes értelmében mesterséges hanem^sak egyenes katonai 
lovaglás volt, a’ lovak származása, egyet kivevén, nem okleveles; de c’ lovak



)-  ( a
tehetsége mind ismeretes. Futott 5 ló illy renddel: A-labor 8 e. szogsárga m. 
15 marok 2 hüvelyk,(atyja Pygmalion telivér angol gróf Bavarovszki birtokában, 
anyja arab kancza) — Ányos kapitány birtokában, urlovas. teher 110 font. — 
Világos pej k. angol % vér 9 észt. 15 marok 3 híiv. ez előtt 5 észt. futott Becs
ben gr. Potocki Alfred birtokában, lovas gr. Potooki Móricz, teher 120 font. Sö
tét szürke k. 15 m. 3 h. 7 észt. angol telivér, Steehlinszki János ur tulaj tona, ur 
lovas, teher 120 font. Fekete k. lí> m. 1 h. 7 észt. a’ würtembergi király méne
séből, Brüssel b. főhadnagy tulajdonosa, lovas Fitzgerald hadnagy, teher 118 font. 
Setét pej heréit 17 maroki híiv., holsteini eredetű, 7 észt., b. SedlniízkyMóricz 
tulajdona, urlovas, teher 130 font. Xagyvalaa’ várakozás, de a’ nyerés nem ké
tes. Bravo Ányos! kiáltással fogadá a’ nézó sokaság a’ bátor lovast, ki ellentár
sit majd 80 lépésnyire hagyta hátra, ’s győződéi mi biztossággal a’ megelégü- 
léssel néző főhgek előtt sapkáját a’ levegőben háromszor forgatta meg. Kedv
elve nézék meg ő fenségük ezen nyerő szép állatot, de örömmel is üdvözlé a’ 
tisztikar pajtását, ki e’ nap dicsőségét az ezrednek illy fényesen nyerte meg. 
j-mét egy közel erdőcskébe kocsizott a’ főhgi társaság, hol két lengyel paraszt 
lakad alom üdvezlötte az ünnep tiszteli: főszemélyét, ezt követé a’ kert ’s kas
tély fényes kivilágittatása ’s tánczvigaloin. Nyájasan jelent meg ő k. fensége a’ 
kerti csarnokon a’ tömérdek sokaság közt. 31 kén az ezred fegyvergyakorlásra 
lóháton kilépett, hol az újabb had; rend szerint néhány mozgásban ő k. fenségük 
teljes megelégülésöket megnyerni szerencsés volt. 2 órakor még egyszer össze
gyűlt a’ tisztikar búcsúzó tiszteletét tenni, melly alkalomkor az ezred ő fens, 
fegyverit, mellyeket ez ünnepen viselt, örök emlékül kikérte ’s meg is nyerte. 
Gazdag ajándékokkal halmozta kedvelt ezredét a’ fens, bőkezű tulajdonos ez
redesétől kezdve az utolsó közemberig, mellyek közt nevezetes minden tiszt
nek ajándékozott arany és ezüst emlékpénz, melly egyik oldalán ó k. fensége igen 
jól talált mellképét, másikon jelszavát, ,non conmovebitur4 egy a’ tengerhullám
tól csapkodott mozdulatlan sziklán elmésen ábrázolja.

/I tn e  f i k  a
Ujyorki lapok kivonatát közük az ujgranadai elnök congressusnyi- 

tó beszédének, mellybena’ küladósság 16,564,875, a’ bel pedig 8,850,000 
dollárra tétetik, mit kővetkező jegyzéssel kisér az elnök: „mi külhite- 
lezó'inket illeti, nekik teljes joguk van, nemcsak a" fizetfetlenül maradt 
kamatokat, mi 13,417,549 dollár, hanem a’ folyókat is, mi évenkint 
993,S92 doll., követelni, de, bármilly fájdalmasan , meg kell vallanunk , 
miszerint a’ respublica most képtelen számos kötelezésinek eleget tenni; 
mert, önfentartás tisztétől vezéreltetve, mielőtt adósság-fizetésről gondos
kodhatnék, önfenállására szükséges költségeket kénytelen födözni. Ha hite
lezőink, okosságot félretéve, tőkéjök ’s kamataik teljes mennyiségét kö
vetelnék , a’ respublicát mintegy kényszeritnék tönknyilványitásra.“

Philadelphiaijuk 19dí ki levél szerint a’ M. Chronicleban : Néhány 
nap előtt Buenosayresből brigg érkezék ide, melly máj. 6ikán indult, 
’s véres csatáról hoza hirt, melly a’corrientesi es entrerioi sergek között 
történt Pagecargo helység közelében; e’ csatát az entrerioiak nyerek 
meg, mellyben a’ győzött résziről 1900 (?) fő, közöttük 84 tiszt és a’ 
corrientesi kormányzó, hullott el. A’ győzelmesek ezenkül 450foglyot, 
500 puskát, 1500 láncsát, 360 pisztolyt es kardot, 4 ezer lovat ej
tenek zsákmányul; holott ők csak 66 halottat ’s 90 sérültet számlálnak. 
Cprrientes tartomány Rio de la P l a t a  respublica ellen lázadt fel, de 
merényük nem jó véget ere. (A’ hir, mint látszik, amerikai szellemű.)

S p a n y o l o r s z á g .
(Maroto beszélgetése sükere Hay lorddal.) Maroto említett beszél

getését Hay lorddal Spanyolország lecsöndesitése iránti terv miatt mond
ják jól értesültek történtnek, mellyet a’franczia kormány elibe terjeszte 
már a’ earlosi tábornok ; mit azonban Espartero visszautasíta. Maroto 
biztosa, bizonyos Madrazo , rövid idő előtt Parisban volt, ’s egy hóna
pig tartózkodók ott, mi igen föltűnt, miután tudva volt, hogy ez épen akkor 
nevezteték ki ezredessé ’s fontos vezérség bízatott reá a’ earlosi had
seregben. Madrazo ezredes korábban a’ franczia hadseregnél szolgált és 
zászlóaljvezérségre jutott ’s böcsületrendi diszjelt nyert, utóbb pedig spa
nyol szolgálatba lépvén Ferdinand király és ministere, Calomarde, kö
rül igen fontos szerepet játszók. Ferdinand halála után sértett dicsvágy 
a’ királyné sergéhez hűtlenné tévé őt, ’s azóta a’ carlosiaknak szolgált. 
Ezek eleinte hidegen fogadák őt korábbi ellenségeskedésiért Villareallal; 
utóbb azonban megnyeré Zariateguy barátságát, kinek megbukta után 
az estellai börtönökbe jutott, honnan Maroto szabaditá ki őt, miután ma
gához sükerült ragadnia a’ főhatalmat. Maroto ügyesen tudá használni 
Madrazo fortélyosságát es Bayonneba kühle őt az elűzött carlosiakat kém
szemmel tartás végett, kik forrongásik központjául választák e’ várost; 
Texeiro befolyása mindazáltal kieszközlé a’ franczia hatóságoknál, hogy 
Madrazo Bayonneból Toursba küldetek. Midőn az ottani megyeispántól 
több kérdés következtiben végre azon választ nyeré, mikép azért kel
le liayonneból eltávoznia, mivel ott igen nagy közelségben volt a’ spa
nyol határokhoz, igy felelt: „Adjon Ön tehát nekem útlevelet Parisba , 
ott még 60 mérfölddel távulabb leendek.“ Megkapván az útlevelet, azon
nal Parisba utazott és onnan levelezésbe bocsátkozék Marotoval , ki tüs- 
tint béke iránt kezde alkudozni Esparteroval. A’ earlosi tábornok először 
is a baszk tartományok szabaditéki föntartását és biztositását kiváná. 
Espartero kötelezé magát e’ föltét kieszközlésire kormányától. Maroto 
2dik íöltéte igy hangzók: az alkotmány megsemmittetvén , helyébe Mar
tinez de la Róza Estatuto reáljához hasonló alkotmány szerkesztessék. 
Ezt ellenze Espartero, mivel a’ királyné megesküvék az 1837iki alkot
mányra, következőleg nem lephet attól vissza. 3szor: Izabella király
né házasittassék össze nem a’ trónkövetelő legidősb, hanem másodszü
lött fiával, mi által a fiatalabb ág jutna uralkodásra. Espartero erre azon 
megjegyzést tévé, miszerint minden békeszerződésnek házasság lesz 
ugyan a’ vége, de mellőzhetlenül nem akará elfogadni e’ föltétet. Miu
tán a’ szövetkezés alapjai ennyire jutottak, megirá Espartero azokat Ma
ii: azonak a’ franczia kormány elibe terjesztés végett. Madrazo ez iránt 
először is Mira/lores párisi spanyol követtel, azután pedig Rumigny gr. 
madridi uj franczia követtel és több magas állású férfival beszélt , kik 
mindnyájan legjobb sükerrel biztaták öt a’franczia kormány résziről. Kö

telezé magát egyébiránt Maroto még arra is ügyviselője által, hogy a’ 
trónkövetelőt és nejét erőszakkal vagy más eszközökkel elfávolitandja 
Spanyolországból es a’ franczia kormány hatalmába fogja juttatni ’s erre, ha 
kivántatnek, Espana es Cabrera megegyezés t is kieszközlendi , melly 
szolgálatáért 16 millió reált (négy millió váltó forintot) fogna neki fizet
ni a franczia kormány. A’ franczia kormány mindenben megegyezék , ’s 
már csak alá kellett volna Írnia’ szerződést, midőn mindent elronta Es
partero, ki nehézségeket csinált, mivel nem akar! illy fontos lépésnél 
csupán alárendelt szerepben megjelenni. Madrazo azóta visszatért Spa
nyolországba:, rendes útlevéllel láttatva el a’franczia kormánytól. A’trón- 
követelő, kivel elliiteték , hogy pénzügyi munkálatok miatt tartózkodik 
Madrazo annyi ideig Parisban, nyílt karokkal fogadá őt es jutalmul osz
tályparancsnokká nevezó ki. E’ jelenetet alkalmasint mogujitni akará most 
Hay lorddal Maroto ; bizonyosat mindazáltal e’ tekintetben még nem igen 
»’.tolulhatni, minthogy mind a’ két részrül nagyon titkolják az illető ha- 
tárzatot. —

(Maroto elleni zemiiilet.) Bayonne, aug. 12kén: A’ Maroto elle
ni párt lelöké álarczát. „Éljen a’ szabad d. Carlos! Vesszen az árnfó 
Maroto!u kiáltássala’ navarrai 5dik zászlóalj fölzendült Arisenben ’s 
Elisondo fele indult. Echevarria lelkész ’s meg néhány száműzött a’ zen- 
dülőkhez csatlakoztak. Elio ellenük indult 3 zászlóaljjal es a’ trónköve
telőt is erőszakkal magával vivé. —

(A’ zendülők felszólítása Maroto ellen.) A’ Maroto elleni zendülés 
mindinkább’s határzottabban kezd föllépni. Legújabban fölszóíitást nyilvá- 
nyitottak ellene a’ pártosak, mellyben leginkább arról vádolák azon fér
fiakat, kik egymást a’ earlosi sergek parancsnokságában darab idő óta 
fölváltak, miszerint a’ háborút igen szűk korlátok köze szoriták és csu
pán arra akarák kényszeríteni a’ trónkövetelőt, hogy hatalmáról Navarra 
elienségiből szerkesztendő junta javára mondjon le. A’fölszólitás zársza
vai ezek : ,,A’ király mindig állhatatosan ellenszegült minden illyesmire 
ezelzó indítványnak, mert előre átlátá azok vészteljes következményit. 
Azon szándék mindent lerombolván, mi eddig fönáílott, szabadságtokat 
halomra döntötte volna. A’ király olly alattvalókor volt környezve, kik 
igazságos határzatit gyámoliták, ’s olly tábornokoktul, kit hathatósan 
ótalmazák azokat. De a’ zenéidet ügyviselőji ezeket agyonlöveték, ama
zokat pedig számüzek. Hat hónapig folytatók a’ megtámadást és gyaláza
tos ármánykodást, hogy ő fels. akaratját korlátba szoríthassák, a’ há
ború pedig egyszersmind legnagyobb dühét önté ki birtokitokra. Ti, na- 
varraiakés baszkok vagy tok azon szerencsések, kikrea’ haza’s ügyeteké« 
királyotok megszabadítása bízva van. Egyetlen pillanat is elég erre, sies
setek és győzni fogtok !“ —

(A ’ cortes meg fog nyittatni.) Madrid, aug. Sikán: Hosszas ta
nácskozás után végre elhatárzák magukat a’ ministerek, hogy a’ közelgő 
vihar daczára is csakugyan megnyitandják sept. íjén a’ eortest. A’ bel- 
ministernek egy a’ tegnapi Gacetában megjelent körlevele meghija az 
elválasztott követeket és tanácsosakat a’ fővárosba jövetelre, hogy az 
érintett napon ünnepélyesül véghez mehessen a’ eortesnyitás. Ezen gyű
lés most a’ mérsékpártiak és föllengősdiek hatalomérti harczán kivül, 
még más jelenést is mutatand, t. i. a’ nemzeti képviselőség többségé
nek ellenállását a’ mindig hafárzottabban hatalmaskodó katonai erőszak 
irányában. A’ választások sükerenel fogva mondhatni, mikép a’ föllen- 
gősdi párt főnökei túlnyomó többséget képezendnek a’ cortesben és azon
nal határzottan Espartero és hadsergeellen nyilalkozandnak, midőn a’ 
ministerséget Guirigay felfüggesztése miatt vádállapotba fogják helyezni. 
Esparterohoz minden parancsi alatt álló haditiszt levelet inteze , mellyben 
nemcsak egyhangúlag helyeslik azon dicséretet, mellyet a’ hadminister- 
re halmozott a’nevezett lap elnyomatása miatt, hanem egyszersmind lege- 
rősb kifejezésekkel ajánlják szolgálatikat a’ féktelenkedők megzabolázá- 
sira. A’ fegyveres hatalom politikai hitvallása tehát homlokegyenest el
lenkezik azzal, mellyet a’ most hatalomra jutó nemzeti párt tüzend ki. 
El kell várnunk: nyílt harezra vezérlend é ezen ellentét, ’s az áltál fe
ledésbe jövend é a’ közös ellenség. Hogy azonban két hónap múlva föl- 
lengősdi ministerségünk lesz, azt itt már nem kétli senki. Clarendon 1. 
beszedje meg mindig közvitatkozásul szolgál; valahányszor arról a’ spa
nyolt szólni látjuk, ez mindig szokatlan önérzettől van elárasztva. Arguel- 
les indítványára határzattá lön , hogy a’ spanyol nemzet hálajelül emlek- 
penzzel hódoland a’ ns lordnak. E’ vegbül aláírás fog megnyittatni, melly
ben mindazáltal csak bizonyos meghatárzott mennyiség fogadtatikel, még 
pedig igen csekély, hogy annál többen részesülhessenek az aláírásban. 
Az egész madridi nép undorral tekint éjszak felé , hol mind a’ két har- 
czoló fél a’ gabnaíöhlek fölégetésivel töltiazidőt, és még a’ veres visz - 
szatorlásokat is alkalmasint újra megkezdendő l>ár siikerülne Hay lord
nak, még idején megszüntetni e’ kicsapongásokat! Cataloniában Valdes 
tábornok ismét fölszólitá Espana grófot azon gyermekek kiadására, ki
ket hozzá vittek a’ rablók, mire a’ gróf azon embertelen választ adá, 
miszerint ő nem adott parancsot azon gyermekek elrablására; mivel azon
ban már kezeibe játszó őket a’ sors , tehát használni fogja azt, és csak 
bizonyos számú , ’s általa megnevezendő haditisztekkel fogja őket kicse
rélni. Gaviria gyermekinek elrablóji halállal bűnhődtek néhány nap előtt 
a’ fővárosban. Espana gr. a’ vallás és jogszerűség ótalmazójának neve
zi magát! -

A n g l i a .
(A’ M. Chronicle újabb okoskodása a’ keleti ügyről.) A’ M. Chro

nicle , melly külpolitikára nézve még most is félhivatalosnak tekinten
dő, egy a’ jour. des Débats ellen intézett czikkét igy fejezi be ; „Ila egyéb 
okkal nem bírnánk is az egyiptusi hasa nagyítási vágya ellenzésbe, már 
az is elég gyanút szülhetne, hogy Francziaország olly rendkívül pártolja
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őt. Nem Méh. Ali fehér szakái» az , melly olly nagy részvétet támaszt 
iránta, hanem azon kecsegtető kilátás , hogy ez utón majd franezia párt
fogás fog alakulhatni N i I partjain. A’ franezia doetririairek semmiben 
nem akarják gátlani M. Alit. Mi erre csak azt mondhatjuk, hogy azon 
esetre , ha a’ franezia kormány csakugyan követni találná e’ doetrinair 
politikát, a’ franezia angol szövetség azonnal tettleg megsemmisülne; 
Francziaország pedig azonnal magány háborúra készülhetne Russziával, 
mert ez bizonyosan nem hagyná a’ portát kardcsapás nélkül martalékul 
esni M. Ali terjeszkedési vágyainak. Ez észrevétünket igen illőn helyes
lik azon sz. pétervári legújabb hivatalos adatok , mik szerint Nesselrode 
gr. tudatá a’ londoni és párisi kormánnyal, hogy azon esetre, ha Mell. 
Ali vonakodnék elfogadni a’ díván ajánlatit, orosz hadsereg induland meg 
ausztriai katonasággal egyesülve az ozmán birodalomnak épségben megtar
tására.“ Az Argus „kilátás bizonyos háborúra“ czim alatt ezt Írja: A’ 
kormány parancsot külde Stopford hajóvezérnek , ki földközi tengeren 
horgonyzó hajóhadunk parancsnoka, melly szerint fölszólitni tartozik az 
egyiptusiakat a’ török hajóhad szabadon bocsátására; ellenkezés esetén 
pedig eró'szakkal elvenni azt.— Eglintoun 1. már elutazott ayrsliireikas
télyába, szükséges intézkedés végett az aug. 2Sdiki harezjátékra. Két 
karzatot állíttatott, egyiket ezer, másikat kétezer néző számára. Az el
sőn ö lordsága baráti és a’ „lovagok“ foglalandnak helyet, másik a* na
gyobb közönségnek fog megnyittatni belépti jegyek mellett. A’ harezso- 
rompok a’ nagy par kban vannak fölállítva. A’ „lánesatörés“ három napig 
tart, és a’ lovagok mindenkor délben indulandnak ki a’ palotából. Vala
mennyi lovag, fegy vernök , hölgy , apród , ’s a’ t. középkori gyönyörű öl
tözetben fog megjelenni, még a’ nézők is ószabású vagy legalább hegyi 
szkot köntösben. Glenlyon lord száz hegyi szkótot Ígért hozni ciánjából 
ó-gael öltözetben. —

(Chartista mozgalmak.) Aug. 12ike, mellyen a’ szent hónap vala 
megnyitandó, csöndesen múlt el; csak itt ott tartottak néhány nemigen 
föltűnő gyűlést. Az egész nagy lármának következménye hihetőleg csak 
néhány napi munkaszüntetés leend egy két kis városban, azaz csupán 
kiterjesztése a’ korhely hétfőnek egész a’ hét közepéig. Még a’ chartisták 
hivatalos lapjai is mérsékeltebb hangon kezdenek szólani. A’ „Northern 
Liberator“ , mellynek kiadója a’ bevádlott de még einem Ítélt O'Connor, 
békérül ’s rendről értekezik és minden egyes kitörés ellen nyilatkozik. 
A’„Charte“ , más izgató lap, pedig igy szól:,,A’törvény méltóságát helyre 
állitá és megboszulá a’ birminghami zavargók elitéltetése“, az „Opera
tive“ is gáncsolja a’ testi erők használatát. Ez javulás előjele és mutatja, 
hogy a’ mozgalom , habár nincs is elnyomatva, de fölakadt; az izgatok 
mindazáltal nem engedendik olly könnyen elenyészni az egészet és nem 
fognak önként korábbi semmiségükbe visszalépni, miután már hírre kap
tak. Bizonyosan számos népgyiilés fog még tartatni, ’s több kérelem in
tézteim ő felségihez uj parliament - összehívás és uj ministerség-alakitás 
iránt, mellyek készek legyenek megadni a’ nemzetnek az általányos sza
vazásjogot , éves parliamentet ’s a’ t.; de mnidez csak később jő. Azon (lő
rék , kik fegyvert vásárlottaka’ heves :zgaiások következőiben, most már 
félre teendik azt, és korábbi munkálkodásik után fognak látni. Most uj 
szokás kezd divatozni a’ chartistáknál, melly szerint ugyanis nagy cso
portokban mennek a’ szentegyházakba. Egyik vasárnap mintegy 600 
chartista nyomult sűrű tömegben sz. Pál-egyházba, ’s az egész városne- 
gyedi rendőrség azonnal talpon vala, noha egyébiránt minden csönde
sen múlt el. Isteni tisztelet után gyűlést tartottak nyilványos téren,hol 
bizonyos Sadler Sámuel Attwood Tamást— a’ chartisták hajdani bálvá
nyát—mint árulót a’gyűlés roszalásánák tüzé czéllapul ’s mondó többi közt, 
mikép szégyenli, hogy önzés miatt nein képesek a’ londoni dolgozókegy 
hónapi dologszüntetésre szánni magukat a’ nyilványos ügyért. 6  meg van 
győződve, miszerint az éjszaki tartományi szénbányászok és nyugati dol
gozók két évre is megszüntetnék a’munkát, ha más társaik segitnék őket 
aláírás utján. Aug. 13ikán újra gyűlést tartottak a’ londoni chartisták, 
mellyen mintegy kétezer ember volt jelen O’Connor elnöklete alatt, de 
csak rövid ideig tartott ez, mert az elnöknek sietni kelle , mint mondó, még 
más helyekre, hol szinte fontos ügyek várakoztak reá. Este 0 ’ Brient elfo
gató Coleridge bíró, de 200 iont sterlingnyi kezesség mellett ismét szabadon 
bocsattata. Manchestei ben, ístockportban es Birminghamban is történtek el- 
fogatások. Birmingham olly nyugott, hogy az ott állomásozó vasas ezred
nek már minden veszély nélkül rendelhetni más tanyát, noha a’ községta
nács rendkívül fölingerült a’ kormány ellen a’ministerségi rendőrjavaslat 
miatt. A’ birminghami hölgyek, követve az ottani testület példáját, nagy
számú aláírással diszlő kérelmet nyújtottak be a’ királynénak a’ három 
elitéltnek adandó kegyehnezésért. Manchesterben aug. 12én némi csönd
zavar történt a’chartisták résziről, kik két csapatban, összesen mintegy 
12ÖOan, összegyűltek a’ gyárak körül és gátolni akarók a’ munkásokat. 
Vezérük tőrrel volt fegyverkezve, és elfogatásakor megsebesité a’rend
őrügyelőt. A’ katonaság azcnnal csöndet eszközle. —

(A’ Times nyilatkozata a’ szegényi törvény ellen.) A’ Times, vala
mennyi tory lap közül legmakacsabb ellensége az uj szegényi törvénynek, 
élénk roszalással nyilatkozik most Peel azon szavai iránt, mikkel az 
legújabban ismét támogató a’ kérdéses törvényt az alsóházban. „Am di
csekedjék , szól többi közt a’ Times a’ különben annyira dicsőített fér
firól, ha úgy tetszik neki, azon részvét miatt, mellyel azon vészteljes 
rendszabály iránt viselteték; de az ország és számos barátja nein dicsé
rik őt, noha különben szeretnek tőle segélyt nyerni szükség esetén. Poli
tikai jszempontbul tekintve alig látszik lehetőnek, hogy Peel már előre is 
gyanúsítsa és roszalja jövendő ministerségét. Nem kívánja tőle senki, 
hogy véleményérül mondjon le , miután már elég szerencsétlen volt a’ 
jiépérzettel ellenkezőleg nyilatkozni; de legalább ne dicsekedjék azzal ’s

s ne örvendjen azért, mivel gyűlölt ministerséget segít a’szerencsétlen 
nepnek járomba igáztatására.ltélje meg már egyszer valódi helyzetét Peel ő 
számos másnál jobb ugyan, de még azért koránsem Canning, Wyndhám, 
Pitt vagy Fox Gondolja meg Peel jól e’ kérdést: „Jobban szereti é va
laki azért a’ szegényi törvényt, mivel én annak magasztalása által nyil
ványos roszalásnak peczézem ki magam? Hanem, úgy miért tegyem ma
gamat miatta haszontalanul gyűlöletessé? Hisz nem az én törvényem. Sőt 
ellenkezőleg, ha csakugyan jó a’ törvény, ugv szememre lobanthatják, 
miért nem hozóm azt én létre, midőn minister valek.“ így gondol
kozni igen hasznos lenne Peelre nézve. Mi böcsüljük őt, de hizelgőji nem 
vagyunk és nem is leszünk soha.

F r a í j e z i a o r s a s á g .
(Armand Carrel emléke miatti pör.) Delessert rendőrispán Prost- 

nak, ki Armand Carrel baráti nevében a’ saint-mandéi sirkertben tért 
vásárla emlékfölállitásra a’ respublicai párt ezen hatalmas vezére tiszte
letéül , parancsot külde , hogy azonnal rontássá el az emlékbe vésett föli- 
rást, melly azon beszédből véteték, mellyet Carrel lS34iki dec. 16kán 
mondott a’ pairkamrában , midőn a’ National ügyvivőjét ótalmazáa’ pair- 
kamra ellen elkövetett sérelem miatt. Midőn ez alkalomkor néhány ke
serű szót talála kimondani Ney tábornagy elitéltetése iránt, intve figyel- 
mezteté őt Pasquier elnök, miszerint többen ülnek még Ney bírái kö
zül a’ pairek közt, kik illy megtámadások miatt magát a’ védelmezőt is 
kamra elibe idézhetnék. Carrel ezt válaszoló e’ megjegyzésre : „Ha ezen 
kamra tagjai közt van valaki, ki megbántottnak érzi magát szavaim ál
tal, idézzen ezen sorompok elibe. En meg fogok jelenni és szerencsés
nek tartandom magamat, hogy én valék az I830iki nemzedék első em
bere, ki olly gyalázatos gyilkosságnak mondaitt eilen.“ E’ szók rendkívüli 
hatást szülének, főleg, miután Exeelman tábornok, legbensőbb barátja 
’s hű harcz és bajtársa az agyonlőtt Neynek, hangosan kiáltó üléséről, hogy 
egészen osztozik a’ szónok véleményében. Carrel beszédje azon szavait 
nem rég elkészült emlékébe véseték tisztelőji. A’ rendőrispán egy 1835ikí 
kir. rendeletre hivatkozik most, melly szerint minden síriratot a’ hatóság 
elibe szükség terjeszteni helybenhagyásul. Delessert azt mondja Prosthoz 
intézett iratában, miszerint azon sírira( politikai ezélzásu ’s nyilványosan 
az egyik magas országos hatalom lealjasitására van intézve. Parancsola te
hát a’ rendőrispán a’ saint-mandéi rendőrbiztosnak, hogy azon esetre, 
ha Prost nem engedne önként a’fölszólitásnak, seinmítse meg a’ kérdé
ses síriratot. Ennek következtiben hathatós ellenmondást nyújtottak be 
Delessertnél Carrel tisztelőji, mellyben különös törvényezikkre hivat
kozva, megtagadják a’ rendőrispántól az eljárhatási jogot ez ügyben , 
mivel a’ s. mandéi sírkerti fölügyeiés egyenesen a’ helyhatóság joggya
korlatába vág; ez utóbbi pedig világosan tanúsító helybenhagyását, mi
dőn az elnök és rendőrbiztos nemcsak minden elődolgozatnál, hanem az 
emlék-fölállitáson is jelen voltak. Ha a’ rendőrispán megsemmittetné a’ 
síriratot, úgy ezt sirok megsértésinek kellene tekinteni, melly ellen föl
kelni tartoznék a’ helyhatóság. Ez esemény igen nagy figyelmet támaszta 
Parisban,annál inkább,minthogy az egész sajtó Delessert ellen nyilatkozik.

(Lapvélemények a’ keleti ügyről. Elegy.) A’ keleti ügy még foly
vást bő vitatási tárgyul szolgál a’ franezia lapoknak. A’ Courrier Fran
cais egyik legközelebb száma igy nyilatkozik : „Hallomás szerint az an
gol kormány alkudozásra lépett a’francziával, értekezés végett azon bá
násmód iránt, mellyet t.i. kelet ügyébenlegtanácsosb leend követni. Re
ményijük , hogy a’ süker megfelelem! valódi érdekűiknek. Tanácsoljuk is , 
hogy Anglia ne engedje magát elragadtatni boszuságtól az egyiptusi ba
sa ellen, Francziaország pedig ne áldozza föl természetes szövetségesit 
a’ földközi tengeren azon dicsvágy követelésinek , melly legnagyobb mér
tékben igényli az egyedüli uralkodást a’ tengereken. A’ M. Chronicle je
lenti, mikép Nesselrode gr. tudatá a’ londoni és párisi kormánnyal Rusz- 
szia es Ausztria azon szándékát, melly szerint fegyveresen fognak köz- 
benjárulni a’ hatalmak, ha Mehemed Ali vonakodnék elfogadni a díván 
békeföltétit. Ezen hir igen komoly fontosságú, ha csakugyan valósulást 
nyerend, mert midőn Russzia illy bátran kezdené meg a határzott föl
lépést, vagy követésre kényszeritné a’ nyugati hatalmakat, vagy pedig 
nyílt meghasonlásra ; s ha jól fontolásra vesszük Anglia es hrancziaor- 
szág azon bátorságát, mellyet ezek darab idő óta Russzia ellenében tanúsít
nak, úgy meg lehetünk győződve, hogy bajosan fognak ellenszegüléshez 
folyamodni. De nem hihetjük, hogy llussziának sükerülhetett volna illy 
határzott föllépésre birni Ausztriát, mert ez sokkal bölcsebb, hogysem 
bizonytalan következményű érdekek miatt elősködve fogadná el mások 
nézetit. Egyébiránt pedig melly utón fognának menni azon ausztriai ka
tonák, kiket Konstantinápolyba méltóztatott küldeni a’ M. Chronicle? 
Odessában ülendnek hajóra ? Vagy ahoz hasonló táborzáshoz fognak majd, 
mellyhez háromszor kelle Russziának kezdeni, mielőtt a’ Balkánhoz érhe
tett volna ? Ha Russzia fegyveres erőt vetne keletre ’s e’ közt csaku
gyan látható lenne néhány ausztriai egyenruha is , nekünk rögtön azon 
pillanatban minden áron keresztül kellene rontanunk a’ dardanellakon. 
Alkudozni majd csak azután fognánk. Mindenek előtt azonban olly állo
mást szükség elfoglalnunk, mellyben biztosan várhassuk be a’ törté- 
nendőket, hogy szükség esetén azonnal méltóságunkhoz illőn léphessünk 
föl. Francziaország föladása a’ keleti ügyben igen súlyos. Russzia ter
jeszkedő tulcsapongásinak határt kell szabnunk , ’s egyszersmind elár- 
kolnunk az angol dicsvágyat, noha együttmunkalva lépendünk föl vele. 
Az angolok elfoglalók Adent a’ vörös tenger torkolatjánál ’s birtokba ve- 
vék Karrak szigetet a’ perzsa tengeröbölben, most pedig nem akarják 
megengedni Mehemed Alinak a’Bahrein szigetek elfoglalását! Hogy erős 
lehessen valamelly kormány, mindenek előtt igazságosnak szükség len
nie. Mi kívánjuk ugyan, hogy a’ basa hagyja el azon szigeteket; de
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ugyan van ^ joga Angliának ezt követelni ? Valóban jól tennék az angolok , 
ha nem látnák mások szemeben a' szálkát, midőn a’ magukéban a’ ge
rendát sem veszik észre.“ ( Gazette de France.) „Anglia hű marad po
litikájához es folyvást ingei li a’ portát M. Ali ellen. Anglia el akarja nyom
ni Egyipíust, hogy utóbb hatalmába keríthesse, mert Egyiptus szüksé
ges ut Keletindia fele. A" földközi tenger ismét azon rangot foglalandja 
el, mellynek Amerika felfodöztetése előtt volt birtokában a’ kereskedési 
világra nézve. A’ mi érdekink ellenben azt parancsolják, hogy Egyiptus 
független maradjon ’s a’ földközi tenger ne változzék angol tengerré. E’ sze
rint mindenki könnyen átláthatja, miért nem egyezik meg Erancziaország 
a’ basa hajóhada fölégetésében. Valóban csodáljuk , hogy illy ajánlattal 
mert előttünk föllépni Anglia.“ — Néhány nap óta különös esemény tartja 
elfoglalva a’ közfigyelmet. Egy konnány-pénzszedő ugyanis eltűnt hiva
talszobájából ’s a’ pénztárban tetemes hiánynak jöttek nyomába. — Da
guerre felfödözése aug. 19kénjuta nyilványosságra a’ nemzeti akadémia 
előtt. — Messager szerint a’ ministerségi többség csakugyan győzött, és 
a’ kormány határzottan szándékozik föllépni keleten, ’s talán mindenek 
előtt Szmyrnát fogja elfoglaltatni; ez azonban még valósulást vár. — 

T ö r ö k o r s z á g - .
A’ Moniteur Párisién aug. 1 Gárul „keleti ügyek“ czim alattkövet- 

kezőket közöl: ,,A’ kormány Konstantinápoly és Alexandriábuljul. 27eig 
terjedő híreket kapa. Konstantinápolyban folyvást legnagyobb csend ural
kodók. Akii’ efendi, kit a’ porta Alexandriába külde Méh. Alinak béke
ajánlatot vinni, visszatért Konstantinápolyba. Az alkirály nem fogadá el 
az ajánlatot, mert mind azon tartományok örökségét kivánja, mellyeketa’ 
kiutahiai szerződés következtiben kormányoz. Alexandriában ismét nyu
galmat élveznek a' multi mozgalmak után. A’ török sereg már majd egé
szen a' révben horgonyoz , az egyiptusi pedig a’ siktengeren czikáz. M. 
Ali nyugtalanul várja a’ porta válaszát. A’ szyriai hírek jul. lOeig terjed
nek. Ibrahim főhadiszállása Marasban volt. Cailler, ki Ibrahimmal jun. 
29kén ’s igy öt nappal később a’ nisibi csatánál találkozott Aintabnál, 
a’ fővezért Marasba követé ’s kieszközlé megállapodását. Miért nem ál
lott meg addig? atyjához intézett iratában fejtegeti Ibrahim, az okok igen 
világosak ’s annyi bizonyos, hogy Ibrahim serge, jelen helyzete daczára 
is, igen nehezen tarthatja fel magat. Az is bizonyos, miszerint Cailler nem 
csekély fáradsággal eszközle k i, hogy a’ győzelem-ittas fővezért az ellenség 
tovább üzésétül feltartóztatá. Ibrahim hadserge most Marasban, Orfában , 
Birben és Aintabban van szétosztva, e’ két utóbbi helyen igen csekély 
főre megy; Marasban pedig a’ főhadi szállás van. Mi Hafiz basa sergét 
illeti, ez Ibrahim szállására érkezett hírek szerint, tökéletesen feloszlott, 
sőt a’ maradványt is a’ kurdok, kik élve alkalommal boszujokat Hafiz 
ellen töltendők a’három évig ellenük viselt háború miatt, megtámadák és 
szétuzék úgy, hogy Hafiz legnagyobb veszély között csak 50 lovaggal érke
zett Malatiába. Szyrai jul. oliki irat szerint Stopford hajóserge julius 
27kén Paroszba érkezék ’s innen Mitilenébe vitorlázott. A’ franczia ha
jósereg folyvást Tenedosban állomásoz. A’ kormány Odesszábul jul. 29- 
keig terjedő hireket kapa , hol szó sem volt orosz közbenjárulásról Kon
stantinápolyban ’s a’ birodalomé’ résziben valamint Krímben sem történ
tek rendkívüli hadmozgalmak e’ közbenjárulás előkészületéül.“ —

A’ szmyrnai lap jul. 24érül azon páni rémülést írja le, méllyé’vá
ros lakosit úgy szólván ok nélkül lepé meg. Jul. 23kán ugyanis két al
bániai katona az őrség előtt összeczivódván, egyik a’ másikat kivont 
karddal űzni kezdé, ’s beérvén veszélyesen megsebesítő; elég volt ez 
arra , hogy , több szájtáti néző által, kik a’ dolog menetét nemtudák, zaj 
támasztassék , mire általányos rémülés terjedtél a’ városban, az utczákon 
alá ’s fel futkosának a' lakosok, lázongás, ’s lekonczolás hangzott minden 
ajakon. Azonban a’ szmyrnai keresztyének ez alkalommal gyávaságukat 
hozák napfényre; mert lázadásról szó sem volt, de még nyoma sem lát
szott. Hussein bey egész éjszaka őrködvén számos csapattal vonult vé
gig az utczákon, a’ város környékit megvizsgaltatá, de zendülés gya
nújára sem akadtak. Jul. 29én már a’ csend egészen helyre állott.

Konstantinápoly, aug. lsején : A’ nagyhatalmak védelmi ajánlata 
képviselőik által a’ porta résziről halairatot vont maga után, mellyben ez 
ismétli azon biztosítást, miszerint megegyezésök nélkül semmi lépést nem 
tuend. Mivel tehát Európa a’ keleti ügyek kiegyenlítését egészen magára 
vállolá’s az öt nagyhatalom kölcsönös és egyhangú bánásmód mellett 
nyilatkozók, kérdés már most: milly módon 's milly eszközzel fog e’ 
czélérés végett egyesülni? „Függetlenség“ igen tág értelmű szó, „épenfön- 
tartás“ pedig módosítás nélkül nem eszközölhető. Minden esetre czélé
rés miatt tanácsot kell alkotni, mert az európai hatalmak érdeke nem 
épen olly egyhangú, hogy reménylni lehetne könnyen egyezésüket. Ha 
pedig tanácsot alkotnak, úgy ismét ujdon kérdés : mellyik hely alkalmasb 
erre? Konstantinápoly aligha, mert itt minden habozás és elfogultság 
bélyegéi viseli magán, mit elég nyíltan elárul az is, hogy most is folyvást 
minden itteni határzat a’ legtávolabb udvarok hitelesítését kivánja meg. 
Tegnap Nuri palotájában meghívására tanácsot tartónak az idegen hatal
mak képviselője Butenieff pedig még ezenkül a’ külügyi ideig, minister* 
rel is különösen tanácskozott; de mi foganattal ? még nem tudhatni. Igen 
nagy ellentétben áll a’ magas hivatalok munkássága a’ kereskedési pan
gással, mert mig amazok naponkint több órára nyúló gyűléseket tartanak, ez 
példátlan elhagyóttságban sínylik. A’ fővárost néhány pillanatra igen el- 
rémité azonhir, miszerint Ibrahim basa Koniah felé nyomult; valótlan
sága mindazáltalnem sokára bizonyult.lbrahim a’marasi basaságot nem lép
te át; Koniahban pedig 20—30 ezer főnyi nagyúri tartaléksereg állomá
soz, melly e’ várost még azon esetben sem adná fel olly könnyen, ha az
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Szerkeszti Helmeczy. — Nyomfalj

elbizakodott Ibrahim Európa ellenére fegyverrel szándékoznék kivin! fen- 
héjázó terveit. Trapezunti hírek szerint itt néhány dögvészjelenség mu
tatkozott. Kisázsiában két helyen nyugtalanító zajongás történt, mit 
azonban a’ hatóságok elnyomtak ’s a’ vétkes csendzavarókat foglyul 
ejték. — (Mehemed Ali válasza a’ porta ajánlatira.) Mehemed Ali Chosrew 
nagy vezérhez a’ porta ajánlatira (az Akif efendi által hozottakra ) követ
kezőleg válaszolt: „Volt szerencsém megkapni azon iratot, mellyben 
nmtságod jelenti, hogy ő felsége, a’nagy fenségü, rettentőségü ’s hatal
mú Abdul Medzsid, az isteni gondviselés müve által megürült szultáni 
trónra föllépett; hogy ő felsége bocsánatban részesit ’s többi vezérhez 
hasonlag diszjellel ’s Egyiptus örökségével gyermekim számára tisztel 
meg, hogy Ilafiz basa, a’ keleti sereg szeraszkierje, parancsot kapott 
az ottoman sereggel azonnali megállapodásra ’s hogy Akif efendit, a’ 
tanács titoknokát, hozzám küldék fejtegetés végett előttem: mennyire 
szükséges a’ porta jelen állapotában a’ muzelman nemzet egyezsége ’s 
miként lehetne azon biztosítást megállapitni, mellyen a’ két párt egyhan
gúsága nyugonnék. — Első gondolatom volt, kivánatimmal az éghez já
rulni , hogy igen felséges ’s igen hatalmas parancsnokunk, jóltevőnk és 
szultánunk szüntelen czélt érjen kivánatiban ’s védő árnyékát mindenfelé 
kiterjeszthesse. Ezután Ibrahim fiamhoz Írtam, azonnali visszatérés vé
gett, ha a’ nisibi csata után átkelt volna Eufráton. Nmgod tudja’s min
denki előtt is tudva van, hogy szüntelen szivemen hordozám azon sze
rencsés egyhangúságot, miről most szó van, minélelőbb megállapitni, ’s a’ 
magas portának engedelmességem jelét adni. Denmtsgodis fog emlékezni, 
hogy az elhunyt uralkodó kormánya alatt Sárim efendi beilíkdzsi, kit hozzám 
ide kőidének , tudató velem, miszerint a’ szultán Egyiptust, Szaidát és Tri- 
polist nekem örökre átengedi; hogy e’javaslatot elfogadni alázatosan vo- 
nakodám ’s ő felségét kértem a kormányzatom alatti tartományok örökké 
birhatása végett családom reszirül. Bátorkodom reményleni, hogy nmgod 
nemcsak azon régi viszony által is melly köztünk létezik, hanem nmsgod 
saját bölcsesége ’s gondossága által vezéreltetve is fontolatra veendi a’ 
fenséges porta állapotját, valamint szolgája hűségét’s gondolkozandik esz- 
közrül, melly a’ muzelman nemzet nyugalmát helyreállitandja ’s velem 
a’kor kivánatinak és sorsnak megfelelőleg fog bánni. Mivel nm.irata egyedül 
Egyiptust emlité ’s Akif efendi tudató velem, miszerint sem utasítása, 
sem meghatalmaztaíása nincs a’ többire nézve, azaz minden tartomány 
örökös birhatása iránt, e’ tisztviselő tehát készebb volt elutazni, mivel 
illy javaslatot nem fogadhatott el, mintsem hasztalanul itten tölteni idejét 
levelezés és alkudozás végett ’s nmgodat szóval tudósitandja arról, mit 
nekem írásban van szerencsém előterjeszteni. Jul. lGkán 1839.“

H é m e t o r s z á ĝ.
Lipcsében Alvensleben szerkesztése alatt: „német nemesek számá

ra“ hírlap fog megjelenni, mellynek czélja a’ német aristokraták érdekei 
védelmezése , a’ tervrajz oda nyilatkozik ugyan, miszerint soha táma
dólag nem fog föllépni e’ lap a’ nemesség érdekében , hanem mindig vé- 
dőleg , előjogaiból azonban mitsein engedve.—-Hannovera városban aug. 
első napjain igen nevezetes lopásoknak jöttek nyomába , mi a’német be
csületességre nem legjobb fényt vet. Mintegy 20 személy jő gyanúba e’ 
miatt, Iegnevezetesb az, hogy e’ tolvajcsoport főnöke egy gazdag pol
gár, ki több házzal bir ’s lakása raktára volt a’ lopott javaknak. Az el
ső kutatásnál láda ezüstszereket találtak a’ padlatalatt rejtve. E’ fölfe
dezés annyiból is igen nevezetes , mert az említett kutatásnál egy igen 
jó családbeli kalmár legény javaira is bukkantak, kinek holttestét 14 
nap előtt vízből vonták ki. —

O l a s z o r s z á g - .
Genua, aug. ödikén: Nemcsak a’ közel tartományokban, hanem 

Olaszország éjszaki ’s déli részeiben is általában a’ rizsaratás tartós 
szárazság következtiben — igen silány volt ’s minájal4nap óta 3 lírá
val szökkent. E’ czikk magas ára a’ búzára is hatást gyakorla, noha 
ez az idén itt jó termésű volt ’s a’ fekete tenger mellől is igen kedvezők a’ 
hírek rája nézve, mégis 15 — 20 soldival drágábban fizetik, mint csak 
egy hét előtt, ’s hihetőleg az ár még emelkedni fog , mert Toscana bel- 
jében szűk volt a’ termés , éjszakí Francziaország ’s Nápolyban pedig 
a’ termesztmény nem múlja felül a’ fogyasztási szükséget. Hasonlag az 
olaj is szökkent árában , mert szárazság miatt az olajmagvak éretlenül 
hulladoznak, ’s tavalyhoz képest csak harmadnyi a’ termés. — 

O r o s z o r s z á g * .
Az orosz akadémia, elnökének javaslatára, május 27kén Mezzo- 

fanti József bibornokot, ki philologiai isméretei miatt olly nagy hír
ben áll világszerte ’s főleg az orosz nyelvet alaposan ismeri, tiszte
leti tagjává választó meg. —

T e u g y e l o r s z á g .
Varsóban aug. 5kén igen nagy szerencsétlenség történt; e’ napon 

ugyanis nagy meleg lévén, csoportostul mentek a’ lakosok fürdeni a’ fo
lyamba , kevés időre azonban nagy zápor és szélvész kerekedett, melly 
csolnakokat forgatva föl, rémitő balsorsnak lön eszközlője, már aug. 6kán 
reggel 20 holttestet vontak ki a’ folyamból; e’ napon pedig villáin csapott 
a’ norvoszki tábor egyik sátorába, melly a’ fölállított fegyvereket ta
lálta, ’s csŐelpattanások által több katonát megsérte; kigyógyulásuk
hoz azonban nagy a’ remény. —

S v é d o r s z á g .
Stockholm, aug. 2kán: A’ norvégi odelsthing (felsőház) igen ér

dekes vitatás után elhatározta, miszerint eltörlesztetik azon rendelet, 
melly a’ sz. egyházon kívüli isteni tiszteletet tilalmazd. E’ törvényt 1741- 
ben hozák. —

Trat in er- Károlyi úri ulcza 612.
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■FOGLALAT: Magyarország cs Erdély (országgyűlési hírek; kinevezések; névmagyarosítás; budapesti napló: Clarké liidépitész Pestre várafik, Pulhon b. *j- ...Ang
lia királynéjához“ ozimii nagy vendégfogadó megnyitva , rendkívüli munkásság az ó-budai hajógyárban , magyar játékszín , ’s a’ t . ; jános-fóvételi vásári ar- 
kclet; különféle kereskedési hírek, zamobori lyánynevelő intézet , ’s a11.) Spanyolország (a’ Maroto elleni zendíilet mind inkább terjedez ; az alkotmányo
sak csatát vesztenek ; elegy ; ’s a’ t.) Anglia (félhivatalos nyilatkozat a’ keleti ügyről; az angol hajóvezér parancsot kap Alexandria ostromzár ala vételere ; az
elitéit három chartista kegyelmet nyer ; elegy ;’sa’ t. ) Franc 
Ionban ; ’s a' t.) Törökország (a’ török birodalom jelen állapofja 
pudán basával elpártolta iránt; ’s a’ t.) Oroszország.

:ziaország (a’ mexcoi szerződés kihirdetve; lapnyilatkozat a’ keleti ügyről; hadi mozgalom Tou- 
ja ; M. Ali válasza *’ porta ajánlatira ; porai nagy tűz ; a’ franoziakat egyetértésről vádolják a’ ka-

N a g y a r o r s z á g  és E r d é l y .
ORSZÁGGYŰLÉSI 1IIREK. P o z s o n y ,  aug. 27kén. A’ t.KK. ésRR. f. 

hó 22kei országos ülésében két kerületi üzenet vétetett tanácskozásba ’s fogadtatott 
el, t. i. a’ f. é.jul. 28ról érkezett k. kir. leirat (2dikj és a’ Pesten építtetni szándé
kozott országház tervének ’s az ehez tartozó adatok előterjesztése tárgyában. 
Amabból kivonatkép ezeket közöljük : ,,A’ KK. és RR. midőn előbbi üzenctjökbcn 
őszintén oda nyilatkoztak, hogy ő fels. atyai felszólítását e’ részben is követve , a’ 
Ic. kir. előadásokat pontonkint tárgyalás alá venni fogják , egyszersmind azt nyilvá
nították, hogy az említett üzenctjökbcn foglalt sérelmeket és kívánótokat e’ tárgy
ban készített felírásukkal együtt és válhaljan kapcsolatban kívánják felterjeszteni: 
azon ösvényen járnak , mellyet az 17,90/1 : 13 törv. czikk rendeleté nem zárt el , 
az eddigi országgyűlések gyakorlata pedig igazol. Az országgyűlési iratok ugyanis 
kétségtelen bizonysági annak , hogy mióta az idézett 13. czikk létrejött, azóta is 
számos országgyűlésen a’ k. kir. előadásokkal együtt az ország több rendbeli sérel
mei és kivánatai egybekapcsoltatva terjesztettek fül. Azon tekintet, hogy a’ tuda
kozó felírással válhatlanul összekapcsoltnak jelenteit tárgyakat a’ m. fő RR. eddig 
még tárgyalás alá sem vették, annál kevésbbé vethet akadályt, mivel a’ KK. és RR., 
hogy a’kérdéses felírást fölterjeszthessék, épen azt szorgalmazták , hogy azt a’ 
in. fő RR. egész terjedelmiben vegyék tanácskozás alá ; az pedig, hogy a’ m. fő 
RR. a’ velők közlőit érdekes tágyakat félreteszik, sem törvény sem gyakorlatban 
nem gyökerezik’s annálsajnosb , mivel a’ kezdeményi lényeges jus kétségtelenül 
a’ KK. és RRet illeti, azon sérhetetlen jus gyakorlata pedig illy félrevetés által 
semmivé téte’nék. A’ m. fő RRnek a’ záradék iránti észrevételeire a’ KK. és RR. 
csak azt jegyzik meg , hogy ők azon záradékot sem a’ felírásba nem iktatták , sem 
a’ m. fő-RRket annak elfogadására fel nem szólították , azt egyedül önmagokat il
lető határozatuknak tekintvén. Ugyanazért a’KK. és RR ő cs. k. Fóhgségét teljes 
tisztelettel továbbra is arra kérik, a’ m. fő-RRket pedig a’ közös haza szent szcrc- 
tetérc felszólítják,hogy a’ velük közölve levő felírásokat ’s az ezekben foglalt sé
relmeket és kivánatokat minélelőbb tanácskozás alá vevén, a' KK. és RRel egyezni, 
említett felírásaikhoz járulni, ’s ekkép a’ haza súlyos aggodalmának megszünteté
sére , egyszersmind pedig , miután a’ KK. és RR. már valósággal cl is határozták , 
hogy a’ katonaétehnezés érdemébeni tanácskozásokat ezennel megkezdjék és foly
tassák , az ő felsége kir. előadásai lső cs 3ik pontjainak tárgyalásiban lehető elő— 
haladásra is segédkezeket nyújtani méltóztassanak.“ — Továbbá a’ Pesten építtet
ni szándékozott országház iránti üzenetben : „miután az utóbbi országgyűlésen 
nyilványitott azon köz kívánat, hogy a’ mennyiben arról, hogy Pest városában 
’s a’ végre kijelelendő alkalmas helyen nemcsak a’szükségnek, hanem a’nem
zet díszének és méltóságának is jvoltakép megfelelőleg országház építtessék, 
országgyűlésig rendelkezni kell: Öcs. k. Főhgsége a’ nemzet közös ohajtási tel
jesülése iránti buzgó indulatjánál és munkásságánál fogva ’s az akkorban kifejtett 
szándék értelmében építtetni ezélzott országház tervét szinte köztisztelettel ki
kért önfelügyelése alatt megkészíttetni ’s a’ költségek följegyzésével együtt a’ 
jelen országgyűlés elibe terjesztetui kegyeskedjék , ő cs. kir. Főhgségének el
fogadását megnyerte , a’ KK. és RR., kik mind az országgyűlési említett végzet-, 
mind a’közönségesen érezhető szorgos szükségnél fogva, a’ följebb érdekleít 
tárgyról tanácskozni ’s rendelkezni kívánnak, ő cs.kir. Fóhgségét szíves tiszte
lettel arra kérik , hogy e’ tárgyban tett intézkedéseiről, a’ tervek, költségi fel
jegyzések ’s egyéb adatok előterjesztésivel, az ország RReit minélelőbb érte
síteni méltóztassék, semmit sem kétkedvén a’ felől, hogy abbeli bizodalmas ke
resőkben a’ m. fő-RR. osztozni, ’s azt részükről is ő cs, kir. Fhgsége előtt 
közbevetendő kérésükkel egyesíteni fogják.“ A’ fő-RRek tegnapi ülésében a’ 
KKtól és RRtől a’ kir. leirat tárgyában liozzájok intézett 2dik üzenet vétetek ta
nácskozásba, mai ülésükben pedig az arra készült válasz olvastatott fel’s külde
tett át a’ t. KK. és RRbez. „Azon kezesség — igy nyilatkoznak itt a’ fő-RR — 
mellyet a’ t. KK és RR a’ k. kir. előadásoknak tárgyaltatására nézve utolsó fizc- 
netjökben ismételve kijelentettek, ’s az lső és 3dik pontok iránti tudakoló felí
rásnak ő fölsége elibe kívánt terjesztése , a’ 2dik pont feletti érdembeli tanács
kozásoknak pedig máris történt megkezdése által tettleg is bizonyítunk , Ö cs. k. 
Fóhgségében és a’ m. fő-RRben — kik e’ részbeni felszólításaik e’ jeles si
kerét a’ legszívesb hálával fogadják — élénkül neveli amaz óhajtást, hogy a’ 
törvényszerű kötelesség hií teljesítésére irányzott összes törekvésnek már eddig 
megért gyümölcsei minélelőbb ő föls. elibe terjesztetvén, a’ jelen országgyűlés 
törvényes czéljához közelebb jutni, ’s e’végre a’ t. KK és RR állal eddig köz
lőit minden tárgyról velők haladék nélkül kölcsönösen értekezniük lehessen. Miért 
is ő cs.k. Főhgsége és a’ m. fő RR azon legszívesb bizodalommal, mellyet a’ kedves 
haza sz. szereteíivel teli kebleikben a’ (. KK és RR iránt táplálnak, azokat újólag is 
felszólítani semmit sem késnek:, hogy mivel soha szándékuk nem volt az ország va
lódi sérelmei és kivonatainak Ö Felsége elibe juttatását meggátolni, vagy csak ha
tártalan időre is halasztani, ezeknek a’ szükséges szabadsággal, függetlenséggel 
és lelki nyugalommali tárgyaltatásira vezető czélirányosb utat megnyitva, a’ tuda
koló felírásnak ezen kapcsolat nélkül Ö Felsége elibe leendő terjesztésében meg
egyezni szíveskedjenek. Mi pedig a’ t. KK és RR üzenetében említett kezdeményi 
jusukat illeti: erre nézve egész őszinteséggel nyilványitják a’ f. Főiig és a’ m. Fő- 
RR, hogy a’ t. KK. és RRnek e’ tekintetbeni igazait ugyan legkevésbbé sem akarják 
kétségbehozni: de azokat viszont olly kiterjedésben, hogy a’ m. Fő-RR mindent, 
a’ nélkül hogy a’sorozathoz, mi gyakran a’dolog lényeges részit teszi, még csak 
szavok is lehessen, azonnal felvenni és tárgyalni tartozzanak, ön független állá
suk csonkítása nélkül el nem ismérhetik. Végre a’záradék, mivel nem egyoldalú 
határozatokra, hanem az országgyűlési egyezkedések természete szerint keletkező 
összes megállapodásokra, és a’ m. Fő-RRnek nem kevésbbé mint a’ t. KK és RRnek 
sajálivá vált országos eredményekre lenne hatással, egyedül a’ t. KK és RRet ille
tőnek nem mondathatik.“— A’ KK és RRek mai üléséből a’ m. Fő-RRekhez két üze
net bocsáttatott, t. i. 1.,Fels. Királyné Asszonyunk Maria Anna Karolina megkoro- 
náztatása nemzeti óhajtásának Ö lels. előtt leendő nyilványitása tárgyában köv.: 
,,A’ századok hosszú során keresztül kedvező szerencse örömei ’s balsors viszon- 
tagsági közt mindig gondosan megőrizte keblében a’ magyar nemzet azon tiszta hű
séget ’s azon buzgó ragaszkodást, mellyel alkotmánya ’s fejdelme iránt viseltetik ; a’ 
KK és RR most is, midőn a’jelen országgyűlésre őket összehívó fejedelmi szót meg
halják, azon állhatatos indulattól lelkesülve gyülekeztenek össze, hogy mintha’ 
törvényhozás részei alkotmányuk és törvényeikhez vonzó buzgó szeretettel jó 
királyuk és szeretett hazájok egyesitett boldogsága cszközlésíre törekedve , Ó 
Felségének a’ közjó gyarapítására ezélzó gondoskodását segéljék elő, mint hű

alattvalók pedig Ő Fels, atyai személye és dicsőségesen országló Háza iránt 
sziveikben megörökölt hódoló tisztelőijüket újra megmutassák. E’ hódoló tisz
telet él kebleikben Fels. Asszonyunk iránt is, ki 0 Fels, szivét legközelebb 
érdekli, ’s kinek fels. személyében Ö Felsége, becses életét édesítő hitves- 
társat, népei és közös fiai pedig szerető jo anyut találtuk, ki mar akkor ír; mi
dőn legelső alkalommal fogadta trónja előtt fels. Férjének hű magyarjait, amaz 
édes emlékeztetéssel, hogy ereiben is ősanyja Maria Therézia vére foly, anyai 
igaz szeretetéról biztossá tette a’ nemzetet, ’s a’jelen országgyűlés megnyi
tásakor anyai kegyességgel engedé teljesülni a’ nemzetnek rég táplált azon 
forró kivánatát, hogy az ország Rendéi hódolva tisztelt Királynéjuk előtt szi
veikből eredeti buzgó üdvözlésüket az édes honi nyelv hangjain ömledeztcs- 
sék. A’ KK és RR tehát fiúi hódolattal, sziveik legbelső és tisztább érzclivel, 
jelentik, hogy fels. Királyné Asszonyunk Maria Anna Karolina, fels. koronás 
Királyunk kedves élete párja, fejdelmi magas erényei iránt viseltető mély tisz
teletük bennük forró óhajtást gerjesztő: hogy fels. Asszonyunk még a’ jelen 
országgyűlés alatt Magyarország Királynéjának fölkenessék’s az ország szent 
koronájával nemzeti ősi szertartásiak szerint megkoronáztatván, szerencsés meg- 
koronáztatásával a’ kölcsönös bizodalom és szeretetnek még szorosb és nyájas!» 
kapcsolatival is köttessék a’ m. nemzőihez, ’s midőn 0 Felségét alázatosan arra 
Kérni szándékoznak, hogy szivüknek ezen ohajtásit teljesítve, Magát fels. Hit
vesével együtt hívei közé megalázni, ’s egyszersmind Fels. Asszonyunk meg— 
koronáztatása napját kijelölve kegy. elrendelni méltóztassék: semmit sem két
kednek a’ felöl, hogy e’ köz kívánságaikat O cs. kir. Fhgsége és a’ Hl. Fő-RR 
is a’ fejdelmi fels. Házaspár elibe ön kívánságukkal párosítva fölterjeszteni sie- 
tendnek. — 2. A’ jelen országgyűlési költségek szabad ajanlasképen a’ nemesi 
Rend általi viselése tárgyában a’KK és RR abban állapodtak meg, hogy az or
szággyűlés mindazon költségű, amilyeket az utóbbi országgyűlés előtt divato
zott szokásból különben .a’ megyék házi pénztárai visellek, — a’ jelen ország
gyűlés ideje alatt is szabad ajánláskép, ’s az 183%: 41. ezikkben kijelölt föl
tétek és óvadék mellett egyedül a’hazabeli nemesi Rend és azok, kiket a’ tör
vény azon nevezet alá foglalva ért, viseljék, ’s az idézett Ildik czikk 3 §ának 
rendelele egyedül annyiban módosittassék, hogy a’ megyék közönségei azokat, 
kik az általuk meghatárzolt kivetés szerint a’ törvényhatóságok által kiszabandó 
határidő alatt eleget tenni nem akarnának, a’ fizetésre nem az 1807: 2. czikk 
17. §sza szerint, hanem szóbeli perek utján, az 183%: 20. ezikkben kijelelt 
sumrnás törvénykezési szabályok szerint, és pedig a’ tartozási summa mennyi
ségére minden tekintet ’s különbségtétel nélkül szoriltassanak.

T. Pest-megye RRdei f. hó 27dik ’s köv. napjain tartott közgyűlésük
ben országgyűlési követjük tudósitásai felolvastatása után a’katonai élel
mezés tárgyában azon utasítást adák, hogy adója terheinek könnyebb le- 
róhatása végett jövendőre is az adózó osztály bizonyos határidőig megál
lapítandó piaczi ár mellett, termékben fizesse tartozásit, mind idő-mind 
munka-nyerés, mind jószág- éskészpénz-kimélési szempontbul, határozók 
továbbá, hogy az országgyűlési szállásbér a’pozsonyi háztulajdonosaknak 
fizettessék meg ’s végre Lederer ígnáez b. főhadikormányzót hazafiuitta- 
tás végett ajánlók az 00 . RRnek.

6  es. ’s ap. kir. felsége M i há I o v i ch M á r t o n  Almás és M a y r 
Mátyás Hajós mvárosok lelkészeit a’ kalocsai főkáptalan tiszt, kanonoki- 
vá; K e k e z o v i c h  Antal zombori lelkésztezimzetes préposttá nevezni: 
végre K r á n c s i c s  J ó z s e f  szombathelyi székes-káptalanban megürült 
kanonoksággal felruházni kegyel, méltóztatott.

M e t t e r n i c h  hg több nap óta minden láztól ment már ’s tökéle
tesjavulási állapotban van, minélfogvást az orvosi hirlemények egész
ségi állapotjárói egészen megszűntek. —

O es. ’s ap. kir. fölsége a’ raktári munkák előmozdításául a’ budai kir. 
kamrai SOadhivatalnál raktárnok alkalmazását méltóztatott megengedni 300 
for. évdijjal ’s 80 r. pgő fr. lakbérrel.

Ő es.’s ap k. fels. még múlt évi nov. 2Oki határzatában Schneider 
Kár. végzett jogász, és Schneider Adolf kegy. isk. növ. tanítónak, nevük 
S z a b ó k y - r a  változtatását kegy. megengedni méltóztatott, —

A’ m. kir. helytartótanács f. e. aug. 27diki tanácsvégzésben Yol n- 
h o f f e r János keblebeli fogalmazót kiadóvá; V a 1 o v i c s János fizetéses 
fogalmazó gyakornokot fogalmazóvá és P o 11 á k Móricz díjtalan fogalma
zó gyakornokot fizetésessé alkalmazó. —

A’ nm. m. k. udv. kamra a’farkasvölgyi kir. magy. harminczad-hiva- 
tálnál megürült harminczadosi tisztségre Ku mme r  Rudolfot, pozsonyi 
harminczadosi helyettest; a’ budai kir. harminczad-hivatalnál megürült el
lenőri tisztségre pedig He p p  Jánost, farkasvölgyi harminczad ellenőr- 
jé t, alkalmazó.

Jelenkorunk minapi (61ik) számában a’ II. T—kutánazon hi r foglal - 
tatott,h. a’ dunántúli ref. egyházkerület tervet készite a’ pápai collegiumnak 
Komáromba áttétele iránt, hol számára szép’s tágas tér készen is áll.“ E’ 
tekintetben minden balértelem elhárítására’s illő igazításul jelenteti! , hogy 
a’ komáromi ref. egyház óhajtja ugyan a’pápai collegiumnak oda tételét, ’s 
tehetsége szerint kész is azt lehetővé ’s könnyebbé tenni; a’superinten- 
dentia részéről azonban az áttétel még mindeddig nincs elhatározva.

IS u d a p c s íi n a p ló .  C l a r k e  angol mérnök, kit a’Rudapest közt 
fölállítandó állandóhid-épitésre bizott meg Sina György b., már útban van 
Pest felé; aug. ISkán ugyanis Coblenzbe érkezek, ’s igy néhány nap múlva 
bizonyosan Pesten leend a’ hídépítéshez szükséges előmunkálatok végett. 
— Puthon János b., a’ dunagőzhajózási társaság elnöke aug. 22kén esti 9 
órakor Bécsben élte 65ik évében elhunyt. Halála hazánkban is buzgó rész
vétet sziilend , mert gőzhajózásunk ügyében, melly folyvást egyik ha tál-
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masb emeltyűje leend nemzeti jóllétünknek , számos maradandó érdemet 
szerze magának. „Erős“ , „í. FerenczP és „Nádor“ gó'zösink egyenkiit 
65 gyászlövéssel hirdeték e’ szomorú hírt a’ két testvér városnak. Az fi
lm iái hajógyárban rendkívüli munkásság uralkodik. Szomszéd fővárosin : 
lakosinak nagy része talán nem is gyanitja, hogy a’ valamennyire félre es > 
de mégis igen közel fekvő O-Budán, olly fontos iparintézet létezik, melly rö
vid idő múlva alig képzelt nagyszerűségre ’s fontosságra fog emelkedni, ’$ 
me:!y minden valódi honbarát figyelmére ’s méítánylatára legnagyobb mér 
tékben érdemes. A’ dunagőzhajózási társaság hajógyára ez, melly már ed- 
dig is olly czelszerüleg volt elrendezve, hogy több gőzöst lehete benne eh 
készíteni, a’ mostani előkészületekből Ítélvén pedig rövid idő múlva még 
sokkal nagyobb kiterjedésrejutand Bozzo kapitány igazgatása alatt, mely* 
lyet Pietro Veruda másodigazgató buzgó készséggel ’s ügyességgel mozdí- 
tand elő. Egészen uj szellem látszik most lelkesíteni ez intézetben a’ külön 
munkálatok menetét, minden oldalon gyors élet uralkodik. Kőművesek, 
ácsok, kovácsok’s a’ t. olly szorgalommal dolgoznak, mintha egész vá
rost kellene legrövidebb idő alatt folépiteniök. Kovácsok, asztalosak és 
kötélgyártók? számára külön műhelyeket épitnek, ’s ezentúl hajókötelekre 
csupán apatini (bácsmegyei) kendert fognak használni, mi által nagy pénz
mennyiség marad hazánkban , ’s ez kétségkül buzdításul szolgáland a’ ken
dertermesztés még kielégítőbb kezelésire. A’ köbül építendő nagy hajógyák* 
egészen a’ touloniés velenczei híres gyárak mintája szerint alakittatik, ’s 
valamint ez, úgy sok más is , még ez év folytában készülend el. Az e’ gyár
ból már kikerült müvek közül talán legszebb a’ nem reg vízre bocsátott gyö
nyörű iramsajka (Jacht, oder Rennschif)- vagy sebeshajó, mellyeta’ duna
gőzhajózási társaság különösen királyunk ő fölsége használatára készíttete. 
E’ sajka 16 csinos evezővel van ellátva ’s olly dicsőbutorzatú ’s rendezető, 
hogy valamint az intézet díszére, úgy az illető mesterek becsületére válik , 
kiknek szobrász, asztalos, aranyzó, hímző ’s a’ t. munkái olly díszesek, 
hogy valódi királyi pazarfényt árasztanak e’ pompás sajkára. Bozzo kapi
tányon és Veruda aligazgatón kivid még Boroskay szobrász ésNusz arany
zó is kitüntetésre méltók azon szép dolgozatik miatt, mikkel e’ fényes saj
ka elkészítésihez járultak. F. hó23ikán reggel „Árpád“ gőzös aladságban 
rendeltetési helyére vivéa’ szép sajkát Bécsbe. — „Az angol királynéhoz“ 
czimzett ’s volt Kemuitzer-házbanfölállított nagy vendégfogadót f. hó 26án 
nyiták meg pompás estéllyel. Ez uj vendégfogadórul már néhányszor emlé
kezetlek lapjaink, ’s miután már nagyobb részint készen áll az egész, öröm
mel láthatni, hogy az csakugyan tökéletesen megfelel a’ várakozásnak és 
fővárasunk legkitűnőbb épületei közé számítandó, mint vendégfogadó pé
ti g bátran mér közhetik a’ világ bármelly illynemü intézetével. Azépiilet Du- 
n i felé álló része már távúiról meghivólag mosolyg a’ gőzösen érkező utas 
elibe; ki azonban a’ bel-csín és tiszta pontosság által még rneglepetvébb- 
nekéi-zendi magát. Az udvar csinos kertté van alakítva ’s az első emele
ten levő pompás társasági terem minden illynemüt meghalad; az igen ké
nyelmes’s díszes bútorzat iíj. Coffin Károly pesti raktárából került. Bartl 
a’ vendégfogadós, néhány hónap alatt mintegy varázsvessző által olly fen
ségessé változtató e’ házat, hogy tetemes áldozati mellett valóban méltó 
az utazó közönség figyelmére. A’ megnyitási estély 20 pgő krnyi bemenet
díj mellett ment véghez ’s igen pompás volt. Két zenészkar a’ legújabb hang
müveket játszó’s a’ nagyszámú közönség késő éjig mulatott. — Holnap, 
sept. Íjén, ez idén 2dik tüzjátékátgyujtandja el városligetünkben Stuwer. 
A’jeles bécsi tüzmüvész eddigi fényes mutatványi után legmeglepőbb lát
ványra számolhatnak Budapest lakosi; nagy kár! hogy már múlt vasárnap 
nem mehete véghez e’gyönyörű mutatvány, hogy legalább vidéki vásáros 
vendégink is részesülhettek volna e’ ritka élvezésben. — Néhány nap előtt 
Budán a’ Tabánban egy gyermeket kutya harapván meg , orvosi segély he
lyett kuruzsoló asszonyra bízók a’ gyógyítást, ki csakugyan 8 napig járt a’ 
gyermekhez; 26kán azonban, a’ harapás utáni 9dik napon, iszonyú jelen
ségekben mutatkoztak a’ szegény gyermeken a’ harapás vészes következ
ményi, miknek következében szörnyű kínok közt meg is halt. — Nemze
ti színpadunkon f. hó 24ken „Teréz“ adaték; 25kén „Gemmadi Vergyí4 
bérszünettel; 26kán: „Aggszínész és leánya“; 27kén: „Fiescó“; 2Sán: 
„Fra Diavolo“ ; 29kéri először bérfolyamban ,,Az utolsó kaland“ vigj. 5 
ie!v„ Bauern féld után fordító Kis Iván; 30kán: „Ügyvedek“ szinj. 5 
felv. A’ játékszíni zsebkönyvet ez idén különös fénnyel szándék kiadni, 
finom veimen, aranymetszéssel’s Laborfalvi Róza és Fáncsy Lajos arcz- 
képeivel; a’ szerkesztést Nagy Elek vállaló magára ’s izlésétül csak jót 
várhatni; hír szerint már is nehány ismértebb író igérkezék e’ czélszerü 
vállolatot gyámolítani szépliíeraturai dolgozatokkal. Egyébiránt a’ zseb
könyv hiányjegyek és z bötü kihagyatásával c után , jelenik meg. — La
borfalvi Róza vendégszerepeket adand Kolozsvárott, Nagyváradon és Deb* 
reczenben, melly három helyről több tisztelő meghívás érkézéit hozzá. 
Löwe, a’ bécsi udv. színház rendezője olly szép tehetségeket vön észre e’ 
színésznőnkben, hogy jövő évi apr. Bécsbe Iává meg őt magasb kiképezte- 
tés végett. —

(ííisdedovó intézet.) Szerdán , sep. 4kén, a’ belvárosi Keresztutczá- 
ban létező kisdedovó intézetben délután 3 órakor próbatétel fog tartatni, 
ennek végzetivei a’ nagyobb íigyermekek katonai gyakorlatokban fogják 
magokat kitüntetni. — Azon „Nefelejts“ czím alatt közrebocsáttatott 
könyvecske meg most is ezen intézetben, és Eggenberger könyváros ur
nái 30 kr. és kemény borítékban 40 kr. pgőn megszerezhető. Az egész 
jövedelem az intézet alapítására van szentelve. —

B ra 8 « ü I) a n alig. 4kén tartatott a’ magy. ov. egyházban emlék-ünnepe ezen 
egyház nemeídelkíi jóllevőjének ne Inti becsi polg. u lv. óra ni fi vész Lilákén József
nek , ki 55 évre terjedi: távolién; által sem hült meg bonja, nemzete ’s vallása iránt, 
hanem halálában is áldasl-árasztva megemlékezvén azon szűkölködő, gyámoJta- 
J,m szentcgyházról, mellynck keblében 1 7 59 máj. Jökán életét ’s későbbre jó 
r  velősét nyerte, fiz ezer pgő for. hagyománnyal kívánta ezt örök időkre boldogí

tani. Ugyanis nagyszerű végrendeletének tartalma szerint kegyes tekintetet vet
vén a’ bécsi jóltevő-intézetre, köz kórházra, órási özvegyekre, (bátor nőtlen
ségben töltötte 79 évii életét) egyesült protestáns iskolára, négy unoka-öccseire , 
kiket összesen 60—70 p. for. hagyománnyal szerencsésite ; igy szól az 5ik pont 
alatt: ,,a’ magyar ev. egyháznak Brassóban hagyok hálából azon első erkölcsi 
elvekért, a’mellyeket ott nyertem , lOezer pengő for. 5pCentea statuskötelezvé- 
nyekberi olly feltéttel, hogy ezen tőke Litsken-alapitvány név alatt mindenkor 
csonkittatlan fentartassék; az illető kamatokbul a’ magy. ev. lelkész évenként 100 
p. ft., a’ magy. ev. iskolatanitó hasonlag 100 p. ftot kapjon fizetési pótlékul; a’ ka
matok'többi részepedig fordittassék az egyház és iskola javára.“ A’ fenérintett 
magyar egyház nyomasztó szükség, számos harcz és küzdés közt létezik már 
24Í év éta, ’s minél kevesb oka lehete reményleni; hogy még valaha magzati 
közül egy illy boldogító védangyalt kühlend az isteni gondviselés, annál hálásb 
szívvel seregeit össze a’ magy. ev. közönség. Buzgó éneklés, emeltetve a’ városi 
hangászkar hármoniás hangműszerei által, magyar’s igen ezél-és korszerű né
met beszéd diszesité ez egyházi ünnepélyt a’ kir. 3Qad, városi tanács, százados 
testület és több más úri személy jelenlétiben, emelte azt a’ ns jóltevonek jól el
talált mellképe, melly a’ hálás megye költségűn ügyes művész kezek által készít
tetvén a’templom falain örök emlékül függött és függend. (E-lIirl.)

KÜLÖNFÉLE: Aug. 3iki M. m. frankfurti hírek szerint ott a’ közelgő 
őszi vásáron igen nagy szerencsét várnak a’gyapjúra nézve. £ ’ kedvező re
ményre különösen azon körülmény jogosít, hogy utóbbi időben nagyon ke- 
resék azon vidéken a’ gyapjút, mihez még az is járul, miszerint a’ legköze
lebb politikai fordulat alatt csak legnagyobb szükségig látók el magukat 
gyapjúval a’ belga gyárvárasok ’s most kettőzött mennyiségre van szüksé
gük, miután a’ gyártás nevezetesül kezd emelkedni, ’s-minden forrongás 
megszűnt; egyébiránt pedig a’ belga gyártók mindig legjobb vevők voltak 
a’ frankfurti vásáron. Londoni hírek is kedvezők a’ gyapjukereskedésre 
nézve; ott ugyanis minden alkalmas gyapjú kerestetik ’s habár nem igen 
emelkedő de legalább egyenlő áron kel. — Zamobor horvátországi mváros- 
ban társaság lépe össze lyánynevelőintézet-alapitásra önkéntes ajánlatok 
utján. Sulyok Eduárd folszólitása következében csakhamar 700 pgő forint 
gyűlt e’ szép czélra össze ’s reménylhetni, hogy az eddigi adakozók számos 
utánzóra találandnak ’s igy rövid idő múlva meg fogja kezdhetni munkálko
dást a’ czélba vett nevelő intézet. Az aláirók nevei ezek: Czudermann
Ferencz 50 f.,Pitanecz István 20 f., a’ zamobori uradalom 200 f., Jelachich 
Károly 100 f., Wiesner Ferdinand 25 f., Sulyok Eduárd 50 f., Pranus- 
perger P. 25 f., Franczisczy János 15 f., Mattekovich János 25 f„ Bischau. 
Ignácz 25 f., Sheszt P. 50 f., Gottwalt Keresztély 25 f., Pranusperger Sán
dor 25 f., és Karall György 20 f., mind pengőben. — Az idei tarnopoli ló
vásáron 8 ezernél több ló volt eladásra kiállítva, mellyneknagyobb része 
belföldi ménesekből került. A’ vásár nyolez egész napig tartott. A’ lovak 
legnagyobb része árverési utónkéit el. Lóverseny három napon volt, mely- 
lyen 600 hintó, 500 lovas és 12 ezer néző jelent meg. A’lóversenyek di
vatba hozatása óta itt igen emelkednek a’ ménesek, valamint általányosan
az egész lótenyésztés is.

( P e s t i  v á s á r.) A' most múlt júnosfővételi sokadalora alatt valamennyire 
ingadozó volt az adás ve vés , egészben véve pedig középszerűség határi közt for
gott a’ kereskedés. Honi termékinkből, a’ gyapjú legélénkebbül kelt, de az ed
diginél kissé csökkent áron. Az elővásár hetén ugyan csak szorgosan nézege
tek vizsgálgaták e’ czikket; de vásár 2 ik hetében részint ausztriai részint fran- 
cziaországi számos vevő élénkité a’ vásárlást. Az elkelt gyapjumennyiséget mint- 
e ,-y 30—40 ezer mázsára tehetni, egynyiretű gyapjúból leginkább a’ 70—90 fo
rintos fajokat keresők főleg franczia kereskedők. A’ kélnyiretü gyapjú minden 
faja is kapós volt. Általányosan véve az utóbbi váczi (júliusi) vásáron uralko
dott gyapjuárhoz képest az egynyiretu 2—6 , a’ kétnyiretü pedig 2—3 forinttal 
csökkent mázsánként. Gj i bacs  kevés volt e’ vásáron ’s a’legjobb minőségű ára 
8 ft. 10 krra emelkedők. A’ jövő termésről még nem szólhatni bizonyost, ’s a’ 
vélemények igen megoszlók iránta. Olaj és viasza’ múlt vásári áron jol̂  kelt, va
lamint kék h a m u z s i r  is. A’ bőr nagy mennyiségben jó áron kelt; kézműgyári 
czikkekre nézve pedig általányosan jónak mondhatni e’ vásárig — Egyébiránt 
hazai termékink kövei kezó áron keltek e vásáron: T i  ni so  (fehér) mazs.

f. 30 k r ., D á r d a n y é  (piskoícz) rozsnyai 11—1 2 fr., liptai l l f . ;  A r a n y -  
»’• lé té  9 f., P á 1 y i n k a (akója) koz. gabna 6 i. — 6 f. 45 kr., erősbnek foka
19_20 kr., törköly és seprő p. akója 8 f. 24 kr. 9 f., bánsági szilvápályinkáe
8_1 0 fr., szerémié 10 f. 30 kr.;— 12 f.; 32—35 foka borszesz toka 21 23
kr.- K ő r ö s I) o g á r fmttja 1 f. 30 kr. -  1 f. 39 kr.; T o l l  mázsája, ágyi fosz- 
tatíané 10—67 f.. foszlotté 20—120 f., pehelyé 110—160 f., irótoll ezre 1 f. 12 
kr. — 1 f. 21 kr.; B ő r :  párja borjúé 2 f. — 3f. 36 kr., birkáé 1 f. 30 k r.— 
2 f. 10 kr., magyar juhé 2 f. 30 kr. — 3 f., bárányé 1 f. 1 f. 12 kr.;  ̂ kecskéé
3 3_48 kr., nyulbőr száza 36—38 1., ökörbór párja 20—2/ f., tehene 16 f. 30
]ír#__20 f., lóbőré 8 — 9 f.; T a p 1 ó mazs. 16—40 f.; II a 1 z s i r é 11 f. 30 kr.
„ 1 3  f 30 kr., S á r g i t ó f á ó 4  f.—4f. 30 kr., G ab n a , pozs. nem bánsági 
tisztabuzác 1 f. 41 kr. — 2 f., kétszeresé 1 f. 16 kr., — 1 f. 20 kr., rozsé 1 f. 20  
kr — 1 f. 24 kr., árpáé 1 f. 4 kr. — 1 f. 12 kr., zabé 48—51 kr., kukoriczae 
1 f 20 kr. — 1 f. 28 kr., kölesé 1 f. 12 kr. — l f. 20 kr., II o n g y mázs., közön
ségesé 2 - 3  f., jobbféleé 4 f. — 6 f. 30 kr., K e n d e r é  (apatini gerebenzett) 22  
„ 2 5  f., nem gerebenzett é 9 f. 12 kr. — 1 2 f., Méz,  bánsági fejéré 2 0 — 22 f., 
sárgáé 19—20 f., barnáé 14 f.; S z a r v ,  szarvasé száza 42—15 f., ököré 20 — 
33 f'_ bivalyé 22-28 fr.,tehéné 6-12 f. mnrhaköröm ezre 4 f. — 6 fr. 30 kr., szarv
a ié *  száza 5-10 f.; G u b a c s ,  ó elsőrendű köble (120 fontjával) 7 f. 30 kr.— 
8 f. másodrendűé 5 f. — 5 f. 45 kr.; harmadrendűé 2-3 f.; S z a r v a  s-tövisbogyó 
mázs. 12—15 f., K ö m é n y m a g  mázsája 11—13 f., asztalos K n y v é  22
f 3()kr._25 f., V ad  repczeolajé 1 2 f. — 12 f. 30kr , vetetté 12 f. 30 kr. — 13
f 45 kr.*, tisztázotté 14fr. — 15 f. 30 kr., lenolajé 15 f. 30 kr. — 17 f .;P  a p r i-
k a é 14__15 f.; fehér H a m u z s i r  é 9 f 30 kr. — 10 f. 30 kr., kékesé 8 f. 45
j.r _<) (•_ 39  jjr., kéké 7 f. — 8 f. 30 kr., főzött L ó s z ő r é 36—56 f., fonotté
33*._50 f nyers hosszúé 60—SOf., rövidé 34—42 f., vetett tavaszi r e p c z e -
m a g pozs. 2 f. — 2 f. 8 kr., télié 2 f. 38 kr. — 3 f ; G y a p j u : mázs. egynyiretu
légiin. 135_138 f., linómé 100—117 f., középfülömé 60—96 f.; közönségesé
48^ -58  f. téli két nyírei ii linómé 65—691'., közép fin. pO—64 f., közöns. 38— 
47  f nyári kétnyiretü fin. 51—62 f., középf. 48—52 I'., közöns. 40— 14 f., há- 
ránygyap 50 -116  f., hőitül nyirotté 60—150 f., timárgyapjué 37—48 f., bán
sági kézzel mosott zigaráé 38—45 f., úsztatotté 32—38 kézzel mosott ma
gyar gyapjúé 2 6 -2 9  f., úsztatotté: 2 3 -2 8  f.; C s e r  h é j é  5 í.3 0 k r.; gyár- 
t at lan S e l y e m é  10 f. 50 kr. —  11 f. 30 kr.; dehreczeni S z a p p a n é  16 f., 
szegedié 13 fr., fekete közönségesé 15 f.; linóm szíksóé 11—löt . ,  S z á l  on- 
n á̂ é 15 f. 12 k r._16 f., Doh  á n y é: deln ői első rendű 18 -  22 I .. másodren
dűé 14—16 f., hannadrendtié 6 —8 f., debreCzeni első rend. 1 0 — 11 f.,másodr.
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8— 9 f., szegedi elsőr. 11— 13 f., másodr. 8—9 f., harmadr. 4—5 f., tiszamellékié
9— 16 f.; olvaszfatlan F a g y g y u é  15 f. — 15 f. 30 kr., olvasztotté rudban : 18
f. — 20 f. 24 kr.; tömlőbelié 18 f. 30 kr. — 19 f., V i a s z é :  (sárga rozsnyai)
TG—78 i., bánságié 70—77 f.; B o r ,  tokaji aszú áfalagja 40—100 f., ménesi 
nszuakója 25—80 fi, budai 6 veresé 6—1 Of., újé 3 f. 30 kr. — 4 f., fehér óé 
6—8 f., újé 3 f. 30 kr. — 4 f. 24 kr., pesti kőbányai óé 6 — 10 f., újé 3f. 30 kr.
4 f. 24 kr., hegyi fehér és veres óé 6— 15 fi, újé 3 — 5 f., si'kföidi fehér vagy 
veres 2 f. 36 kr. — 3 f . , borkő (fehér természetes) mázs. 15 f. 30 kr.— 16 f., 
veresé 1 3 —14 f. orv. gyökereké, alcana : 5 f. 30 kr.: aszuszijva miizsi 7 fi 15 
kr. — 7f. 30 kr., Összehasonlítván pedig a’ mostani árkeletet a’ múlt med u di so- 
kadalmival, kiviláglik, hogy most a’ medárdihoz képest árban emelkedett: min
den rendű pályinka, magyar juh-ér nyulbőr, tapló, árpa, zab, kukoricza, köles, 
valamennyire ökör-és tehénbőr, szarvas-, ökör- és tehénszarv, marhaköröm, 
faggyú ’s enyv, jobban a’ gu bacs,repcze- és lenolaj, mindennemű hamuzsir, nyers 
hosszú lószőr, bőrrüi nyírt és bánsági zigara gyapjú , szegedi és tis/.amelléki do
hány,minden rendű fehér és veres ó hegyi bor. hű v. főzelék ’s aszuszilva;csökkent 
piskolcz, fosztott és fosztatlan ágyitoll, mint szinte az író toll, kózöns. rongy, kö
ménymag, lőzött és font lószőr, ’s a’ nemesb egynyiretű majd minden gyapjufaj 
mázs. 2 íorinttol 1 Óig ; tov;ihbá:a’ debroi dohány,’s minden rendű uj bor;számos 
hazai termék pedig elkésett; vágyéi is maradt a’vásárról a’ tetemesül drágult 
fuvarbér miatt, minthogy Debreczeníül Festig csak ez útban is egy pár hét 
alatt száznál több ló dűlt ki ’s hűlt el tályog vagy iépfenében , a’Szarvasmarha 
’s igy ökördög (paczalvész) újólag nemcsak Baranyában és Somogybán, hanem 
a’ Jászságban névszerint Fényszarun , a’ karai pusztán ’s alsó Fest több helyein 
most is vagy folyvást pusztít vagy buddog’s ez is szökkente egy részben a‘ ter- 
méki szállít ásóért. —

S p a n y o l o r s z á g .
(A’ Maroto elleni zendület mindinkább terjedez.) Bayonne, aug. 15én: 

, ,A’ navarrai 5ik zászlóalj a’ franczia határszéleken tartózkodó száműzött 
úgynevezett apostoli párttól ingereltetve aug. Óikén fölzendiilt és „Viva el 
Rey, muera Maroto !“ kiáltozás közt elhagyá táborszállását ’s Zariateguy 
tábornokot, ki a’ fiirdó'ben levő Elio helyett ideiglen a’ navarrai parancs
nokságot viseli. A ’ zendülőket hat tiszt vezérlé, a’ többi hű maradt köte- 
lességihez. Bastan völgyön keresztül vonulván a’ zendüló'k Elisondoba 
akartak rontani; de ott zárva lelek a’kapukat, minek következeiben Verába 
vonultak. Aguirre ezredes, volt parancsnoka e’ zászlóaljnak ’s most szám
űzött, azonnal siete átvenni a’ parancsnokságot, mi Verába érkeztekor tüs- 
tint meg is történt. E’ haditiszt száműzetése óta folyvást Savéban tartóz* 
kodott, hol szakadatlan összeköttetést tartafön korábbi alattvalóival. Les- 
cuan nevű leyzai fiatal katonatiszt, egyik azok közül, kik elsők keitek föl 
Zumalacarreguyval, akkor még csak 14 éves volt, ’s mint kedvencze csak 
hamar kapitánnyá lett. Ezúttal, mint látszik, ő volt az összeesküvés feje; 
az 6 csapatja bírta elpártolásra a’ többit, ’s a’ parancsnokságot is 6' vivé 
Aguirre megérkeztéig. Midőn a’ trónkövetelő először lépett spanyol földre, 
huzamosb ideig Eescuan szüleinek háza volt főhadiszállása. Rodil fölgyuj- 
tatá azon házat, hogy tulajdonosit megbüntesse a’ trónkövetelő iránti haj - 
ladósagukért. Romjai még most is láthatók. Aug. 1 Okén jött első híre ez 
újabb zendületi merénynek a’ trónkövetelő főhadiszállására ’s titkos tanács
kozás után határozattá lön , hogy a’ trónkövetelő személyesen menjen a’ 
zendiilők elibe , minek következtében 1 lén csakugyan el is indult d. Carlos 
Tolozából és csupán házi testőreitől kísértető magát, Elio tábornoka’ zen
dület hírére azonnal elhagyá a’ fürdőket ’s néhány zászlóaljjal ugyanazon 
irányban útnak indult. A’ trónkövetelő igen fölindult e ’ merényen ’s legna
gyobb szigorral szándékozik a’ zendülőket büntetni, ha első felszólításra 
nem adnák meg magukat. 12kén Echeverria lelkész összejött a’ trónköve
telővel Lesacában a zendiiluk résziről alkudozás végett. A ’ navarrai 12ik 
zászlóalj ugyanazon nap a zendülőkhez csatlakozók Verában, honnan 14én 
Urdax felé indultak, hol a óik zászlóaljjal egyesültek. Mivel Elio már most 
csak két zászlóaljjal bír,tehát kénytelen volt visszavonulni Goyzuetába, hol 
a’ trónkövetelővel ’s nejével összejött. Espartero Alava felé fordult, kö
vetve Maroto sergétül.

(Az alkotmányosak csatát vesztenek. Elegy.) Madrid, aug. lOdikén: 
,,Valenciából kellemetlen hirek érkeztek. 2kán napfeljövetkor Ortiz ezre
des vezérlete alatt b zászlóalj, 200 lovas és két álgyu megindult Líviából 
azon erositvények lerombolására, miket a’ carlosiak Clmlilla mellett emel
tek. Útközben la Cova Arevalo és Palillos harczosival találkozván, azokat 
némi ellenállás után visszaverék. Nemsokára azonban 4 zászlóaljjal és 10 
lóval erősbültek torcadell parancsi alatt a’ carlosiak. A’ királyné harezosi, 
jobbadán tűzben még soha nem volt ujonezok, tökéletesen föloszlottak és 
tulajdon lovasságuktól letipratván, elszórák fegyvereiket. Egy ezredes, es
5 tiszt halálra sebesült ’s mintegy S00 katona juta fogságba vagy veszté 
életét. O’Donnell tábornok a’ talesi erősségeket ostromolja. Aug. 3dikán 
Cabrera és Forcadell megtámadák O’Donnellt, de siiker nélkül.— 6dikáu 
mintegy 200 carlosi rabló a’ canetei orségbiil néhány quadalaxarai fürdő
helyet megrohanván, iszonyú pusztítást vittek véghez, a’ fürdő vendégek 
nagyobb részét pedig fogságba hurczolák. — A ’miinisterek, mint hirlik, le
mondani szándékoznak, mivel nem mernek a’haladékkal szembe szállnia’ 
legközelebb cortesben.

A is g I i a.
(Parliamenti ülések. Elegy.) Az aug. 12iki felsőházi ülésben Strang

ford 1. kérdé: való e , miszerint Saracen angol hajó orosz rabszolgake
reskedőre bukkant Portsmouth közelében, és ismét szabadon bocsátóéi 
azt ? Melbourne azt válaszoló , hogy e’ történetről még nem hallott sem
mit. Ezután Stanhope gr. több kérelmet nyujta be ; Brougham 1. kérdé
sére mindazáltal nyilványitá, mikép nem szándékozik törvényjavaslatot 
hozni ellene indítványba, mert sokkal inkább viseli szivén a’ ház böcsii- 
letét, hogysem legnagyobb szükség nélkül olly ösvényre térne, melly 
azon szomorú lettdolgot hozná napfényre , hogy őlordságuk többsége olly 
törvényt fog pártul, mellyetlegnagyobb boszusággal átkoz a’neptöbbség. 
Az alsóházban ugyanazon nap jelenté Russell, mikép a’ kormány az ir- 
landi testületjavitás iránti törvényjavaslatot a’felsőházi módositványok kö-

vetkeztiben ismét visszavonni kénytelen. (Halljuk!) A' legközelebb ülés
ben uj törvényjavaslat fog a’ ház elibe terjesztetni. Shaw ismételve az 
egész testületi rendszer eltörlesztését indítványozó. O’ Connell használó 
ez alkalmat annak kimondására, mikép illy általányos részvétlenség mel
lett Irland baja iránt csak törvényhozási különvállással orvosolhatni a’ 
sérvet. Aug. loán kérelmet nyujta be Brougham a’felsőházban a’ „nem
zeti gyűlés“ részirül, Carpender ideigl. elnök aláírásával, mellyben föl
szólít tatnak őlordságuk kegyeimért folyamodni külön felírásban a’ koro
nához a’ halálra ítélt birminghami három csöndzavaró számára. A’ többi 
ok közt még az is előfordul, miszerint az elítéltek közül kettőt nem jogtu
dós véde ’s hogy a’ franeziák királya nem rég a’ fölség-árulásb in ma
rasztalt JBarbésnak is megkegyelmezett. A’ chartisták, az említett kére
lem szerint, nem akarnak embereket Ölni, tulajdont károsítani vagy alkot
mányt megdönteni; a’ kérelem a’ ház asztalára téteték. A’ fővárosi rend
őrségi törvényjavaslat vitatásátválasztmányilag folytatók e’ napon. Lyml* 
hurst és Brougham sajnálkozva jegyzék meg, hogy illy fontos törvény- 
javaslatot, mellyaz egész főváros rendőrségi intézkedésit hal >mra dönti, 
illy későn hozók a’ ház elibe. Az alsóházban , melly most már rende
sen igen üres szokott lenni, a’ birminghami rendőrség iránti törvényja
vaslat Attwood minden ellenmondása után 38 szóval 8 ellen harm »riszor is 
fölolvastaték. — A’ parliamenti ülések általányos hiedelem ■> zerint aug. 
23ikán fognak bezáratni. — A’ közvélemény meg van győződve, hogy 
a’ birminghami három rendzavaró halálos ítélete nem jutand végbehajtásra. 
— Aug. 5ikén hunyt el Londonban az angol hadsereg atyja , James Ste
wart tábornok, az angol sergek legidősb tisztje, ki 1761 ben kez.ie szol
gálni, és csak 1815ben juthata ezredesi rangra. —

(Félhivatalos, nyilatkozat a’ keleti ügyről.) A’ M. Chronicle , melly- 
nek keietrőli czikkeit hivatalosaknak tartja a’ közönség, legújabb számá
ban következőleg nyilatkozik a’ török-egyiptiisi kérdésről: ,,A’ Temps je
lentést tesz azon első javaslatokra!, miketa’ britt kormány a’ franczia mi- 
nisterség elibe terjesztő M. Ali és a’ török hajóhad ügyében. Mint választ 
a’ Chronicle néhány jegyzettre a’ journal des Débats ismétli ugyanazon 
újságot és elhitetni törekszik olvasóival, mikép a’ britt kormány azon 
ajánlatot teve , hogy angol és franczia egyesült hajóhad Alexandriában egy- 
értelmüleg követelje a’ török hajóhad szabadon bocsáttaíását a’basától és 
szükség esetén erőszakot is használjon. Mielőtt dologra térnénk, csodálko
zásunkat kel! jelentenünk, hogy a’ franczia ininisterség valaineliy tagja jó
nak található közleni franczia sajtóval a más hatalmidul kapott hivatalos 
sürgönyöket, mellyek oily ajánlatokat foglaltak magukban , miket szükség
kép titkolnia kellett volna, miután azokat nem taialá elfogadhatóknak. A’ 
titok Uly megsértése nemcsak legnagyobb zavart’s kellemetlenséget szülhet
ne hanem ̂ egyszersmind böcsületsértő és bizalomcsonkító. Ez azonban 
fájdalom! semmi újság azf.ujabbjíranezia kormány férfiaknál, kik valóban 
például tűzhetnék ki maguknak ez iránt az angolokat. Véleményünk szerint 
az angol ajánlatok ezéija volt, hogy az angol-franczia hajóhad Alexandriába 
vitorlázván, rendelkezési,alatt levő leg jobb eszközök által iparkodj« k sza
baddá tenni a’ török hajóhadat. A’ jour. des Débats véleménye szerint az 
egyiptusiak semmi esetre nem fogták volna a’ török hajókat kiadni. Mi ez 
állítást tagadjuk, mert az egyiptúsi alkirály nem képes olly őrjöngő tettet 
elkövetni, minő az lenne , ha egyesült hajóhadunkkal szembeszállni me
részkednék. Az angol kormány nem kívánta Francziaország megegyezése 
nélkül létesitni e’jervet, valamint az egész egyiptúsi ügyben semmit nem 
föltenni Francziaország együttmunkálása nélkül. Szövetségesnek ajánla
ta volt az egész irat szövetséges társhoz, mellyet nem kellett volna kife- 
csegni, ’s miután már csakugyan nyilványosságra jőve, tehát nem kellett 
volna az egészet olly színben tüntetni elő, mintha 2dik Navarintól kellene 
rettegnünk, mit a’ jour. d. Débats annyira szeretne olvasóival elhitetni. Egy 
másik franczia lap pedig megkímélhette volna magát e’ kifakadásíól: ,,Ha az 
angol hajóhad az egyiptúsi megsemmitése ellen induland , úgy Lalande hajó
vezér siktengeren szembe szálland előbb vele.“ Mind e’ sértést ’s kihívást 
könnyen elkerülheté a’ franczia kormány vagy mindennek közlése , vagy 
szoros titoktartás által ; mert valamennyi lettdolog nyilvánítása bizonyo
sakká tette volna a’ franczia lapokat, miszerint Anglia azonnal lemonda 
tervéről, mihelyt a’ franczia kormány ellenkezését nyilványitá azzal. Azóta 
mind a’ két kormány más ajánlatokat tön már ,’s mit Anglia jelenleg óhajt, 
az véleményünk szerint következőkben öszpontosul: a’ törökhajóhadat, 
vagy is legénységét föl kell szólítani őszinte nyilatkozásra: milly egyetér
tés vagy bármi.{körülmények közt van M. Alinál; önként tartózkodik é ott, 
vagy visszamenne é Konstantinápolyba,lm az szabadságában alhia; a’ tö
rökök pedig szabadságukban tartassanak meg. Ha ez azonnal megtörtént 
volna!, úgy mostjmár jó síikért látnánk , ha ellenben későn jő létesítésre 
e’ terv, úgy végkép is megakadályoztatja ezt a’ cselszövény. Mi nem va
gyunk ugyan hajlandók komoly elegületlenseget fejezni ki a franczia kor
mány e’ vigyázatlansága miatt, mivel látjuk, mikép áll ez iránt a” közvéle
mény Francziaországban; de csakugyan sajnosán jegyezzük meg , hogy 
a' franczia sajtó e’ hangja egyenesen a’ két birodalom közti baráti viszonyo ; 
fölbontására törekszik. A’franczia kormány, nem épen minden alap nélkül, 
azt látszik hinni, miszerint a’ franczia és angol hajóhadak egy iittmunkálasa 
ezéljaul az egész vita tökéletes eldöntését kellene kitűzni, nem pedig csu
pán az elf oglalt hajóhad kiadatását sürgetni, igaz, ez jobb lenne; de ha há
rom hónapot kell fordítani a' szyriai kérdés íöloldatására, szabad e akkor a’ 
hadserget mindaddig M. Ali birtokában hagyni, hogy végre is egészen meg
vesztegethesse azt ? Ha már M. Ali tettleg urává lön az egész török haderő
nek, kérdjük: ki fogja ekkor az oroszok ellen ótalmazni Konstantinápolyi? 
Ha a’ török hajóvezérek, kapitányok, tisztek, katonakés. matrózok Ale
xandriában nverendnek jutalmat, zsoldot ’s előléptetést, ugyan mit fognak
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gondolni Konstantinápoly sorsával ? A’jour. d. Debats azon terve, melly 
szerint Alexandriábái kívánja ótalmazni Konstantinápolyi, puszta agyrém, 
’s ha már Francziaország abban megegyezik, hogy Törökországot szükség- 
kép megkell tartani függetlenségében, úgy csakugyan kényszeríteni is kell 
M. Alit a’ török hajóhad szabadon bocsátására. Achmet árulása minden tö
rök főnökre nézve csábitá ingerrel birand ; ne hagyjuk azt sikerülni.“ —

(Az angol hajóvezér parancsot kap Alexandria ostromzár alá vételére.) 
London, jul. Tikén : ,,Azon hivatalos hir érkezte következtében, miszerint 
M. Ali minden ígérete daezára sem akarja kiadni a’török hajóhadat, azon 
üriigy alatt, hogy az által hathatósbbá ieend kivánata a’ porta előtt, titko
san tanácskoztak a’ ministerek ’s azon parancsot határzák küldeni Stop- 
ford hajóvezérnek, miszerint szólitsa föl M. Alit a’ török hajóhad azonnali 
kiadására , ellenkező esetben pedig vegye ostromzár alá az egész egyiptusi 
partvidéket, ’s ha e’ rendszabály sem használna, nyomuljon minden paran- 
csi alatt álló hajóval az alexandriai kikötőbe és szabadítsa meg erőszakkal 
a’ török hajóhadat. E’ határzattal gyors hírnököt külde Konstantinápoly- 
ba a’ kormány. —

(Az elitéit három chartista kegyelmet nyer. Elegy.) A’ warvvicki es
küdtszék által halálra ítélt három chartistának megkegyelmezett a’ király
né. A’ ehesten esküdtszék valamennyi, előtte bevádlott, chartistát vétkes
nek ítélt. Stephens lelkész öt órai beszéddel menté magát, de süker nél
kül, mert végre csakugyan elitélték, még pedig IS hónapi fogságra. 
Manchester környékin ismét mozognak a’chartisták’s több helységben ki
sebb nagyobb rendzavarások történtek, noha egyébiránt mind ezekről 
igen keveset tudhatni, minthogy a’ sajtó nagyobb része vagy hallgat ez 
egyes merényekriil, vagy pedig csekélységük miatt megvetésnél egyébre 
nem is tartja méltóknak azokat. Bury ’s Rochdale helységekben süker nél
kül olvastaták föl a’ zendiileti törvényt a’ hatóságok, ’s csak ar katonaság 
komolyabb föllépte széllyesztheté el a’ zavargókat; kik azonban még futva 
is kőzáporral üdvözlék a’ katonaságot és fegyveres rendőrséget. Legkomo
lyabb volt a’ boltom zavargás aug. 13— 14ike közti éjjel, midőn több he
lyen egyszerre felgyújtani akarák a’ várost. A’ hatóság kénytelen volt szu
ronyokkal tisztíttatni meg az utczákat. A’ tusa igen kemény lön nép és 
katonaság közt’s két ember holtan maradt a’hareztéren. Végre azonban 
mégis a’ katonaság győzött, ’s másnap 18 csendzavarót vittek Liverpool
ba. Chesterben titkos fegyvertárra ’s abban ötezer puskára találtak, mely- 
lyek mind szuronyokkal voltak ellátva. Némellyek a’ spanyol carlosiak tu
lajdonának mondák azt ugyan; de sokkal valóbbszinü azon vélemény, hogy 
a’ chartisták gyüjtögeték össze e’ mennyiséget. A’ szkot chartisták folyvást 
Glasgowban tartják fő szállásukat. Iáikén gyűlést tartottak uj követválasz
tás végett a' nemzeti gyűlésre, melly alkalomkor elővigyázatból 2500 rend
kívüli törvényszolgát eskiittete föl a’ helyhatóság. A’ szomszéd helységek
ben nagy buzgalommal gyártják a’ láncsákat, és a’ nemzeti gyűlés küldöt
tei Skótzia minden részében izgatják a’ népet.

ÜF r a s a c z I a o r s z á g : .
(Algíri hirek. Elegy.) Aug. 8ki algíri hírek szerint Abdelkader még 

folyvást a’ beni-isserek határin tartózkodiksergestül ’s nem igen mutat ked
vet szabad utat engedni a’ francziáknak Hamza felé Constantinebe, noha 
az újabb szerződés szerint, melly a’ Tafna mellettit egészité ki, a’ ham- 
zai vidék egyik része a’ francziák birtokához tartozik. Egyébiránt Valée 
tábornagy elhatárzottnak látszik minden akadályt jószerivel vagy erő
szakkal elháritani. Orleans hg oda érkezte után azonnal meginduland a’ 
hadsereg, és először is az el-bibani szorost foglalandja el. A’ nagy me
legség miatt minden hadi munkálkodást félben kelle szakasztani és mind 
a’ két sereg tökéletes csöndben van. A’ kórházak telvék betegekkel. 
A’ nyugalmat azonban nem igen háborítják már a’ benszülöttek, és 
gyilkolásról sem igen hallhatni már. A’ keleti ügyre nézve a’ benszülöt
tek többsége a’ szultánhoz látszik hajlani. — Párisi hirek ministerségi 
módositást mondnak készülőben lenni. Montalivet és Mólé ismét tárczát 
fognak kapni és egyességre lépendnek Soult tábornaggyal, Passy és l)u- 
faure pedig kilépnek. — Azon 50 milliónyi kölcsön miatt, mellyel a’ fran- 
czia bank az angolt segité , még folyvást békétlenkedik a’ közönség, mi
vel politikai czélokat vél azzal kapcsolatban lenni. — 

T ö r ö k o r s z á g - .
(A’ perai nagy tűz.) Konstantinápolyi aug. 14ki legújabb hirek szerint: 

aug. Okén Perában tűz üte ki, melly e’ külváros nagyobb részét elham- 
vasztá. A’ tűz reggeli 11 órakor kezdődék ’s mivel a’ segély későn érkezék, 
a’ lángok annyira elterjedtek a’ gyönge déli szél daczára, hogy később nem 
fékezheték. A ’ szél menetének köszönhetni, hogy a’ frankok által lakott 
része Porának, mint 8 év előtt, tüzzsákmánynyá nem lön. A’ tűz 14 óráig 
tartott, csak éj fél után olthaták el. Az elégett házak száma némellyek sze
rint ezr'et alig halad meg, a’ helyhatóság tudósítása szerint pedig 3500. 
Ila fontolatra veszsziik, hogy e’ városrészt többnyire szegény emberek lak
ják apró kunyhókban, nem lesz túlozva, ha az elégett házak számát kö
zéparányban 2000 — 2500ratoszsziik. A’ hatóságok, főleg Haül basa sze- 
raszkier’s Tophana basa igen nagy munkásságot fejtének ki ez alkalom
mal , sőt Joinville hg is munkás részt vön a’ lángok elnyomásában , matró
zai által ugyanis 1’ Argus franczia briggről több házat leromboltata, mi
által a’ tiizmenctet akará megszakítói. A’ szultán parancsot bocsáta k i , 
miszerintaz elégettek rendelkezésire 500 sátort adat, pénzt és élelmi szere
ket osztata ki közöttük ’s engedélyt is kaptak két hónapig török külváro
sok lakhatásira. Nemcsak a’ kormány, hanem még a’ frankok vagyonos!) ré
sze is iigyekszika’ tűz által károsultakon segiteni. E’ czélból aláírási ivek 
kéregének, ezenfelül a’ müvészlovagtársaság igazgatója, Soulier, több 
mutatványt adand , mellyck jövedelmei az elégetteket illetendik. — Join

ville hg Konstantinápoly nevezetességei szemlélgetésivel foglalafos, a’ 
mecseteket, ószerailt ’s a’ t. nézegeti. A’kormány résziről őt legnagyobb 
’s rangjához illő tisztelettel fogadják, többi közt a’hg tiszteíetére°Sze- 
raszkier-kapuszi-téren nagy katonai szemlét tártának.—Aug. 12én Roussin 
hajóvezér , franczia ügy viselő, személyes udvarlaton nyújtotta át a’szul
tánnak, megbízatását. Ugyanazon nap volt udvarlaton Rzevvuski Ádám gr., 
az orosz czár segédje is Butenieff kíséretében, a’ szultánnál, ’s ez alka
lomkor átnyujtá czárja fájdalomiratát és szerencsekivánatit, az elhunyt 
uralkodó ’s Abdul Medzsidnek trónra lépte következtiben. _ Konstan
tinápolyi jul. Tiki irat szerint a’ rendetlen csapatok Ts poígárkatonasá°- közt 
kisázsiai legutóbbi hirek következtiben, nagy ingerültség uralkodik , el- 
annyira, hogy a’ porta eloszlatni kénytelen azokat ’s haza küldeni. Ha Ibra
him határzottan előnyomul, úgy 14 nap alatt Konstantinápoly előtt terem
het. Ezt azonban addig nem teendi, míg a’ nagyhatalmakat egyesülteknek 
hiszi, vagy legalább azt, hogy előnyomulása egyesíthetné őket. Másrészről 
Szyriábul is nyugtalansági hirek szárnyalnak; a’hamai déli hegyek lázongás 
jeleit mutatják, sőtSzyria több helyein felis lázadtak. Soíiman basa és 
Mehemed hadmmistere számos csapattal ellenök nyomultak ’s remenylik, 
hogy már a’ csend helyre van állitva. Mehemed állása most szerencsés!), 
mint valaha. Sőt a’fővárosban is egyiptusi szellem lengedez; ígéretek ’s 
arany sokat meghóditának M. Ali részire ’s pártja naprulnapra növekszik; 
az ármányok hihetetlen szerepet játszanak. Úgy látszik, azalkirály sza
vainak több hitelt adának, mintsem megérdemlé, mert őnem irtózik sem
mi eszköztől, mellyczélhoz vezet. Hisz az alexandriai consulokatbizto- 
sitgata, hogy painncsot ada fiúnak visszavonulásra; mégis az egyiptusi 
csapatok Örfát megszállók ’s Marassal is hasonlót tevének ; sót Maráson túl 
Koniah felé inditá Ibrahim csapatit. Az ottoman hajósereg visszaadását 
is igére, mit megnem tartand, mert a’hajókat egyenkint hajógyáraiba köt
teti ki s fegyvei kezteti le. Tiltott fogásokkal (igyekszik megnyerni az ot
toman hajósereg szívét, mit már, mint sajátját tekinti. Ha Hafiz basa nem 
veszt csatát Nisibnél, ha meggátolhatják a’ kapudán basa gyalázatos el
páholtát, azalkirály statusépülete csak oííy hamar, talán még könnyeb
ben, összedől, mint most az ozmán birodalom. Mertlbrahimtól, a’ nisibi 
győzelmestül, 5 ezer egyiptusi pártolt el legutóbbi időben, kik minde
nestül a’ török sereghez mentek által ’s kiket már szét is osztónak a’tö
rök seregben s ez azon időben történik , midőn ÜL Ali a’ győzelem tető
pontján véli magát ’s midőn minden kivánata kénye szerint teljesül. Va
lóban kétségbe kell esnünk a’ keleti ügy iránt,ha egyedül csak a’porta 
vagy M. Ali mellett buzog vonzalmunk 1 —

(Háremi jelenet.) A marseilleiSmaphoreKonstantinápolybul követ
kező levelet közöl, melly egy háremi jelenetet híven ábrázol: „Walide, 
az ifjú szultán anyja, Duz pénzrgazgatónak hölgyei iránti becsülését akar
ván tanusitni, a’ szultáni palotába hivá meg őket, hogy jelen legyenek 
azon alkalommal, midőn fia a’ szerailba vonul. A’ hölgyeket a’ szultánnő 
egyik magányos csolnakán vivék át ’s oily módosán fogadók , mit török 
előkelők ritkán mutatnak keresztyén alattvalók iránt. A’ gynüceum kü
szöbétől a’ főteremig a’ padlat legdrágább szőnyegekkel volt beborítva , 
mellyen az ifjú szultán gyöngyökkel ’s drága kövekkel rakott trónhoz kö
zeliié. Walide a’ szultán elibe lépe ’s Allah felkiáltással áldó meg fiát. 
Utána Isma szultánnő, nagynénje, jőve a’ 16 éves uralkodót egy fiatal rab
nővel tisztelve meg. Ez ajándékon igen örvende Abdul Medzsid ’s a’ leány
kát székre ül tété maga mellé, melly csakolly gazdagon vala kirakva gyön
gyökkel, mint trónja. Erre száz meg száz rabszolga ’s rabnő jelent meg egy
más után a’ szultán lába elibe borulva , cserkesz lányok pedig teli marok 
kai zechina-záport okozónak. Miután a’hárem minden bezárt szépsége hó
dolt az ifjú szultánnak; Duz-hölgyek is hasonlót téve, meg akarak csó
kolni a’ szultán uj választottja lábait, ez azonban vonakodék, mig Wa
lide szultánnő inte, hogy fogadja csak el ezen, rangjához illő, hódula- 
tot. A’ lyányka megengedé tehát lábát csókolni, szégyenpir lepé el ar- 
czait, min a’ szultán mosolyga. Midőn DuzThölgyek Wafídetól elbúcsúz
tak, mindenike ajándékul kina-tálat (Prüsentirteller) kapott hat arany, gyé
mánttal ékített, findzsaaljjal, és arany füstserpenyőt (Casserolle.) Minde
nike ezenkül ezer piaszter értékű nagy kendőt kapott a’ szultánnőtül ural- 
kodójok trónra lépte emlékéül. —

O r o s z o r s z á g .
Úgy látszik el van már határozva, miszerint Oroszország a’ keleti 

kérdésnél saját kezére elkülönözve fog munkálkodni ’s ez által a’ bécsi ta
nács létrejövését gátló akadályok megsemmisülnek. Lamb és Saint A li
lái re igen terjedelmes meghatalmazással ellátvák azon német statusférfival, 
ki halhatlan nevet viva ki az európai békeföntartás miatt, hogy rendezze
nek el mindent a’ török-egyiptusi zavarok mentülelőbbi kiegyenlitéseül. 
Ponsonby és Roussin ezután onnan kapandják utasitásikat. Örvendetes, 
hogy ha nem is követheti egész Európa ugyanazon ösvényt, legalább a’ 
nagyhatalmak kitűnő többsége mindinkább egyesül azon elfoglalási pontok 
iránt,mellyek nélkül közbenjárulásrólszó sem lehet.—Galaezban aug. Íjén 
azon hir terjenge, miszerint Borodinoban a’ gyakorlati táborzás nem fog 
tartatni, ebből némellyek azon következtetést vonják, hogy az orosz csa
patok más parancsokra várhatnak. Sebastopolbul írják, miszerint a’ kri
mi csapatoknál roszbélyegii láz uralkodik, melly az ott állomásozó kato
naságötödét már megragadó ’s minden kórház tömve.— Szilisztriában csak 
ugyan kiütött a’ keleti dögvész; a’ vesztegidőt e’ szerint T napiul 14re 
szökkenték; e’ betegség azonban úgy látszik szelidebb alakban tűnt elő’s 
mivel a’ szilisztriai basa a’ betegeket a’ város-kivüli kórházba viteti ’s min
den rendszabályt foganatosít e’ betegség terjedése gátlásául, reménylhetni, 
miszerint a’ dögvész nem tcend ez alkalomkor nagy pusztítást. —

Szerkeszti 11 elmeczy. — Nyomtál ja Trat tner-K árolyi úri ulcza 612.
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FOGLALAT: Magyarország és Havasalföld (^kinevezések; magy. nemzeti Akadémia; a’ pesti vakok intézetének nyilványos próbatéte ; külön te *e : Clar
ke hidépilész Pesten, selmeczi hidegvizgyógyintézet, bankjegyhamisítók elfogatása , oláhországi hírek az orosz hadsereg- állásáról, pesti gyermekgyog y- 
intézet beavatása , b. gyarmati lyáriynevelő intézet, ’s a’ t.; komáromi hajozáshiztositó társulat uj pecsété ; ’s a’ t.) Spanyolország fa’ Maroto elleni zendület. 
komolyabbul; ’s tán végéhez látszik közelilni; ’s a’ f.) Anglia (parliamenti ülések ; ’s a’ t.) Franoziaország (a’ nagyhatalmak nyilatkozata a’ portához; párisi 
jutalomosztás a’ tanulók közt; nyilatkozata’ czukorvám-csökkentésrül; a’ fr^nczia sereg szenvedési Üranhan ; vélemény a’ keleti congressusról; ’s a’t.) Tö
rökország ( Kelet jelen állapotja ; ’s a’ t.J Gabonaár. —

W a g y a r o f  s z a g  ós M a v a s a l f ö M .
Ö cs.’sáp. kir. Felsége, f. e.jul. 6ki legfensőbb határozatában Ger- 

liczy Fiilöp udv. ’s kincstári tanácsost, 45 évi dicséretes szolgálati tekin
tetéből, egész fizetésével’s a’ személyére rendelt évenkinti pótlékdijjal, 
saját folyamodtára, érdemlett nyugállapotba helyezni; az alsó-magyaror
szági kerületi bányatörvényszéknél í>elmeczen megürült ülnökségre Reitz 
Fridriket, oraviczai bányaigazgatósági titoknokot; az ekkép megürült ti- 
toknoki hivatalra pedig Zanko Eduárdot, a’ cs. kir. udv. kamrának pénz
es bányaosztálybeli fogalmazó-gyakornokát; továbbá alig. lsőjén költ udv. 
rendeletnél fogva Regius Emmanuel Jánost Besztercze vidéke főbírójává, 
Poek Jánost vidék birájává, Kollner Jánost gazdává (villicusszá), és Carln 
Traugott Dánielt községi szónokká kegy. mélt. kinevezni.

Pestmegyének folytatva tartott közgyűlésén f. sept. 2kán gr.Ráday 
Gedeon országgyűlési követségérül lemondván, helyébe uj követválasztás 
végett f. sept. 24kére közgyűlés határoztatok.

Ko má r o m,  aug. 31 kén: A’ hajózás-biztosító komáromi társaság 
legközelebbi közgyűlési végzete következtiben tett folyamodásra köv. ma
gyar köriratu uj alakzatai pecsét iránt volt szerencsés legkegyelmesb ki
váltságlevelet nyerni: „cs. kir. szabaditékos révkomáromi biztosító társa
ság pecsétje,“ melly szabaditék-levél t. n. Komárom megyének aug. 5kén 
tartott közgyűlésében kihirdettetek,’s azzal ezen társaság, mint hiteles pe
cséttel nyilványos ’s akánnelly foglalkozási ’s kiadásiban élhet. Ezen pe
csét u j, jelesül egy kétfejű sas, beljében Magyarország czimerével, ’s 
róla ezüst lánczon függő ezüst horgonnyal ellátva, körirása honi nyelvű 
’s általa e’ társaság terjedése növekszik, a’ mennyiben e’ kiváltságlevél 
szavai szerint: „Sigillo prousibus publieisconfecto in muniendis omnibus 
litteralibus instrumentis et aliis quibusvis functionibus et expeditionibus úti 
valeat“ bizton élhet. —

A’ pesti vakok intézete növendékeivel múlt aug. Síikén délután á’ 
megyeház nagy teremében tartá nyilványos próbatételét köv. renddel: 1) 
a’ két növendék által magyar és német nyelven tartott üdvözlést követé 
2) négy hangú karének, 3) hittudomány, magyar és német nyelven, 4) 
magyar nyelvtudomány és írásbeli dolgozatok, 5) számvetés fejből és je
gyekkel , 6) német nyelvtudomány, olvasás, írás és nyomtatás, 7) ter
mészettörténet és technológia, 8 ) természettudomány és diaetetika, 9) 
földleírás és hazai történet, 10) némelly az intézetben taníttatott kézimun
kákat gyakoroltak a’ növendékek’s már kész munkáikat a’ jelenlevők íté
lete alá bocsátottak, ezután ’s e’ közben néhány intézetbeli dalt zengének 
el, 11) hangászaf theoriájából (elméletiszakábul) feleltek, végül 12) énekes 
és következő hangszerbeli zenemüveket: a) Divertimento magyar tárgyra, 
hárfán és zongorán, Fiiredy L. munkája; játszák Laczy Sára és Potreba 
János; b) Változatok fuvolán és zongorán Fa h r  b a c k  és liaslingertől, 
játszák Hesz és Potreba; c) Magyar dal karral Hesz növendék költemé
nyére ; d) Változatok hegedűn és zongorán Beriottul, játszák Turanich 
és Nerity; e) Zárkar „Titus“ dalmű 5ik felvonásából Mozarttól. Ezután 
a’ növendékek nevei elolvastattak ’s megjutalmaztattak közülök: 1) Tu
ranich A n t a l  egy ezüst kávéskanalat és asztalkendő - foglárt kapott 
Prandtner pesti ezüstművestől, Eötvös József kir. ügyvédtől pedig egy 
aranyat; 2) Hesz Lorincz Prandtner pesti ezüstmüvestől egy ezüst ká
véskanalat ’s asztalkendő-foglárt és egy aranyat; 3) Nerity Mátyás egy 
aranyat; 4) Kalkbach Henrik egy ezüst emlékpénzt Müller pesti ezüst- 
művestől ; 5) Csendes Andris a’ magyar nyelvben tanúsított ügyességéért 
egy aranyat. Az intézetből következő növendékek lépnek k i: 1) Hesz Lő- 
rincz, ki Szeberiny superintendens jósága általa’ selmeczi alumneumban 
folytatni fogja tanulmányait és tanítóvá képezendi magát; 2) Kalkbach 
Henrik, kinek jövendő élésmódja születéshelyén, Konyhádon, részint 
kézmüvek, részint oktatás által biztosítva van; 3) Laczy Sára, kinek 
sorsáról nagynénje fog gondoskodni Dömsödön; 4) Mornela Miklós, ki 
születéshelyén , Siklón, az intézetben tanult asztalos mesterséget gyakor- 
landja atyja segitségivel 5) Nerity Mátyás, zárdában leiend alkalmazást 
mint orgonista; 6) Sandner Krisztina,egy földesasszonyhoz jutándArad
ra; 7) Turanich Antal, kinek további sorsáról Dolezsálek fog gondos
kodni , ’s ki alkalmasint művészeti utazást teend; 8) Walko Anna, szol
gálatba jövend egy pesti asszonysághoz , mivel minden házi munkát el tud 
végezni; 9) W inkler István, ki szemvilága folytonos javulásánál fogvást 
visszamenend anyjához Fehértemplomra, hol valami mesterséget fog ta
nulni. Az énekes misét számos buzgókodó jelenlétiben fényes oltári szol
gálat mellett F anser lelkész mutatá be a’ mindenhatónak.Az énekek szerzője 
Fiiredy L .; mise után „Téged isten dicsérünk“et énekeltek a’növendékek. 
Az ájtatosság megható vala. A’ kézmüvek közül leginkább tetszettek az 
igen szép kötések, többféle fonott munka és Hesz növendék asztalosmun
kái. A’ jelen vizsgálatkor, különösen magára voná a’ vendégek figyel
mét azon rendkívüli ügyesség, mellyet a’ vakokra nézve annyira hasznos 
testgyakorlatokban kitüntettek a’ növendékek sept. lsején Budán, az inté
zet ideigleni helyén a’ Horvát-kertben. —

A’ in ag y . tud.  t á r s a s á g  múlt juliuslan két kisgyülést tartott, 8kán 
és 22kén, mellyekben számos belső dolog elintézésén kívül f. Vásárhelyi Pál

mathematical osztálybeli újonnan választottr. tag , a’ B e r e t ty ó n a k a’ B e g o 
mó d j á r a  h a j ó z h a t ó v á  t é t e l é r ő l  tartott tudományos előadásával foglalta 
el rendes-tagi szókét. Az értekezés az Évkönyvek IV ik kötetében fog megje
lenni. Ií. Lukácsi Kristóf károlyfejérvári prof. a’ magyar és régi örmény nyelv
ben találtató rokon , vagy egymáshoz hasonlitó szók gyűjteményeivel, — úgy 
Makáry György ügyvéd a’ hevesmegyei tájszók második — végre Wiiágh Jó
zsef a’ hadtudományi műszók első küldeményével öregbítették a’szótái készüle
teket. Eíí. A’ Tudománytár számára beküldött négy nyelv-, két történettudományi 
’s egy mathematical értekezésnek birálók rendelteitek. IV. Egy, külön nyomta- 
tatás végett beküldött orvostudományi munka, az illető véleményadók különsza- 
kadásánál fogva harmadik tagnak adatott ki vizsgalat végett; nemkülönben egy 
törvénytudományi ’s egy közgazdasági munkának bírálók választattak. V. Kal- 
lay Fcrencz r. tag értekezései: ,,a’ keleti nyelvek m. történeti fontosságáról“, 
’s „Lebediásról és a’ magyarok ősi honáról“ Gévay Antal 1.1. ajanlalara— , úgy 
Podhraczky József 1. tag „Érsek uj vár“ czimü értekezése Jerney János r. t.java- 
latára a’ Tudománytárban kiadatni rendeltettek. VI. Egy a’ Tudomanytarba szánt 
mathematical értekezés nyomtatástól olmozdittatott. VII. A’ társaság gyűjteményei 
következő ajándékokkal szaporodtak: 1. a’ könyvtár , az illető szerzők v. szerkesz
tőktől, névszerinti aj Bugát Pál és Flór Ferencztől: Orvosi tár, új folyam 2ik féléve, 
és Véres miítételek, i). Fritz után Pest, gr.—b) Színmű tár, kiadja Nagy ígnácz 3dik 
fűz. Buda, 4r. c) í). Taubner Károly: Rövid leczke az epigrammról. Pest, 4r.
d) Athenaeum kiadóitól: Vizszabályozási eszméletek, irta Gáty István. Buda és 
Pest, 4r. e) Kacskovies Lajostól : Gazdasági tudósítások. Pest 1839. Ií. f) Guz- 
mics Izidortól: Egyházi tár. Pest, 1839.5 és 0. fűz. g) Szigligeti Eredeti szín
müvei. Pest 8r. IiJ Bibliai történet, Stapf után Szaniszló József, Pest, 8r. i) 
Gasparich Kiüt Egyházi beszédei, 1 köt. Pest, n 8r. kJ Munkálatai a’ pesti nö
vendék-papság in. iskolájának, öd. köt. Buda, 8r. 1) D. Fejes Mihály az egri für
dők , Eger, 8r. m) Boehm Károly. Quaedamin medium aevum. Pest, 8r. tíj Egy
házi beszéd V. Ferdinand születése napján, Szalay Imre. Veszprém, 8r.-o} Egy
házi beszéd Urunk mennybe menetele ünnepén , Szabó Imre. Veszprém, 8r. pj 
S)er Freihafen v. Triest, von il. v. Costa. Wien, 1838 q) Soproni estvék, Kiss 
János, SopronySr. r) Itumy Károlyiéi: ííistor. Journal v. Genfz, Berlin, 1799.
3 köt. Sinkai, Principia lat. gramm. Balásfalva, 1783. Windiseh , Geographie d. 
Königreichs Ungarn, 2 rész. Pressburg, s) Gerenday Józseftől: Magyar-és 
dalinátországi kígyók, Pest, 1839. t) Kállay Ferencz r. tag ó l: Kölcsey Fér. 
gyermek-és ifjúkori életrajza ’s néhány eredeti levele. — 2. A’ kézirattár; a) 
Baross Józseftől: Protocollum permaneníis deputationis J. Coitus Treuchin, im
minente gallici exercitus in Hung, irruptione, 1805/6 considentis. b) Schedel 
Ferencztől: egy chinai régiséggel.

KÜLÖNFÉLE: Clarke, angol hidépitész, aug. 31 én, miután néhány 
napig Pozsonyban mulatott, gőzösen Pestre érkezett és „ N á d o r  “ nevű 
vendégfogadóba szállott. Egyik segéde már több nap óta tartózkodik Pes
ten ’s igy rövid idő múlva alkalmasint némi előkészületeket fogunk már lát
hatni nagy hídépítésünkre. — Pozsonyban aug. 26ikán Stampfl György 
kereskedő egy zsidót, ki ötös álbankjegyen némi apróságokat akart vásárol
ni, elfogd ’s azonnal a’ bankjegygyei együtt kir. ügyvéd kezeibe add. Az erre 
következett vizsgálatból kiviláglott, miszerint az elfogott zsidó hamisított 
bankjegyek elváltója. A’ tettes azonnal megnevezd a’ gyártókat, kik Győr 
közelében hatalmába jutottak a’ hatóságnak, melly Pozsonyba küldé őket. 
Eddig mintegy 800 darab hamisított ötös bankjegyet találtak nálok. — Jasz- 
szyból, juh 2 9 kér ül ezt írják: „Az orosz hadsereg határúikon van össze
gyűjtve. Álláspontjai következők : a’ 6dik hadcsapat Lüders tábornok pa- 
ranesi alatt két gyalog ’s egy lovas osztállyal, szükséges pattantyutárral 
együtt Kisenew, Izmail és Kilia mellett áll , lü  kozák ezred Wazilewszky 
hetmann vezérlete alatt Skulanyban és a’ Prút melletti vonal koszában ; 
a’ 3dik hadtest egy osztálya Dubassary mellett; 8 ezred Osten-Saken tá
bornok parancsi alatt Akjerman és Bender mellett; végre 3 gyalog és egy 
lovas osztály a tartalékpattantyusággal Rüdiger b. vezérlete alatt Kiew és 
Kamienieck-Podolszki közt. A ’ hidászok Izmailban állomásoznak, honnan 
fele Sznlina szigetre fog költözni, melly szerint aztán Lüders tábornok 
hadosztálya 14 óra alatt egészen át fog költözhetni a’ Dunán , mihelyt arra 
parancsot kaparni. Kiliában, Izmailban és Kisenewben nagy ráki arák van
nak. fölállítva, élelmi - hadi’s mindennemű lőszerrel; a’ dunai torkolat előtt 
pedig könnyű fegyveres hajócsapat horgonyoz. Az orosz consul már föl- 
szólitá Stourdza liget ’s tanácsba a’ moldvai bojároknak : nyújtanának em
lékiratot Miklós czárhoz, melly ben a’ török birodalom nyugtalanító álla
potja miatt Russzia közvetlen pártfogását kérjék ki; Stourdza hg azon
ban tagadólag válaszolt ez ajánlatra, mivel illy lépés haragra lobbanthatná 
a’ nagy urat, ki mostani törvényes védnöke a’fejd.ségnek. Világosán kitű
nik ebből, miszerint Russzia alattomban minden áron megszerzeni törek
szik e’ két fejdelemség fölött az ótalmazói felsőséget, kétségkül csupán 
azért, hogy állandón elfoglalván azokat, tettleg kezdhesse meg a’ török 
birodalom eldaraboltatását, melly régóta kedvencz eszméje ’s bizonyosan 
sükerülend is , ha annak idejen nem veszik elejét a’ nagy hatalmak. Ezeii- 
kül mindazáltal még más utakon is törekszik hatalmát ’s befolyását ter
jeszteni Russzia; mindenfelé ugyanis embereket tart a’ szláv nyelv ter
jesztésire , azon esalhatlan szempontbul indultán k i, hogy nyelv nélkül nem 
létezhetik nemzetiség. Szükség idején nagy hasznot vél húzhatni e’ rend
szabályából, ’s ennek tulajdoníthatni főleg, hogy darab idő óta mindenütt 
olly nagy buzgalommal terjesztik’s művelik a’ szlávval rokon nyelveket is. 
— Bukaresti hírek szerint a’ dögvész azon tájakon még sem szűnt meg 
egészen. Szilisztriában ismét öt család kapa meg e’ vészes bajt, ’s három 
tagját veszté el minden jelenségivei a’ valódi dögmirigynek. — A’ közel



val. Etelt, orvosságot, ruházatot, seborvo.si műtétéit minden kisbeteg 
ingyen kap. Az intézet belsejét ékesítik a" fens, fú'hg-nádor ’s pártfogó ná
doráé úgy szinte Ürményi Ferenez egyesületi, és Havas József választ
mányi elnökök arezképeiic. A’ létesítő emberbarátok e’ nemes tettük leg
szebb jutalmát öntmlatjokban lelik fel, ’s adja az ég, hogy kezdeményeik 
több hasonnemü intézet-felállitásra szolgáljon ösztönpéhlaul!

,% ati (> r i ii a
Ujorleansi jul. 1 fiáig terjedő lapok szerint valósul azon hír, hogy San

ta-Ana lemonda hivatalárul 's Bravo tábornokot választok meg elnökül. 
Bustamente legutolsó hírek szerint még folyvást Tampieoban mulatott; 
Lemus és Catializo béke fölött alkudozának. Azon hir, melly .Matamorast 
a’ szövetségesek kezeibe juttató, nem valósult. Texas megtámodtatasarul 
a’ respublica jelen állapotjaban, szó sincs. — Buenosáyres ostnmizárát a’ 
francziák most már oily igen szigornn fizik, hogy nemcsak akadalyoz- 
tatjak az áru-be és kivitelt, hanem minden idegen hajót, melly revbe száll 
vagy révbül száll ki, megmotoznak. —

S p a n y o l o r s z á g -.
(A’ Maroto elleni zendülés komolyabbal. A’ föllengősdiek mindenütt 

győznek.) Madrid, aug. 13kán: „Navarrai határokrnl érkezett hírek sze
rint valamennyi tartomány Maroto ellen nyilatkozék; több kisebb erősség 
már meghódolta’ zendülőknek ’s a’ guipuzcoai Ivadsereg tisztkara árulónak 
bélyegzé Marotot. A’ zendülőkrül legkülönbözőbb hírek terjengnek ugyan, 
annyi csakugyan bizonyos, hogy tervükben nagy elhatárzottságot fejtenek 
ki. Mondják, hogy Elisondo, Vera, Zugaramurdy és Lesaca már hatalmokba 
estek, ’s két navarrai zászlóalj is hozzájok csatlakozók. Manolint minden 
pillanatban várják, ki két lovas századdal szinte melléjük pártolt.— Ca- 
dix, Sevilla, Malaga és Granada városokban általányosan a’föllengősdiek 
győztek a’ követ választásoknál. A’ cortes tehát egészen határzott színű 
leend ’s rövid idő múlva felelhetni fog a* nemzet azon kérdésére: vájjon 
elég-e csupán üres elv-íolállitás a' haza lecsilapitására’sa’nép meggyő
zésire a’ képviseleti kormányrendszer jótékonyságárul? Az Eeo del Co- 
mereio e’ szavaiból meglehetősen gyaníthatni a* cortes szellemét: „Ha az 
uj követek az utolsó gyűlés magaviseleté miatt annyira csökkent hitelét 
a' spanyolországi eortesnek ismét helyre akarják állítani, úgy a’ tanácskozá
sok első napjaiban nagy és szilárd határzottságu szorgalmat kell tanusitniok, 
hogy elliárithassák magukról azon csapást, melly készülőben van ellenük.
Ki azt elhalasztja, mit önmegmentése kivan, az röviillátást bizonyít 's el
lensége gyorsaságának áldozatja lesz.“ — A’ Gibraltárban létező carlosi 
junta felosztási ponton áll. Bizonyos Manis ugyanis álnév alatt érkezek 1 
oda, puskákat vásárlani a’ trónkövetelő számára, mellyek a’ valenciai 
partvidékre valának szállitandók ; e’ czélból 1 2ezer piasztert rendelt ki 
számára a’ trónkövetelő és szardíniái hajó volt bérelve szállítási eszközül, 
midőn rögtön Maroto egyik segéde oda érkezek ’s parancsot hozott a’ 
junta minden pénze elszédésire. Miglen e’ miatt Maroto és Cabrera párthí
vei egymás közt hevesül vitázának, JUanlis 30ezer piaszteri el ’s egy fia
tal biscayai hölgygyei búcsút vön a’ kapufélfától, gondolván, hogy üdvösb 
hasznát fogja vehetni e’ pénznek, mint a’ trónkövetelő. — Esparíero aug. 
8kán elhagyd Amurriót ’s ellenséges földre lépett az altubei veszélyes szo
roson á t , hol megtámodtatást várt Maroto résziről; de várakozása nem 
teljesült ’s 9ikén reggel Vitorlába érkezék minden ellenzés nélkül, hon
nan további hadi muukálkodásit intézni szándéka. Castaneda tábornok 5 
zászlóaljjal Orduna felé indult. — A’ kormányzó királyné a’ londoni spa
nyol követ által Clarendon grófnak hálás megismerését nyilványíttatá azon 
kedvező érzelmiért, mikkel lyánya ügyét a’ britt parliamentben ótahnazá. 
Az itteni hazafiak gyűlést tartván Quiroga lakján, tanácskoztanak : mímó- 
don lehetne legczélszerübben nyilványitni Clarendon iránti háláját az al
kotmányos Spanyolországnak? Hosszas vitatás után, mellyben Quiroga, 
Van Halen, de las Navas gr., d. Angel íznardi (az Eeo del Comercio fő- 
szerkesztője)’s Olozaga is részt vőnek, végre batárzattá lón Clarendon érin
tett beszédét számos nyomtatványban elosztani a’ nép közt, 's a’ grófnak 
hálajelül valami még ezentúl meglmtárzandó nagyböcsü régiséget vásárlani. 
Mire szükséges felügyelésül állandó biztosságot neveze ki a’ gyűlés Ar- 
guelles elnöksége alatt. —

(A' Maroto elleni zendülés véghez látszik közelíteni.) Bayonnei leg
újabb hírek szerint a' Maroto elleni zendülés még nincs ugyan elnyomva; 
de tán mégis végéhez látszik közelíteni; Elio tábornok ugyanis aug. J5én 
öt zászlóaljjal megindult Vera felé, hol a’ zendülők elől a* franczia liatár- 
szélekre vezető utat elzárni szándékozik, minélfogvást két tiszt a’ zen
dülők közül Tolosába ment alkudozni a' trónkövetelővel, ’s igy hihetőleg 
rövid idő múlva vége lesz az egész mozgalomnak.

A n g l i a .
(Parliament! ülések. Elegy.) London , aug. 20ikán: „A’ parliament! 

ülések végűkhez közelitnek 's igy közérdekességük naponkint mindinkább 
csökken. A’ tegnapi felsőházi ülésben a’ manchesteri, boltoni és bir
minghami rendőrségi törvényjavaslat fölolvastaíása után a’ portugál rab
szolgakereskedés elnyomatása volt napirenden, mellyre nézve igy nyilat
kozók Wellington: „Nem akarom ugyan még egyszer szavazásra jutását 
okoznie’ törvényjavaslatnak; de ellene már elmondott okaimat még egy
szer ismételnem kell. En népjogsértést vagyok kénytelen abban látni,ha 
idegen hajókat megmotoztatunk hajóparanesnokink által, mielőtt hajóira- 
tikat megvizsgálnák, mert az illy erőszakoskodások előbb utóbb rósz kö
vetkezményeket fognak szülni. Nem kellene a' kormánynak olly állapotba 
helyezni szolgálattevő tengerésztiszteinket, mellyben könnyen megsérthetik 
a’ velünk baráti viszonyokban álló nemzetek lobogóit. Véleményem sze- 

, rint igazságon alapszik Anglia túlnyomó politikai hatalma, ’s habár min
den európai hatalom száműzi is a’ diplomatái méltányt és igazságot 
úgy legalább Angliában kellene annak biztos menedékre találni. (Tetszés. 
Hozzák inkább azon férfias lmtárzást indítványba, melly szerint nyíltba

tűrök birodalom kétes helyzete miatt ottani határiakon igen csökkenni kezd 
a' kereskedés, főleg, mivel Russziá igen komoly hadi készületekkel fog- 
ldatos. — Priesznitz graefenbergi hidegviz-gyógyintézete napról napja 
ragyobb kiterjedésre jut. A’ selmecziek is Priesznitzhez tértek és a’ hod- 
ric.si gyönyörű völgyben Stang orvos íol ügy elése alatt minden kívánatnak 
megfelelő czélszerü hidegviz-gyógyintézetet alapítottak. A’ nem épen nagy
szerű, de kényelmes épület el van látva mindennemű hideg fürdővel’s mo
sakodó osztállyal Priesznitz rendelinényi szerint. A’ víz olly magosrul jő , 
hogy hathatós zuhanyfürdőre is használható. Stang maradandó érdemet szer- 
ze magának, hogy számos vizellenség daczára is olly hamar életbe tudá 
léptetni e’hasznos intézetet. — Ló os a bars megyei helységben aug. 6án 
tűz támadván, a’ lakosság nagyobb része koldusbotra jutott. Erős éjszaki 
szél fútt ’s mielőtt a’ szegény lakosak távul földjeikről, hol épen takarás
sal voltak elfoglalva, visszatérhettek, már 200 ház volt elhamvadva, pap
iak- és szentegyházostul. Több gyermek és agg lángokban leié halálát. Egy 
koldusnő boszuja, mivel egy házban nein kapott alamizsnát, ennyi csalá
dot juttatott ínségre! -— A’ szerb kormányzóság parancsot kopott a’ szul- 
táiitól a’ fejdelmipalást, kard és a’ nagyur gyémántfoglalványuarczképe 
visszakövetelésire Milos hgtiil, mivel ezeket nem személyére kapá Milos 
hg, hanem csupán mint Szerbia fej dehne. Ez nagycsapás leend Milöshgre, 
ki még mindig azon reményben é lt, hogy ismét el fogja foglalhatni fej
délnél székét. iMost jobbadán csalfa görögök környezik ő t, kik utolsó ara
nyát is szeretnék tőle kicsikarni mindenféle fényes Ígéretekkel. — A’ zág
rábi istvánnapi vásár nem igen elégité ki az eladókat ’s különösen az úgy
nevezett gyalogvásár igen rósz volt, alkalmasint a’ rendkívül kellemetlen 
idő miatt, melly hon tartá a’ vidékieket. Leginkábba’ nyersbőrnek volt 
kelete, de szinte csak valamennyire csökkent áron. — Azon méltányos 
elismerésnek, mellyel külföldön egyik jelesb nemzeti tánezosunk V ész
te r S á n d o r  ’s az Arvai-féle győri banda, F a r k a s  J ó z s i  vezérlete 
alatt, fogadtatott, újabb példáját igy közli az Alig. Z. Baden-Badenbul aug.
17: A’ tegnapi estét sajátnemü ritka jelenet tünteté ki. Vesztei* Sándor, 
magyar nemzeti tánezos, föllépteté hét czigányból álló „hangász-bandá“- 
já t , ’s o maga egy nemzeti tánezot járt el. A' barna természet-liangászkar, 
idomzatos öltözetében, általányos tetszést nyert. Gyönyörködve hallgat
tuk a’ különös , merész ’s mégis olly szabatos zengeményt, mellyet hang
jegyek nélkül játszottak; nagy ügyeimet geijeszte a’ czimbalom , mellyet 
egy fekete-bajuszu fiezkó művészi ügyességgel vert. Altalányos lön az 
öröm, midőn az első hegedűs húrja elszakadtakor a’ 2ik minden tétova 
’s késkedés nélkül, mintha ennek csak úgy kellett volna történni, helyt 
állott, amaz pedig legnagyobb nyugalommal, de hilietlen gyorsasággal bur
ját fölvoná, hangszerét minden sipitás nélkül rögtön hangolá ’s legkisebb 
zavar nélkül ismét helyre lépett, úgy hogy ha valamelly hallgató törté
netből oda nem nézett, az egész esetet még csak nem is sejtheté. Veszter 
nemzeti táncza is rendkívül tetszett, ’s e’ mellett különösen a’ czigány- 
muzsika sajátnemü érdemét is igen kitiinteté. Az iíju sugár deli termetű ma
gyar ’s igenügyes tánezos zajos tetszést nyert.“ —- B. (7 ya r ma t o n  aug. 
20kán délutáni órákban Nógrádmegye közgyűlési RReinek egy része , szá
mos vidéki és helybeli hallgatóval, örömmel vön részt B e z e g h Róza kis
asszony lyánynevelő intézete köz próbatételén. 24 egyenlő fehér köntösű 
de különféle korú lyányka S e 11 e n r e i c h Károly (lőcsei fi) több év óta 
e’ nevelő intézetben nagy szorgalommal, ’s valódi czélra vezetőleg mun
kálkodó tanító vezérlete alatt, lépett föl a' nagyszámú hallgatóság előtt. A’ 
magyar olvasáson, íráson ’s fordításon kívül, a’ derék növendékek magya
rul számoltak ’s magyarul írták le a’ földet. Egyébiránt minden tudomány- 
bul német próbatételt adtak. Vajmi kívánatos lenne, ha ezentúl a’két fő
városi lyánynevelő intézetekben is nagyobb figyelem fordittatnék édes ho
nunk nyelvére , ’s igy édes hazánknak tisztább magyar leányokat nevel
hetnénk! Ezen nevelő intézetet számos mástól az különbözteti meg, hogy a’ 
nevezett lelkes tanító fő czélul tűzte ki: a’lyánykákat gondolkodásra szok
tatni, e’ szerint a' mechanieumok, mellyek különben is csupán a’ puszta 
emlékezet tárgyai, mennyire lehet, tanítási rendszeréből elmellőztetnek. 
Tanítványai arra vezettetnek, liogy fogalmakat (33ci)ríjf) magok alakítsa
nak, minek az következménye, hogy a’ mit tanulnak, azt értik is ’s e’ 
szerint nem az iskolának, hanem önhasznokra, a’ közéletre, tanulnak. A’ 
két nyelven ’s rendes tudományokon kiviil zongorán, festészetben, és ké
zi munkákban is szép előmenetelt mutatott a’ szorgalmas tanitványság. 
Ez örömünnepet, azon nap estéjén egy csinos rendezető gyermekbál rekesz- 
té , hol n' növendékek a’ jelenlevők nagy örömükre a’ tánczbul is pró
batételt adtak. Utile dulci. — A’ gyermek-gyógyintézet nemes keblű rész
vevők által Maria Doroth.Főhg-nádornénk magas pártfogása alatt létesült, a’ 
Józsefváros öt pacsirta utozájabeli »Stand-házban, miután az czélszerüleg 
mindennel elláttaték , ’s teljes szánul beteget, sőt már néhány felgyógyultat 
is számlál, f. hó29kén, nem igen számos, de válogatott, mind két ne
mű vendég jelenlétiben ünnepélyesen iölavattatott. Először is a’ józsef
városi lelkész egyházi szertartással megszentelvén a' szobákat, német 
beszédet intéze a’ jelenlevőkhöz, utána Szekrényesy Endre pest-városi 
tanácsnok s a’ gyógyintézvényi választmány ideigleni elnöke tartott rövid , 
de lelkes magyar beszédet az intézet czélja, keletkezte ’s rendezctéről. 
Czélja ez intézetnek: szegény sorsú beteg gyermekeket gyógyítani; a’ 
kisded-ápolás és gyógyítás körüli balitéletcket eloszlatni, 's a' szegény
ségnél jobb gyermek-gondviselést ébresztvén kezdő orvosoknak beteg kis
dedek gyógyításában gyakorlati iskolául szolgálni. Belső czélszerü elren
dezése az intézetnek első tekintetre is szembetűnő: kertre nyíló szellő«, 
vidám szobák , bennük vas nyoszolyák , tiszta ágyncmüekUel; ellátva az 
intézet kézi gyógyszertárral, seborvosi, fürdői ’s egyéb gyógykészületekkel, 
ízletes bútorok, ruhatár es játékszerekkel a' beteg kisdedek számára. 
Mt hoopf  Ágos t on ,  mint főorvosa 's igazgatója ez intézetnek, két sc- 
gé.lorvas cs több ügyes ápolónő foglalkodik a' beteg kisdedek ápolgntási-



tes helyzetét veszi szemügyre ‘s határzottau ellenséges indulatit M. Alira 
nezve, kinek annyi érdek "s rokonszenv hódol Francziaországban. Nem lát
játok e, kiállnak sokan, miszerint Anglia, miután nem egyeztünk meg az 
egyiptusi hajóhad elégetése iránt, most más utón törekszik elérni czél ját? 
Ezen inditványzott congressus első tette az leend, hogy Anglia, Husszia 
és Poroszország kényszerítő rendszabályokat fognak tőlünk követelni 31. 
Ali ellen, ’s hogy aztán vagy egész Európa ellenünk leend, vagy pedig 
minden legjobb szándékunk és kötelezésünk daczára is kénytelenek leszünk 
az idegen hatalmak szándékát 31. Ali ellen végrehajtani. Hogy illy véle
mény uralkodik e’ tárgyra nézve Francziaországban, azt épen nem cso
dálhatni annak meggondolása után , mikép 50 év óta majd egész Europa 
mindig szövetségben állott a francziák ellen. Vannak azonban olyanok 
is, kik congressust kívánnak , azon józan nézetből indulván ki, misze
rint a' nagyhatalmak kép viselő ji csakugyan valamelly általányos szempon
tot tartoznak fölállítani, meliyben mindnyájan megegyeznek, havaiéban 
békét akarnak eszközleni az ellenkező lélek között; e’szempont pedig nem 
más, mint a1 porta függetlenségét föntartani és 31. Alinak legalább is azon 
előjogokat biztosítani, miket a’ kiutahiai szerződés által nyert. A" con
gresses is tehát csupán ezt tűzhetné ki magának czélul ’s ebben mindenki 
megnyugodhatnék. Nem iidvösb é öt hatalom által biztosíthatni kelet sorsat; 
mintsem örökös vetély-tériil szolgálnia Husszia és Anglia terjeszkedő Á 
szándékának ? Az európai békét tehat legtartósabban csupán keleti congrtV'>- 
sus által lehetne biztosítani, meliy mindenkorra elnémítaná és előre sü- 
kertelenítué az egyesek korhítlankodó vágyait. —

(A* nagyhatalmak nyilatkozata a portához* Párisi jutalomosztás a’ 
tanulók közt. Elegy.) Paris, aug. 2 1 ikén : „Sztambuli hivatalos hírek sze
rint a' nagyhatalmak legtökéletesb egyetértésben vannak a’ porta önálló
sága főn tartása iránt. Jul. 27ikéu ugyanis Uoussin hajóvezér a’ többi négy 
kéj) viselő jelenlétiben, a’ nagyúri palotában következő nyilatkozást irt le, 
mellyet minden változtatás nélkül helybenhagyott a’ többi követ is, s át
adott azonnal a’ portának: „Összes nyilatkozata öt követnek a magas portá
hoz, jul. 27ikén 1839. Alulirttak ma reggel kapván utasításokat illető 
kormányiktól, miknek következőben szerencséjük van a’ magas portával 
tudatni, mikép a’ keleti kérdés iránti szerződés meg van kötve az öt ha
talom között, ’s ez okbul szüntetne meg minden határzott alkudozást az 
egyiptusi alkirállyal ’s csupán együttmuukálásukkal lépjen vele szövetke
zésbe. Aláírva: Ponsonby, Butenieíf, lloussin , Stürmer, Königsmark." 
Ez eléggé tanúsítja: milly kevés hitelt érdemlenek azok, kik meghason- 
lottaknak szeretik mondogatni a' nagy hatalmakat. — Aug. 19ikén ment 
véghez Parisban a’ jutalmak kiosztatása a’ tanulók közt. A’ király, ki
rályné ’s Adelaide hgnő jelenlétiben szokott ünnepéllyel ment az véghez; 
a’ jutalmak közül kettőt a' kis Aumale hg nyert, egyiket a’ történetekben, 
másikát a’ franezia stylistikában kitüntetett jeíességiért. Ilii* szerint a' jó
tállónkat alkalmasint meg is érdemié. A" király igen látszott örvendeni fia ki
tüntetésin ’s főleg azon szives elfogadáson , mellyel azt iskolatársai üdvöz
lők , melly körülmény csakugyan azt latszik tanúsítani, hogy a' fiatal hg 
valóban megérdemlő a" jutalmat. Emlékezetes azonban e" jutalomkiosztás*a 
nézve azon ritka körülmény is, miszerint a'három első jutalmat latin és fran
ezia ékesszóhLbul ’s részletes számtudomány bul, egy guadeloupei fiatal 
színes nyerő. P a r i s b a n  lakó földiéi lakomával akarják megtisztelni e* 
szorgalmas tanulót. 20ikán lakomát adott a" király a' jutalmazott tanulók 
megtiszteltetésire , mellynél a* mulatt, Girard, Aumale hg mellett foglalt 
helyet. Amerikabau, hol legnagyobb mértékben uralkodik a" színi aristo - 
kratia, soha nem ülhetne fehérrel egy asztalnál mulatt, Franoziaország- 
baw pedig a" királlyal eszik egy asztalnál! Ez valódi fogalma a’ szabadság
nak ’s műveltségnek. *— A’ mai Moniteur hivatalosan közli azon kir.ren- 
deletet, melly a’ nádezukorvámot csakugyan leszállítja ; e’ szerint tehát Du- 
faure minister nem mondáiul le hivataláról. — Az angol követ, Granville 
gr., Londonba utazott. — Arago már előadá az akadémiai gyűlésben Da
guerre festésmódját, ’s rövid idő múlva az egész világon el lesz terjeszt
ve a' szép találmány. — Brossaiul tábornok, ki annyi botrányra szolgált 
alkalmai ocsmány pőre miatt, 4 ezer franknyi nyugdijt kapott. — A’mon- 
drieuxi gyönyörű erdő déli Francziaországban elégett; a’ kárt 500 ezer 
frankra becsülik. — A'híres Clot be y,született franezia és 31. Ali főorvosa,miu
tán huzamosb ideig Komában íaríózkodék, 31arseillebe érkezett, mint 
mondják, egészsége helyreállítása miatt tovább mulatandó Francziaország
ban. — Orleans liget's nejét nem oily nagy lelkesüléssel fogadja_a’ nép 
utazása közben mint Lajos FTilöp kívánja; e’ hidegségnek mindazáltal job
badán a’ ezukorvám ügye volt oka , ’s annak eldöntetőse után már most ta
lán nagyobb örömmel fogja utazását folytathatni a' hgi pár. —

T  6  r ö  K o  p s  z  á  g-.
A’j. d.Débats kimerítő iratot közöl Alexandriábái jul. 27ériil, ineíly- 

bül következő érdekes pontot emelünk ki: „Aclnnet basa a’ dardanellák- 
ban kapván a’ visszahivatási parancsot, ugyanazon nap vitorláz el a’ szi
get-tengeren. Két órával később gyűlnek össze a’ hajóv ezérek , mellyen 
Joinville hgen kívül egy bizalmas örmény tolmács van jelen. Aclnnet nyil-* 
ványitja előttük, hogy a’ nagyvezér el van adva az oroszoknak , ’s csak 
azért híják őt vissza Konstantinápolyba, hogy tejét ie\ághassrk s he
lyét orosz párta emberrel tölthessék be. Mivel Mahmud elhunyt s Abdul 
31edzsid még ifjú , csak egyetlen férfi mentheti meg a’ (örök nemzetisé
get ’s ez : 31. Ali. Hafiz basához levelet i r t , "s ha levele eleg korán ér
kezik , a’ (örök és egyip. sergek azonnal testvér gyanánt karolják egymást, 
’s ugyané’ levélben a’két hajósereg egyesülését tanácsolja az ozmán biro
dalom fentartása végett. (), Achmet, tudja, hogy első pillanatban áiulás- 
rul csevegnek , de a’ kimenet megmutatandja , ki az áruló 's vájjon ő nem 
igaz muzelmau módra cselekedett é , midőn a' félhold sorsát inkább igaz 
hívőre, egy lángeszű férfira, bizá, mintsem Kussziára, melly máris 
Konstantinápolyban uralkodik. „Féljük , mondja továbbá A c h m e t , az

borút üzenjünk minden nemzetnek, melly megszegi a’velünk kötött szer
ződést. Ez minden esetre sokkal jobb az illy fél-rendszabálynál, pedig 
ennek is mulhatlan következménye csakugyan háború, mert bármennyire 
buzog is az éjszakamerikaiak egy része a’ rabszolgakereskedés ellen, bi
zonyosan elleniiukfög nyilatkozni mégis,mihelyt motoztatás alá vetjük hajóit. 
A’ motoztatási jogot az egész világ gyűlöli. Egyébiránt néni is szükséges 
emlitnem, milly rendkívül gyűlölöm a’ rabszolgakereskedést. Sok évig 
böcsülettel szolgáltam ő íölsége őseit hadban és tanácsban, *s nem fogja 
mondhatni senki , hogy valaha gondolatimmal ellenkezőleg szóltam (hall
juk ! halljuk!) ; egy nagy férfiún (<’astlereagh) kivül talán senki nem irt 
esszéit annyit a’rabszolgakereskedés ellen, mint én. ( Halljuk!) A’ tör
vényjavaslatot nem ellenzem ugyan, miután az egész közvélemény mel
lette nyilatkozik, de óvásomat jegyzőkönyvbe kívánom íratni.“ (Halljuk!) 
Minto l. támogatá az indítványt, mellyet végre csakugyan elfogadott a’ 
ház. —■ A’ külügyi hivatalban rendkívüli munkásság uralkodik ; hírnö
kük mennek ésjőnek ’s egyik tanácskozás a’ másikat váltja fel. — ()’ 
Connell iratot intézea’ dublini előző társulathoz , meliyben egyességre int
vén annak tagjait, nyilványitja, miszerint Dublinbaérkezte után azonnal 
ismét megkezdi az elválási izgatást, mivel látja, hagy Irland csakugyan 
semmit nem reményibe! az angol parliamenttől. — Courtown 1. nem rég 
160 embert űzött el jószágáról politikai véleménykülönbség miatt. A’sze
rencsétlenek közt 85 éves aggastyánok és gyönge gyermekek is találkoz
nak. — Az angol-indus hadsereg tisztei, kik jelenleg szabadsággal Ang
liában mulatnak, parancsot kaptak tüstint szokott indiai állomásikra visz- 
szatérni a’ legújabban szerzett ujonezokkal együtt. Chatham mellett mint
egy két ezer ember áll már indulásra készen. — Aug. 17én 53dik szüle
tésnapját ünnepié Kent hgnő, mellyen kibékült a’ királynéval. Délután mind 
a’ két magas hölgy együtt kocsizott Windsorba. —

F r a n e z i a  o r s z á g  
(A’ mexicoi szerződés kihirdetve. Elegy.) A’ 31onifeur legújabb szá

ma kir. rendeletet közöl, melly a’ f. e. mart. 9kén Veracruzban Franczia
ország és Mexico közt kötött szerződést nyilványitván, egyszersmind meg
határozza e’ két birodalom közti kárpótlást. —• Aug. lOiki máltai telegraíi 
sürgöny szerint az angol hajóhad aug. 3dikán a’ beisai tengerszorosba ér
kezők és néhány mérföldnyire Lalande mellett horgonyt vete. E hirt Stop- 
lord hajóvezér egyik gőzöse hozá Maltnba. — A’jour. du Commerce sze
rint a’ szyrai franezia consullal tudatá a’ török kormány, mikép ezentúl 
sem kereskedő sem hadihajónak nem fog megengedtetni éjszakán a’ darda- 
nellákba vitorlázás , ’s hogy minden hajóra lőni fognak az erősségekből, 
melly háromszori jeladás után sem vonalam! vissza. — Sí. álarc Giranliu 
rövid idő múlva vissza szándékozik utazni Konstantinápolyból Parisba. Út
ját Trieszt felé veeudi, ’s darab ideig Veleuczében fog mulatni. — A’ dal- 
mátiai marq. ismét tetemes többséggel választék meg követül Castresben.

(Vélemény ’s nyilatkozata’ keleti ügyről. Hadi mozgalom Tonlonban.) 
A’ 3Ioniteur Párisién aug. 19kérül ezt irja: „Ibrahim győzelme után meg- 
állapodék Marasbau ; 31. Ali alkudozásba bocsátkozok a’ nagyurral, Kusz- 
szia nem teszen katonai készületeket, ’s az angol-franezia hajóhadak egye
sültek a’ dardanellák előtt, hol hihetőleg az ausztriai hajóhad is hozzá
juk csatlakozik. Ez rövid kivonata keletrül érkezett híreinknek, mellyek 
valamint nyugtatok a’ világbékére, úgy egyszersmind kielégítők nemzetisé
günk igazságos követelésire nézve. Francziaország mindenütt hamarább 
mutatkozott késznek arra, mint bárnielly más nemzet. A’ franezia követ volt 
az, ki Ibrahim hasa haladtának g;itot vete ’s ugyan a’ franezia hajóhad 
volt első, melly Tenedos alatt megjelent. Bármi fordulást vegyen is most 
a'keleti ügy, meg lehet Francziaország győződve, hogy méltányosan van 
képviselve az esemenyek színhelyén. Történjék akármi, a’francziak min
denre készen lesznek, mikép azt csakugyan eddig mindenkor tanusiták 
a’ legvárathinabb esetek küzepetf is. Illy előzvényekre támaszkodó alku
dozások sükereí teljes megnyugvással várhatjuk el.“ — Aug. 17diki 
touloni hírek szerint néhány napig közbeszéd tárgya volt, mikép a’kor
mány 3ezer katonát szándékozik hajókra ültetni keletre vitorlázás végett. 
3Iontebello és Santi Petri sorhajók s Thetis fregát, két gőzössel voltak 
e’ szállításra szánva. Utóbb még több katonaságot szándékozik keletre 
küldeni a’ kormány, ’s e’ végre már tengerészeti tisztekből álló választ
mány ment 3IarseiI!ebe szállitóhajókat bérleni. Táborfölallitást is rebes
getnek Toulon és iVíarseiHe közt. Néhány mérnöktiszt mar meg is vizs
gáld a’ helyet, de vízhiány miatt alkalmatlannak leié azt nagyohbszerü 
táborozásra. Montebello sorhajó azonban katonaság nélkül indult meg ke
letfelé, ’s így igen valószínű, hogy a’ kormány még újabb sürgönyökre vár, 
miket Castor gőzös hozand Ifoussin és Lalande hajóvezérektül, mielőtt ha- 
tárzottabb rendszabályokhoz nyúlna. —

(Vélemény a'keleti congressusról.) Paris, aug. 22kén: „Egya’teg- 
saapi ministeri lapban közlött nyilatkozvány igen valószínűvé látszik tenni 
;azon többször kimondott állítást, mikép a’ keleti kérdést békés utón leg
biztosabban európai congressus által eszközölhetni. Ez eszme mindazáltal 
kevés pártol tatásra talált Francziaországban. Minek, szólnak némellyek, 
közbenjárulni oily pártoknál, mellyek már elíiatárzó baráti egyezkedésre 
szándékoznak egymással lépni ? Nem legfőbb kötelessége é minden kor
mánynak, ’s így a’ francziaországinak is , békét eszközleni keleten? 3Ii- 
nek tehát nagy befolyásra nyújtani alkalmat azoknak, kik már úgyszól
ván egészen ki voltak abból zárva, midőn M. Ali szerencsés sükere és a’ 
porta hajlandósága mármár békét vala eszközlendő ? Hogyan, szólnak má
sok, ugyan mikép léphetnétek vissza, miután hajóhadatok parancsoló 
helyzete és konstantinápolyi diplomatiátok az oroszokat eltiltá Boszporbul, 
Ibrahim haladásának gátot emelt és konstantinápolyi képviselőtök mellőz- 
ihetlenül szükségessé tudd magát tenni ? 3fikép engedhetnétek most meg, 
hogy az idegen hatalmak is részt vegyenek jogszerű hasznaitokban, melly 
már kétségbehozhatlan tulajdonotokká lett ? A’ 3dik vélemény Anglia ke-



niahfelé, mire a’ követek akaratlanul elárulák titkukat; Ponsonby 1. és 
Roussinhajóvezér ugyanis jelenték, miszerint hajóhadaik már ellátvák 
ez esetre szükséges parancsokkal, mellyeknél fogva azonnal sietni fognak 
a’ dardanellákon keresztül Konstantinápoly ótalmazására. Butenieíf ellen
ben oda nyilatkozék , hogy nincs parancsa hívatlanul megjelenni az orosz 
hajóhaddal Konstantinápoly falai alatt; sőt inkább olly rendeléssel bir, 
melly szerint tiistint távozni tartozik Konstantinápolybul, mihelyt vala- 
melly idegen hatalom hajóhada bármelly ürügy alatt a’ dardanellákba találna 
vitorlázni. Minden ezekben összpontosul most: Anglia és Ausztria hatal
masnak kívánja látni a’ török birodalmat, Francziaország némi ellensúlyt 
akar a’ portára nézve alkotni Egyiptusban , Russzia pedig csak tengetni 
óhajtja a’ török birodalmat, hogy rövid idő múlva könnyen magáévá te
hesse.“ —

(Chosrew basa munkássága.) Konstantinápoly, aug. 7én: Chosrew 
basa most több erőt ’s nagyobb munkásságot fordít a’ nyilványos ügyekre; 
úgy látszik, mintha uj életerőt nyert volna a" nagyhatalmak ótalmi aján
lása óta, melly őt Mell. Ali akaratja ellenére biztosítja a’ kormányzat 
iránt. Több rendelményt bocsáta ki -az utóbbi időben, mellyek czélja a’ 
közjóllét-előmozditás; szakadatlanul a’ sereg létegesitésen dolgozik, melly 
nem épen olly igen rósz karban van, miilyennek liiresztélgetik. 30ezer főt 
számlál a’ sereg rendes csapatokban ’s közöttük 4ezer egyiptusit, kik a’ 
nisibi csata után pártoltak át a' törökökhez ’s Hafiz basa zászlóji alá álltak. 
Ebből láthatni, miszerint Ibrahim basa nem épen bizhatik olly nagyon 
serge hűségében ’s balsors esetén könnyen hátat fordíthatnának neki ka- 
tonáji. Egyébiránt az egyiptusi fővezér talpon legyen, nehogy elveszítse 
azon hasznokat, miket még csak imént küzde ki; mert Szyria erős for
rongásban van ’s az elégületíenség az egyiptusiak ellen mérték fölött emel
kedik , kik legnagyobb szorgalommal kénytelenek őrködni, ’s fegyver
ben állni legkisebb mozdulatra, melly a’ szyriaiakat lázongásra buzdíta
ná. Walker kapitány már visszatért Konstantinápolyba; ő az angol hajóhad
nál nagy szolgálatot tehet, mert Alexandriábái elutazta előtt látható né
mileg azon erősítvényekel, miket e’ rév védelmire néhány nap óta létesitni 
kezdének. Mivel pedig azon liir terjeng, hogy az angol hajóhad Alexan
dria ellen vitorlázand a’ török hajósereg erőszakos kiadatása miatt, Wal
ker kapitányt ez alkalommal igen czélszerüleg használhatni. — Méh. Ali 
ármányai magas rangunkat is megtántorita nézetikben; a’nagyvezér elleni 
áskálódási rögtön határzatot kívántak, mi meg is történt számos tagú diván- 
ban, mellyben ugyanis határzattá lön, miszerint Méh. Ali azon kívánatét, 
hogy Chosrew basa az ügyek vezérletétül mozdíttassék e l , nem teljesitik; 
a’ nagyhatalmak képviselőji e’ határzatot helyeslék; e’ pontbani engedés 
a’ portát porba aljasitná, ’s másrészrül Chosrew helyét sem olly könnyű 
kipótolni a’ divánban. Azon liir, miszerint Oroszország fölöslegnek tart 
minden tanácskozást a’keleti ügyre nézve, mert Mahmud szultán elhunyta 
’s a’ porta engedékenysége által Méh. Ali kivánatit illetőleg, minden ne
hézség megszűnt, nem csekély nyugtalanságot szerze. Egyébiránt a’ portát 
azon remény táplálja, miszerint Russzia meg fog győződni az iránt, hogy a’ 
keleti ügy bonyolultsága naponkint növekszik ’s okvetetlenül tanácsra lesz 
szükség, mert a’ hírnökök általi közlekedés ’s dologkiegyenlités igen hosszú 
ut, mi a’ portát nagy veszélybe dönthetné; mert Ibrahim Taurusználolly 
helyzetbe juthatna, honnan az egyiptusi fővezér könnyeden ’s minden órán 
eláraszthatná sergivel a’ török ázsiai tartományokat és Skutariig előnyo
mulhatna. ’S nemcsak ez egyedüli ok, melly aggodalmat szül; a’ nyug
talansági szellem a’ fővárosban naponkint terjed’s végre vészes kitörés
sel fenyeget; ’s azon félelem napiul napra több gyökeret nyer, miszerint 
dologhalogatással a’ nagyhatalmak végre megoszolhatnak, mi Méh. Alira 
nézve könnyítené terve végrehajtását. Két hatalom aggódtat leginkább: 
Oroszország az egyetemi birodalom által, melly miatt őt vádolják ’s Anglia 
az ozmán birodalom megerősítését illető túlságos követelési által. Ausztria 
és Francziaország hivatása e’ két politikai óriás ellenkező irányát kiegyen
líteni ’s mennyire lehetséges, összeegyesiteni. így ítélnek a’ nagy hatal
mak helyzetérül; de ki áll jót arról: vájjon jövőperezben nem változnak 
é a’ viszonyok ’s nem gördülhet é ollyasmi közbe, mi a’ közelitést végkép 
gátolja? Legfőbb a’ keleti kérdésnél az, hogy Mell. Ali kivánati közül 
mentül kevesebbet teljesítsenek, mert ez által a’ porta létezése ’s erő
kifejtése mindinkább biztosítva lesz; más részrül azonban nem kell M. 
Ali kivánatit annyira lecsökkenteni,hogy végre Russziával legyen kénytelen 
kezet fogni. A’ hajósereg visszaadatása képezi jelenleg a’ f őkérdést, ’s igen 
sokat vitatkoznak: vájjonerőtessék e az alkirályt erre? Azonban ez al
kalommal az erőszak-használás itt czéltalan lenne, mert az egyesült ha
talom, mellyel Anglia, Francziaország és Ausztria bir Levanteon, most nem 
elég Konstantinápoly fodözésére ’s egyúttal Alexandria és Szyria ostrom
zár alá vételére. Ha ostromzár alá venni vagy épen ostromlani akarják 
Alexandriát, következménybiztositás végett a’ dardanellák torkolatát el 
kellene hagyni’s az egész itt levő erővel Egyiptus ellen munkálkodni. Ak
kor M. Ali csak azon parancsot Írná fiának, miszerint Koniáhn keresztül 
egyenesen Konstantinápoly felé nyomuljon. Méh. Ali legutóbbi válaszában 
nem mutatkozik hajlónak a’ török hajósereg kiadására azon okbul, mert az 
alexandriai révbe csak azért engedé azt kikötni, hogy Konstantinápolyi 
a’ kapudán basa elfoglalása ellen biztosítsa, ki ugyanis illyesmi szándék
kal látszék lenni Konstantinápoly iránt. —

angolt, kívánjuk, hogy velünk tartsanak ; de csak egyedül a’ franczia óta- 
lorn őszinteségében bízunk.“ A’ franczia hajóvezér odanyilatkozik valászá- 
ban, hogy őt nem követheti, de nincs jogosítva őt feltartóztatni ’s hogy vele 
Francziaország nevében ennek kivánatát tudathatja , ez ugyanis Törökor
szág épen föntartása mellett buzog.

E’ kritikai időszakban csodálkoznak Oroszország látszatos nyugalma 
felett ’s meg nem foghatják, hogy azon hatalom, melly nagy Pétertől fog
va Törökország gyöngitését eszközlé ’s Katalin óta Konstantinápolyba 
vezető utat fürkészett, a’jelen pillanatban , midőn az ozmán birodalom szét
bomlása az utolsó gátot is elhárító az útból, mozgásba nem teszi sergeit 
és világölelő diplomáciáját, hogy kardcsapás nélkül könnyű zsákmány gya
nánt magáévá tehesse azt, mit olly rég óhajtott. Azonban a’ sz. pétervári 
kabinet uj jelét adja ez által mély belátásának és valódi tapintatának, hogy 
nyugalma és letsző tartózkodása által az Angliávaü összeütközést szándéko
zik kikerülni ’s bevárja, migaz érett gyümölcs vagy is inkább inig a’hesz- 
peri kertek érett gyümölcsei ölébe hullanak. Oroszország a’ dunamelléki 
tartományokat, a’ kaszpiumi tenger déli révpartit, a’ Boszport, Konstanti
nápolyi , dardanellákat ’s Kisázsiát vagy feltétlenül akarja bírni, vagy 
legalább korlátozva, ’s e’ czélt eléri az által is, ha a’ szultánok árnyékát leg
utolsó ivadékjok személyében föntartja, a’mit Francziaország is föl akar 
úgy tartani; tehát e’ két kabinet saját czéljainak elérésére dolgozik: 
Francziaország az orosz kabinetnek munkássága által, Russzia pedig nyu
galma által Francziaországnak. Innen mindenki megítélheti , kijátszik ez 
alkalommal munkás vagy szenvedő szerepet. A’ dolog további menete azon
ban még nincs előttünk föífejtve’s csak később látandjuk meg: vájjon 
az utóbbi események roszabbak lesznek éaz előbbieknél. Főleg pedig leg
több függ attól, ha átlátandja é Anglia a’ dolog valódi jelen állását, ’s 
rögtön M. Ali ellen támad, kiragadva kezeiből azon hajóserget, melly- 
től árulás fosztó meg a’ szultánt. Ha a’ hajósereg ki lesz a’ rabló kezéből 
facsarva ’s a’ dardanellákba visszavezettetik győzelmesen, akkor Anglia is
mét régi jólábon állami a’ keleti ügyre nézve ’s a’ török birodalom utolsó 
napjai tovább halasztatnak. —

(A’ török birodalom jelen állapotja.) Konstantinápoly, aug. oikán : 
„Mahmud szultán halála óta folyvást remény ’s félelem közt van a' porta’s 
minden tette olly határozatlanság bélyegét viseli magán, hogy tettei okát 
vagy legesztelenebb kétségbeesésben, vagy a’ bátorság igen különös ne
mében kell keresnünk. A’ porta mindjárt eleinte átlátta,milly nagy vélemény- 
különbség és érdekösszeütközés uralkodik a’ nagy hatalmak közt, noha 
mindnyájan igen nyugtatólag szólották. De mégis erősnek érzé magát, mert 
roppant hajóhaddal és tetemes szárazföldi sereggel bírt, és reménylheté , 
hogy tulajdon erejével ’s minden idegen befolyás nélkül is legyőzendheti a’ 
makacs alattvalót. Hiában okoskodnak különbözőleg e’ tárgyról, mert itt 
gyökeresen csak úgy segíthetni, ha az egyik ozmán hatalmat végkép meg
buktatják, a’ másikat ellenben teljes fényre emelik ; ki legyen a’ kettő kö
zül boldog vagy szerencsétlen ? az a’ sükerre nézve mindegy. Most azon
ban, midőn száműzve a’ gyökeres orvoslás és csupán palástolgató gyógy
szerek divatoznak, most alkalmazhatlannakszokás kikiáltani az illy ta
nácsot. A’ véghatárzatot el akarják most halasztani, csakhogy néhány évi 
nyugalmat nyerhessenek. Am lássa majd a’ legközelebbi nemzedék, mikép 
fogja kiegyenlíthetni ezen ’s több más nehézséget. Nem emberek, hanem 
a’ természet munkája a’ keleti forrongás , nem csupán emberi belátás , ha
nem egyszersmind a’ kölcsönös vonatkozások természeti állapotja ’s ösz- 
szeköttetése okozza azon példátlan részvétet, mellyet két világrész érez ezen 
viszonyok ’s mozgalmak miatt. Akaratlanul is minden együttmunkálásra tö
rekszik, ’s valóban óriási hiba, hogy az eszközválasztás iránti hosszas 
kétkedés miatt elszalasztják a’legkedvezőbb pillanatot. Az Eufrát melletti 
csata és hajóhada elvesztése annyira lesújtó a’ portát, hogy mármost vá
logatás nélkül minden mentő horgony után kapkod. Alaptalan mindazáltal 
azon vélemény, mintha a’ török birodalom már épen nem lenne képes ma
gát életben föntartani, mert ez csak annyiban igaz, hogy mostani viszo- 
nyi közt nem vergődhetik többé saját erejével azon álláspontra, mellyen 
őt látni óhajtaná Európa nagyobb része. Törökország két hatalmas szom
széd közé van szorulva, ’s ezek minden pillanatban készek nyomasztó hely
zetét hasznukra fordítni, a’ többi hatalmak pedig nem szeretnék erőszak
kal biztosítani önállóságát. Csupán e’ szempontbul indulván ki, adhatni he
lyesen elő a’ török birodalom mostani valódi helyzetét ’s azon módot, mely- 
lyel rajta segítői lehetne. Mihelyt a’ porta megtudó szerencsétlenségét, 
első pillanatban azonnal föltétlenül M. Ali karjai közé akaró magát vetni. Ez 
sérelem volt az európai nagy hatalmak ellen és bizalmatlanságot árult el el
lenük , valamint az is , hogy Chosrew basa kegyelmet könyörge eleinte az 
alkirálytól, és csak visszautasíttatása után fordult az idegen követekhez. 
M. Ali gyülölségenem engedé elfogadtatni vele az okosság tanácsát ’s így 
közié a’ portával azon engedvények sorát, mikre jogosítva gondoló magát, 
’s mellyek közt első helyen állott Chosrew elüzetése a’ hatalomrul. Ekkor 
aztán sükerült Chosrewnek arra bírni a’ divánt, hogy egészen az öt hata
lom kegyére bizá Törökország sorsát. De még ekkor is 7 napi kínos bi
zonytalanságot kellett eltölteni a’ portának, ’s már újra kész volt a’ nagyúri 
fermán, melly mindent megadandó vala a’ basának , midőn végre a’ hatal
mak határzata minden kétséget megszüntetett ’s Mehetned Ali egyedül ma
radt a’ csatatéren. Noha azonban el van döntve , miszerint a’ keleti ügyet 
csak a’ nagyhatalmak összes akaratja határozhatja meg, az eszközök iránt 
mégis olly nagy ’s lényeges a’ véleménykülönbség, hogy a’ porta korán- 
sem tarthatja magát egészen megnyugottnak. Egyébiránt a’ dolog valódi 
helyzetét legalább mégis kipuhatoló a’ diván, mert véletlenül azon hirt 
kezdé terjeszteni, mikép Ibrahim basa mar egész erejével megindult Ko-
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ft!agjya*>os, ii2;«g' é s  H a v a s a l f ö l d .
O cs.’s ap. kir. felsége f. é. jun. 21 ki határzntában F e g y v e r e s  An

tal liandlói lelkészt besztcrczebányai tiszteletbeli kanonokká, ’s f. é. jul. 
27ki rendeletében E b e c z k y  Emil m. kir. hely tartósági díjtalan fogalma
zó gyakornokot ugyanottan tiszteletbeli fogalmazóvá ; II a e n ff e 1 Károly 
fő hutamestert pojniki vashámor-iigyelővé ’s helyébe M i a 1 o ví e h Lajos 
alsó-magyarországi bányászgyakornokot, végre Lee l iner  József kap- 
nikbányai rétegmestert kcresztbegyi bányaszerügyelővé nevezni méltóz- 
tatott. — Makray Ferencz királyvölgyi kamrai sebész halála által e’. hi
vatal megürült; kik azt elnyerni kívánják, jól tanúsított bizonyitványikkal 
a’ mármarosi kir. kam. igazgató hivatalnál jelenthetik magukat. — Dar- 
nóczy Egyed kolozsvári fő 3Oadi áruvizsgálóvá kineveztetese által, a'fel- 
ső-tömösi áruvizsgálói hivatal megürült. —

B ér eg megye f. e. aug. 22dikén tartatott közgyűlésében, Füzes- 
sóry Gábor lemondása következteben, országgyűlési követte csehi Po
gány Józsefet, a’ tiszántúli t. kerületi tábla ülnökét választó.

To r o n  tál  megyenek egyik követe, Szapáry József gr. követség! 
tisztérül önként leköszönvén a’ megye sept. Okét határozó uj követválasz
tási napul.

Gu z mi c s  I z i do r ,  sz.Benedek-rendü bakonybéli apát, hittudom, 
tr., magy. akad. tiszt, tag ’s az Egyházi tár csüggedetlen munkássága szer
kesztője nincs többé! F. sept. Esője rövid: súlyos betegség után ragadá őt ki 
a’ sírinneni hatáskörből Bakonybélen, élte 51dik évében, szerzete , a’ m. 
nemz. akadémia és számos baráti’s tisztelóji bánatsohajtásaik közt, hol 
3kán Gácsér Leo dömölki apát nagyseregletü nép gyásztisztelgési közt kí
sérte örök nyughelyére a’ minden szempontba! korán átszenderült hazai] 
keblű szelíd embert, példás papot, buzgó tiszta tollú irót.jó földesurat ’s 
hűbarátot. Béke legyen hamvain !

B u d a p e s t i  EaaplíS. Cl a r k  hidépitész f. hó odikán csakugyan 
Pestre érkezek, néhány napig Pozsonyba tartózkodta után, hol e’ város 
környékin Széchenyi István gróífal össze ’s megvizsgáld az erdőket és kőbá
nyákat a’ hidépités végett. A’ híres hidépitész egyik öescse, ki őt hi- 
dunk építésénél'segitendi, már néhány nap előtt szinte ide érkezek. — 
E’ napokban szomorú esemény fordult elő a’ budai várban , melly újabb 
alkalmul szolgált Nádornénk ő cs. kir. fönségének számtalanszor tanúsított 
nemesszivüsége kitüntetésire. A’ Fhgné ugyanis visszaérkezvén több na
pi távullét után Alcsútról, a’ katonai liatóság zenével siete tiszteletére, 
mi számos embert vont a’ kir. lakvár előtti térre. Zene közben egy fő ha- 
dikormányszéki tiszt, ki nejével ’s gyermekivel szinte jelen volt e’ tisztel
gésen , gutaütés következében rögtön szörnyet halt ’s lélektelenül földre 
rogyott. A’ nő keserves siránkozása tiistint magára vonó a’ zenét ablak
nál hallgatóNádorné ő fens, figyelmét, ki is, miután értesüíe a’ történt 
balesetről, azonnal magához hivató a’ szerencsétlen Özvegyet ’s magas 
részvétével kegyes vala vigasztalni őt ’s a’ temetésről és szerencsétlen ár- 
vájiról is szokott bőkezűségével gondoskodni. — Az árviz által káro
sultak fölsegélésire legújabban küldöttek Majláth Antal gr. magyar kir. 
udv. főkanczellár utján Galicziából 69f. 6/4 kr., Pozsegamegye 25 f. 25 
kr., Szabadka kir. város 48 f. 46 kr., Pozsegamegye pótlólag 17 f., Hu- 
nyadmegye Erdélyből 2263 f. 12 kr., Van ke Fortunát 54 f., mindpgőben. 
— Mint mindenütt, úgy két fővárosinkban is fontos szerepet játszik min
den műveltebb társalgási kö.ben a’ keleti, ügy, ’s abból származható kö
vetkezménydús események. Hogy hazánkban élénk figyelmet gerjeszt ez 
ügy, épen nem csudálhatni, miután olly közel szomszédunk a’ török, kihez 
azonkül annyi különböző érzet csatolja emlékezetünket. Galaczi legújabb 
hírek szerint Lüder orosz tábornok, ki nem rég érkezék az oroszmoldvai 
határokhoz, most Borodínóba ment. A’ Prúthoz és al Dunánkhoz orosz 
sereg közelit; e’ mozgás czélját nehéz megmagyarázni, miután nem gon
dolhatni jónak, hogy szárazföldön küldjenek segítséget a’ portának , ha 
talán egyiptusi fegyveres sereg találná azt fenyegetni. Az orosz sereg illy 
előnyomulása tehát alkalmasint csak a’ porta ijesztésire szolgálhat, melly- 
nek azonkül már ünnepélyesen nyilványitá ButenieíF,h.azonnal elhagyja Kon
stantinápolyi , mihelyt valamelly idegen hatalom hajóhada formánt kap a’ 
Dardanellákba vitorlázásra, vagy pedig olly kormány jutna hatalomra Kon
stantinápolyban , melly a’ czár kegyét nem birja. Ez utóbbi föltét azon 
esetre látszik czélozni, ha talán M. Alinak csakugyan sükerülne Chosrew 
basát elmozdítani a’ főliatalomtul. A’ szebastopoli és odesszai orosz hajó
hadak azonkül parancsot kaptak , minden pillanatban vitorlakészen állani. 
Az orosz kormány tehát csakugyan teljes erővel folyvást föntartani szán
dékozik azon hatalmas befolyást, mellyet olly nagy erőpazarral tudaunagá- 
nak szerzeni Sztambulban.—A’ budai szorgalomszekéri főintézet fiókhivatalt 
állít Pesten az uri-utezai Trattner-Károlyi házban, melly a" közelgő sz. Mihály 
napján kezdendi meg munkálkodásit, a’ pesti kereskedők s egyéb magá
nyosak nem csekély kényelmükre, kik ezentúl fáradás nélkül küldözhetik 
innen mindenfelé pénzeiket. — Múlt vasárnapon reggeltől késő délutánig 
olly fenyegető színt öltének a’ sűrű csoportozatokban fővárosink fölött bo
rongó felhők, hogy Stuwer tlizjátékát nem látogatható meg annyi ember, 
mennyit az első mutatvány pár hónap előtt odacsőditc; azonban kétsze

resen bánók meg lionn maradtokat a’ félénkek, inerteste kitisztult az eg, 
mintegy maga is gyönyörködni akarván a’ fenséges látványban, melly 
valóban nemcsak kielégité a’ várakozást, hanem sokszorosan fölül is mulá. 
Különösen pompásak voltak a’ gyönyörű színes koszorúk, nagyszerű tűz
eső, és zármutatvány, melly igen meglepő látványai vala. Stuwer sok pén
zen kívül nagy tetszést is aratott, ’s igy biztosan remény Illetni, hogy jö
vőre is többször meglátogatamlja Budapestet. — Bodrik Lajos, bicske i 
jegyző, figyelemre méltó munkát szándékozik sajtó alá adni falusi jegy
zők számára, aláírás utján. Nem létezvén még hazai nyelvünkön illy LÍ- 
meritő utasítás, igen kívánatos, hogy kellő részvétre találjon e' műnk:, 
mellyről körülményesb jelente d mai Értesítőnkben olvashatni. — Magyar 
színpadunkon aug. 3 Ükén először adaték bészünettel „Borgia Lucrelia44 
dalmű 3 felv., Donizettitől J a k a b  István fordítása szerint; sept. lseién 
„Király lyány mint koldusnő “; 2ikán másodszor bérszünettel: „Borgia 
Lucretia“; 3ikán : „Gyámság“ vigj., és „ Bosszul őrzött lány “ tánezj.; 
4ikén Kolosanszky tánezmester jutalmára bérfolyamban „Kobold“; 5kén 
„Fehér és fekete“, erede.ti szpmoruj,, 4 felv. Kuthy Lajostól; fián elő
ször „A’ napló“ vigj. 2 felv., Bauernfehl után magyarosító Lukács La
jos a’ magy. tud. társ. költségin, ’s ugyan először „Hagyjatok oh ásnom !-4 
vigj. 1 felv., Toepfer után fordító Nagy Ignácz, szinte a" magyar tudós 
társaság költségin; f. hó 9ikén Erkel József dalszinész jutalmára bérszü
nettel fog adatni „Bájital“ és „Eskü“ első és „Báléj“ dalművek 5dik 
felvonása.

G a 1 g ó c z o n (Nyitra-megyében) aug. 1 Són az Üdvözitőrüi czimzett 
— sz. Ferencz rendű osztály tartományi gyűlésében eddigi kormányzója Ma- 

gócsy- István a’ szerzet! sarkalatos szabály szerint lemondván hivatalárul, 
helyette Ernyey Ambrust, az ifjúság sok évi nevelésében ’s igazgaiásóban 
sok érdemmel őszült férfiút, választók meg közakarattal’s mellé tanácsno
kul: Mulyák Ambrust és Majercsik Kamillt, titoknokul Melícher Nép. Já
nost, a’ zárdái elöljárók pedig többnyire meghagyattak tisztjükben. Ha
zánkban ezen már több század előtt törvényesen honosult szerzet egyik a’ 
legkiterjedtebbek közül, 25 zárdában 463 tagot számlált miit évi névkönyve 
szerint’s fő törekvése az isten igéjét hirdetni ’s az ifjúságot nevelni 8 gym
nasium- és 8 nemzeti iskolában. Egyik ÍŐgondja: nemzeti nyelvünk terjesz
tése is, mi végből néhány év előtti határozata szerint felvidéki idegen ajkú 
növendékeit is az alföldi magyar zárdákba küldi ’s bölcselkedési és hiftudo- 
mányi osztályiban e’ végre külön nyelvtanitokat is tart, minek az sűkere, 
hogy az innen kikerültek beszélni ’s tanítani is képesek a’ magyar nye'vet F.

T ernes me gye KBdcinek azon régi óhajtása, miszerint a’ nem
zeti nyelve’megye keblében is gyökeret vervén, többszázezer lőre menő 
idegen ajkú honos! a’ magyar szózat édes hangjaira taníttassanak ir.eg, hála 
több nemes hazafi nagylelkűségének ! teljesül. Sikerült ugyanis a’megyei 
közönség által e’ végre megbízott Bojtos Imre vállalatának aláírások uí- 
ján annyi részvényt összeszerezni, hogy az ezekből máig bejött 11,112 
fr. 30 kr. ezüstpénz-alap, a’ megyében, t. i. Csákováron , Lippán , Tc- 
mesvárott, Uj-Aradon, és Verseczen , felállítandó öt magyar iskola létesíté
sére , ’s hat évi fentartására elegendőnek Ítéltetvén , ezek megnyittatása ,
’s a’honi nyelv tanításának kezdete , a" temesi KKés BBdek által f. évijan. 
lökán tartatott közgyűlés 83dik szám alatt f. évi oetober elsőjére tűzet
vén, a’ tanítói termek fölkészítése, ’s oktatók fogadása iránt a" szüksége» 
rendeletek egy állandó választmány által megtétetve, Böjtös Imre pedig az 
említett részvények utján tett ajánlatok beszedésire ez érintett közgyűlés 
által megbizatva lévén, midőn a’ fentisztelt megye BBdeinek nevében i* 
hálás köszönet nyilványittatik mind azon nagy lelkű honfiaknak , kik hon- 
szeretettül buzgó keblük fogalma után, e’ nemzeti szép ezéira segedelmet 
nyújtónak, egyszersmind jótékony adakozásaik által létesülendő e’ zsenge 
intézet további pártolásának kérelme mellett, minden e’ részbeni ajánlat
tevő részvényes teljes bizalommal felszólittatik: miszerint aláirt részvé
nyeik után f. IS^'/io eső járadékjokat (mennyire azok lefizetve nem volná
nak) nyugtatvány mellett Böjtös Imre, minta’ t. megye által e’ czélra ren
delt pénztárnok, kezeihez Temesvárra juttatni szíveskedjenek-

Cz e g l é d  (Pestmegye),f. e. sept. Íjén: Bitka vigalmi estvet üllő 
ma Czegléd előkelő népe. Varasunkban ugyanis gr. Noszfitz könnyűlová* 
alezredesi osztálya hadi gyakorlások végett Összeseregelvén, csüggedeí- 
leu szorgalommal üzépályaküzdéseit, mi rendkívüli lelkes,ülést támaszt ) t 
az osztály főbb és altisztéiben, igy történt, hogy Bohonczy Leopold f -  
hadnagy fölhevülve a’ tiszti kar némelly vetélkedő tagjaival külön foga
dásra pattant lovagi serénysege kitüntetésére. Kitűzék tehát a’nagy távol
ságú pályaczélt szabott időrövidséggel úgy korlátozva , hogy naponkint a* 
reggeli három, négy, sőt sokszor öt órahosszig tartó katona gyakorlatot 
befejezve , az nap lovagolva járja be a’ Czegléd hez kilencz mérlöhlre fekvő 
Pest várost, oda és vissza úgy , hogy délelőtti l í  órakor megindulva, A 
onnan visszatérve még azon nap esteli kilencz órára ismét körükben cs- 
telizzen , ’s ezt öt egymást követő napon! Szembeszáll az elszántfs edzett 
idegü főhadnagy a’fogadás nehézségivel, fut, fut, és minden bajt, mi szá /, 
meg ezer ötölhetik elő illy óriási távolban, átiiatva, másod , harmad . »Őt 
negyed napon is szerencsésen előtoppan, ellátva a’pesti nemzeti casino írt-
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itnújegyével, hol t. i. fogadás szerint leszállani koteleztetett. Örömfesz 

kebellel várja közönségünk1 nagy része a’ vég ötöd napot is, ’s aliitv 
’s reméllvén a’ kezdett pálya dicső végzetét, midőn a’nap leáldozni hanyat
lott ’s alkonyra szürkült, csoportosan tódultak varasunk minden rendű ts 
sorsú lakosi a’nagy és gyors inú lovag elibe. Az országúiról bevezető nagy 
utczát pezsgő nép lepte ’s állta el, a’ házak ablaki kivilágítva, ’s a’ vei- 
déglő kávés terein klil ablakai egyikén e' szavak : „Éljen cs. k. gr. Nos/í- 
titz könnyű lovas alezredesi osztálya!“ a’másikon: „Éljen főhadnagy Rohon- 
czyúr“ olvashatók valának. Feltárul végre kilenczesti óra-tájon a’sok fe
szengő kebel ’s ürömittas éljenharsogások közt előszáguld a’diadalmas lovag; 
miután az érintett föltétekhöz róván az öt reggeli gyakorlatot is, száz és 
több mérföldet épen , és szerencsésen befutott. Mindezt vigalmas este
lizés követvén, szívderítő éjizene közt térének nyugalomra.

A’ ni a g y. tu d . tá r s  ág. aug. 5, 1 2 , és 19kén tartott kis gyűléseiben, 
több nagygyülési tárgyakkal foglalkozott. Ezeken kívül I. Frivaldszky Imre ter- 
mészettudomány-osztályi újonnan választott helybeli tag, a’ m a g y a r o r s z á g i  
k ő s z é n t e l e p e k r ő l  szóló előadással foglalta el rendes-tagi székét. Az érte
kezés az évkönyvek IVdik kötetében adatik ki II. Plötz N. csongrádi ’s abaúji 
tájszók gyűjteményével járult a’ társaság szótárkészületeihez. 511. Kotzebue „Az 
epigramm“ czimű vigjátékának fordítása Kazinczy Gábor által, Guzmios Izidor 
t. és Vörösmarty Mihály r. tagok ajánlatára, a’ külf. játékszínben! kinyomtatás 
végett, a’ nagygyűlés elibe terjesztetni határoztatok; ellenben egy törvény- ’s 
egy történettudományi munka az illető bírálók előadására nyomtatástól elmozdít- 
tattak. IV. Széchy György értekezése az „egyetemi dialectusról“ Balogh Pál r. 
t. javalatára a’ Tudománytárba felvétetni rendeltetett. V. Egy külön nyomtatás 
végett bemutatott hadtudom, ’s a’ Tudománytár számára beküldött egy philosophiai 
’s egy közrendészeti értekezésnek bírálók rendeltettek. V. Az egyházi megyék 
közűi a’ beszterczei, egri, erdélyi, esztergami, kalocsai és nyitrai, nemkülön
ben a’ jászai convent, a’ sz. mártoni főapátság, ’s a’ dunántúli evang. superin- 
tendentia által beküldött 1833ki -—, ’s az esztergami, kassai, munkácsi, nyitrai, 
szombathelyi, váczi és zólyomi megyék ’s a’jászai convent és sz. mártoni főapát
ság által küldött 1839ki névkönyveket beadván a’ titoknok, ezen testületeknek 
köszönetét szavazott, ’s a’ többieket is illető névkönyveik beküldésére megké
retni határozó, hogy azokat a’ társaság statistical tabellák készítésire fordíthassa. 
VI. A’ Flórenczben létező Accademia della Crusca, évkönyvei három kötetével 
kedveskedett a’ társaságnak. Magányosaktól a’ titoknok e’ következő ajándéko
kat mutatta he : 1. Jakab István 1. tag részéről: a) Eskü , nagy opera íj felv. irta 
Rossi Kajetán, ford. Jakab 1stv. Buda, 1833. b) Dalok \estroy János „Földszint 
és első emelek* ezimfi énekes bohózatából. Buda, 1838. c) Gemma di Vergy, nagy 
opera 2 felv. Irta Búiéra J. E. magyarító Jakab István. Buda, 1839. d) Utasítás, 
mikép kell világtalan gyermekekkel kisde l-koruklól kezdve czélszerüleg bánni. 
Buda, 1833. e) Oktatás a’ marhadögről. Buda, 183í>. — 2. Beszédes József 1. 
tagtól: Kolosvártól Gréczig hajózható országos nagy csatorna tervének rövid elő
adása. Pest, 1839. — 3. Tarczy Lajos 1. tagtól: Elemi számtudomány az alsóbb 
iskolák számára. Pápa, 1839. és Elemi ösrnéretek a’ természettudományból. Pápa, 
1833. — 4. Tóth Mihályiul: Egyedül az örök élet hivése (ismerteti meg e’ földi 
élet becsét. Pest, 1839. — 5. Korda Jánostól: Psalterium iíavidis. Köln, 1(130. 
és: Justiniani Institutionum Lilin IV. 1327. — 3. Nagy Ignác tói: Szinmütár, 4dik 
füzet. Buda, 1839. — 7. Udvardy János 1. tagtól: Pyrker Tuniziása. Buda, 1839.

— F e l s z ó l í t  á s. Aluhríhoz m. h. 19:1. illy czim alatt: Sidney Edvárd, egy 
5 felvonásod dráma küldetett a’ szerző neve nélkül, ’s helyette egy lepecsételt 
jeligés levéllel. Minthogy az academia drámai jutalmára az idei határnap még 
mart. 24én telt el, a’ közelebbi alkalom pedig-, mellyel komoly színmüvek pályáz
hatnak, csak 1841. mart. állván be: felszólítja alulirt a’ beküldőt: jelentené ki, 
az academia titoknoki hivatalának, levélben v. szóval, c ’ darabruli szándékát; 
hogy az vagy mint elkésett visszadathassék, vagy mint 1841re szóló ekétessék, 
vagy talán külön nyomtatás végett legott a’ társaság szünnapjai elmúltával vizs
gálat alá bocsátassék. Minden esetben a’ jelentéstevő a’jelige közlésével bizo- 
nyitandván megbízva létét. Pesten , sepf. 3án 1839. 1). Schedel Ferencz m. tudós 
társasági titoknok.

(Gyapjutermesztés és fogyasztás. Rakonczai selyemtermesztő társa
ság.) Gyapot mellett a’ juhgyapju az , melly legfontosb szerepet játszik 
a’ kereskedésben. Termesztése azonban sokkal több bajjal jár. Innen szár
mazik, hogy a juhgyapju szaporodása semmi arányban nem áll a’ gya
potéval, ’s hogy azon aggály,mintha folyvást szaporáié juhásza tokbul végre 
majd szerfölött sok gyapjú fogna létesülni, mindenkor tökéletesen alap
talannak bizonyult. Spanyolországot Németország követé a’ nemesitett 
gyapjutermesztésben. Francziaország is törekvék ugyan elérni e’ czélt, de 
eítéveszté az irányt. Nem rendkívüli mennyiség helyzi Németországot, ’s 
néhány év éta már hazánkat is, e’ tekintetben első helyre a’világvásáron; 
hinein a’ gyapjú kitűnő finomsága. Vevőink: Anglia, Francziaország és 
Németalföld’s legújabb időben Russzia, biztosítva vaunak számunkra, 
meddig a’ tetőpontrul lefelé nem hányadunk. A’ gyapjunemesités és sza
porítás nyugaton és éjszakon előre halad, ’s ha ez így marad, úgy ben
nünk ’s utébb Russziában hatalmas veszélytársakra találand Németország. 
Jelenleg hazánk, Németország és Ujdélvvales foglalják el az első helyet 
gyapjúra nézve a’ világkereskedésben. A’ termesztés rohané gyorsasággal 
szaporul, de a' fogyasztás sem kevésbbé, mit a’ növekedő népesülésből 
könnyen megmagyarázhatni. Ez utébbi körülményből méltán következtet
hetni, mikép Németország már oíly ponton áll, miszerinta’ gyapjuterillesz
tést többé nem igen szaporíthatja, a’ mezei gazdaság többi ágaira káros 
b í folyás nélkül. A’ kivitelis csökkenni kezd Németországban, mert a'bel
földi fogyasztás olly nagy, hogy a’tenyésztés gyarapulása nem elégítheti 
ki tökéletesen azt, minélfogva természetesen számos vevő hazánkba fog 
szokni, ki eddig a’nemet vásárokat látogatá; ez nagy. mértékben fogja élén
kíteni vásárink és juhászatinkat. Egyébiránt e’ pillanatban az általányos 
termesztés és fogyasztás nagy egyenlőségben áll egymáshoz, mert nincs 
sok gyapjú fölhalmozva raktárakban s rendkívül mohón sem keresik azt, 
kövekezőleg vevők e.s termesztők egyiránt nemigen panaszkod!iatnak.R.usz- 
szia hatalmasul törekszik haladni a’julmcmesitésbcn , 's ha a’ tenyésztést 
olly kedvezőleg fogja eszközölhetni,mint délszakibb helyzetű tartományiban, 
úgy veszélyes vágytársa leemlhet idővel hazánknak és Németországnak. 
Azonban addig még sokkal több év malik e l , Jiogysem aggódni lehetne 
a’ miatt, főleg hazánkban, hol még folyvást emelkedő állapotban van a’ 
juhtenyésztés, mcllyre nézve egyátaljában semmi rosztul nem tarthatni, 
kivevőn, ha igen fontos politikai történetek találnának zavarólag lépni a’

körülmények mostani kedvező helyzetébe. — A’ hazai ipar nem minden 
őszinte barátja előtt van talán tudva, mikép Koháry-Coburg hg Felső- 
Rakoncza és Méznevelő hontmegyei helységiben rövid idő óta selyemte- 
nyésztő társulat létezik, melly nagy reményekkel biztat jövendőre. E’ tár
saság létesűltét leginkább Matuska József felső-rakonczai evang. lelkész
nek köszönhetni ’s Torkos Pál hgi jószágigazgató pártolásának. Társulat
igazgató Goldberger Adám. A’ földesur, Koháry Coburg hg 1839 és 1840re 
évenkint 200 forintot ajándékozott a’ társaságnak, Matuska József lel
késznek pedig eperfatermesztésre ’s fáradságiért 150 forintot. —

F. évi aug. elején érkezett, a’ nm. m. k. Helytartótanácsnak, Ung vármegye’ 
RRileihez intézett, kövelkezó tartalmú levele : „Méltóságos’s a’ t. Báró Ghilíány 
Sándor’ folyamodása’ tárgyában, melly által szerednyei rézinüg/árára kiváltságot 
adatni könyörög , tisztelt Uraságtoknak f. évi sz. Iván hava 17én ide terjesztett je
lentésük’ követKezésiben ezennel visszairatik : bebizonyíttatván a’ tiszti vizsgálat 
által az , hogy a’ folyamodó gyárában készített müvek, esztendőnként 75 ezer ft 
értékét felül haladják , — ezen gyár tehát a’ közkereskedésre nézve különös figyel
met érdemel, a’ folyamodó báró Ghilíány Sándornak ezennel megengedtetik, hogy 
czímer gyanánt cs. k. sast, mind a’ mügyári épületeken , mind azon pecséten , 
mellyel levelei! zárja, avagy készítményeit bélyegzi, használhasson, úgy c s á 
s z á r i  ki  r. k i v á l t s  á g o s gyár nevezettel is élhessen az aláírásokban, nem
különben tanuló inasait felszabadíthassa, mesterembereket rendelhessen, minden
féle mesterlegényeket, kiknek használásba gyárában szüksége leszen, tarthasson, 
és az ország ban mindenütt, hol alkalmasnak gondolandja, a’ helybeli hatóság enge- 
delmével rakhelyet építhessen. Miszerint tehát a’ folyamodónak kérólevele hathas
sa! itt ellátva kiadás végett ide esatoltatik. Költ Budán a' m.k. Helytartó-tanácsnak, 
l839d. észt. sz. Jakab hava 2dik napján tartatott tanács- üléséből. Tisztelt Uraság- 
tok jó akarója, minden készséggel valóji Mérey Sándor, Lovász András,Pap Gábor.“
— Felolvastatott az 1839diki aug. 2dikán Ungváron tartatott közgyűlésben. Hátirás. 
„Melly kegyes intézvénynek kihirdetése a'járásbeli szolgabiráknak, különösen pe
dig a’ szerednyei járásbelinek, ’s a’ hely színén leendő közhírré tétele, azon nyilvá- 
nyos kijelentéssel tétetik kötelességévé : miszerint a’ megyei RRnek nevökben m. 
báró Ghillánynak a’ közjó iránti buzgó fáradozásit, ’s az iparnak nem csekély ál
dozatokkal tett sikeres terjesztését, ’s igy az adózó nép’ javának a’ keresetinód 
könnyebb megszerezheíésivel előmozdítását köszönje meg.“ Kiadta t. n. Ung me
gye’ főjegyzője, Tabódy Pál. — Aug. 4én történt a’ fentebbi levélnek Szerednyén 
közhírré tétele. Midőn is a’ járásbeli szolgabíró Korláih György űr, eskütt-társastul 
ott megjelenvén, több úri vendég körében felolvastatott a’ fenérintelt szabaditék- 
levél, ’s azt a’járásbeli szolgabiró ur, velős szavakkal köszönvén meg előbb a’ tiszt 
bárónak az iparelőmozdilás körül tett fáradozásit, tulajdonosának a’jelenlevők él
jen! kiáltozási közt általnyujtolta. Kevés de derék szóval köszöné meg a’ báró,Ung 
megye RR leinek e’ kitüntetést, minden törekvésit, ezután is ,  kisköréhez’s te
hetségeihez képest, a’ közjó-előmozdításra irányzandóknak Ígérvén. Erre a’ gyári 
munkásokból alakult hangászkar, ’s az ungvári barna muzsikások’ zengedelmi, és 
taraczk durrogási közt, a' gyár fölé tűzetett a’ cs.k. czímer; mint magas jele a'kegy. 
kormány’ őszinte pártfogásának iparunk ez ága iránt ’s mint feltűnő bizonyságáé’ 
gyár’ törekvéseinek.

KÜLÖNFÉLE. B u d a  környékét valamint a’ legigézőbb bérezés vidékkel 
ajándékozá meg a’ természet, épen olly mostoha homokos, lapos földet adott 
Pestnek és a’ szomszéd határoknak. Ez oka, hogy hazánk e’ legnagyobb városa 
mulatóhelyekben bőséget nem lát. Annál kellemesb tehát, ha környékében va- 
lamelly uj mulatóhely keletkezik. Illy uj mulatóhely K á p o s z l á s-M  e g  y e r , 
tőszomszédja Pestnek a’ Vácz felé vezető országút mellett. Füldesura gr. Ká
rolyi István, e’ többnyire kopár homokságból álló pusztáján 1831ben osztatta ki 
a’ pesti határ-korcsmához néhány száz lépésnyire emelkedő homokdombocskát 
az urasági majorig szőlő-kertek ültetésire. Pesti volt többnyire, ki e’ vállalatra 
ajánlkozók; ’s im az ezelőtt csak silány gazt termő dombocskán már gyümölcs
fák és szőlő-tők virulnak. Szorgalom, ipar és pénz a’ silány földet termékeny ala- 
puvá tevén, az utazót kellemes látvánnyal lepi meg. A’ Duna mellett a’ pesti ha
tárkorcsmán túl, az említett évben serfőzés és sermérés állott fe l, mellynek 
költséges épületeit a’ tavaik árvíz tetemesül megrontá ugyan , de már az idén 
megnagyobbítva és sokkal diszesh alakban állnak. Három év előtt a’ f. uraság 
elhatárzá, e’ pusztának silányabb részeit gyarmatosítani, ’s csak hamar találkoz
tak pestiek , kik igen kedvező föltétek mellett házhelyeket vettek , ’s már most 
nemcsak a’ Duna partján , de a’ Palota falu felé vivő fasoros ut két oldalán is igen 
csinos házak állnak, mellyckben kovács, bognár, mészáros, fűszeres, tímár, 
eczet- és pálinka-főző, zsemlyesütő, kőműves, deszkakereskedő ’s tb. lakik.
V házak évenkint szaporodván, e ’ kis telep élénkebb lön, ’s inár a’ nevezett ser
korcsmához (mellynek magyar feliratú czimere „a’ szende hegyhez“ ’s hol teke- 
asztal ’s tánezterem is van) kivált vasárnap ’s ünnepeken számosán járnak ki a’ 
mulatni szerető pestiek közül. Múlt sz. Istvánkor a’ szőlődombon levő kis kápolnának 
egyházimpján szenteltetek meg ama’ csinos olajfestvényü oltárkép, mellyet a’régi 
helyett egy itteni szőlőbirtokos, Wagner József (ama jeles művészetéről régóta 
ismeretes pesti festő, ki Pesten a’ belvárosi egyházat legközelebb években olly 
ékesen festé , ’s ki jelenleg Budán a’ nádori palota belje diszesilésével fogla- 
latosj az ifién ajándékozottá’ kápolnának, melly sz.-István koronáztatását ábrá
zolja. Ez ájtatosságot az emberszerető dunakeszi lelkész magyar sz. beszéddel 
’s miseáldozattal végzetté, melly után az uj telep temetőjét 's felállított kereszt
jét ünnepélyesen a’ helybeli és palotai község, és számos pesti jelenlétében föl
avatta. Délután a’ Pestről ’s egyéb szomszéd vidékekről jött mulatók serge any- 
nyira szaporult, hogy a’ sok kocsi alig talált helyet; mindenütt hangászkarok 
zengtek, ’s minden terem tánczossal, vendéggel volt telve. Ha az átelleni pesti 
szunyogsziget, mellynek hossza majd félóra járásnyi (terv szerint) a’ gőzhajó
zási társaság tulajdona lesz, e’ telep a’ pestieknek egyik legkeliemesb mulató
helyek leend, mit nemcsak a’ gyönyörű budai vidékre kilátás, a’ Duna, a’ Pestről 
ódái'»' terjedő igen j ó ’s fákkal körülültetett, majorokkal és kertekkel övedzett 
országút hanem az épen létesülő ’s naponkint többször ide Pestről ’s vissza 
órán kint járandó társaságos kocsi, sót a’ tervben levő ’s épen erre vezetendő Ull- 
mani vasút is méltán reménylteti velünk, mi a’ már itt nagy haszonnal űzött deszká
in bőrkereskedésre, a’ telep szaporítására és a’ mulatságok élénkebbitésére is 
legkedvezőbb hatású leend.llg.— A’ debreczeni ref. collegium legidősb professora, 
Sárváry Pál, miután mathesist és physikát 44 évig, ’s azokkal együtt darab ideig 
a’ philosophiát. is tanította— nyugalomra boesáttatása iránt már korábban is tett 
kérelmit megújítván: hosszas szolgálatai méltánylataul, részire a’ tiszántúli egy
házkerülettől évcnkinli 400 p. forint nyugpénz rendeltetett. Helyébe Kerekes Fe
rencz eddig a’ mineralogia, botanika, chemia és technológia professora , téte
leit. által; kinek helyébe ismét helyben gyakorló orvos C s é o s y  Imre válasz-
tutotl.__Az ágosf. hitvallásunk bányavárosi egyházkerületemuit hó végén tartá
kerületi üléseit, mindkét remin számos férfiak jelenlétében, kik vallásuk ügyét 
mindenkép emelni törekesznek. Érdekes az erre figyelőnek látni, miként minden 
évben a’ magyar nyelv honosullabb ’s csak kevés ajkon hallbatni már idegen nyel
vet ’s inig »’ dunántúli kerület magát c ’ részben egészen magyarosit», »’ bá
nyai is teljes erővel (igyekszik azon lenni. Több határzati közt jeles , hogy az 
eddi"elé is két nyelven irtt.jegyzőkönyvben , ezentúl nem a’ diák hanem a’ ma
gyar legyen az eredeti nyelv, —  továbbá az évenként kiadandó Schematismus,
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melly ed<!ií»‘elé diák nyelven íratott, ezentúl magyar nyelven adassák k i’s erre 
leglelkesb férliaink egyikére bízatott szerkesztése. Magyarosodásunkat ’s ezzel 
összefüggésben levő nemzetiségünket közelebbről ezek illeték, ’s kívánatos: 
vajha minden évben haladnánk e’ részben, hogy minélelubb rontassék le azon 
gát, melly nemzetnek nemzetet állít ellenébe, ’s gyakran a’ legszebb, legüd- 
vüsb intézkedéseknek is sírt ás. A’ négy kerület f. h. Íjén kezdémeg, Szirmay 
Ádám elnöksége alatt, üléseit. Eddig leginkább a’már rég pengetett zsinai-ala- 
kitás volt a’ gen. convent tárgya. A’ dunántúli kerület tervét az idén sem adá be,
’s e’ végből a’ tárgyat továbbra halasztani nem akarván, csupán a’három kerület
től beadott tervek összeegyenlitése bízatott egy külön biztosságra, hogy valahára 
végfölterjesztése is megtörténjék. Itt is általányosan a’magyar nyelv uralkodék, 
habár hallani nem ritkán diákot is. Egyébkint némelly nagy fontosságú indítvá
nyok is tétettek, mellyek azonban a’ zsinatra utasittattak. Az ülések még mind
egyre tartanak.—

Az éjszaknyugati szél atig. 21 kén hóval vegyes esőzést hozván a’ 
beálló hideg légmérsék 23kán olly fokra hágott, hogy Béla városnak kár
páti J a  v o r in a helységgel határos legelőjén lepett 15 ló, ’s négy a’hi
deg égaljhoz szokott, téli ruhával ellátott, legelt lovaikat megmentendő férfi 
a’ dermesztő hideg martaléka lön. A’ hó embert, marhát, juhot bontva, 
temetve, a’buja növényeken olly szilárdra jegesült, hogy a’[kövér lege
lőt adó kárpáti völgyek megannyi jégtengert képezének. Orvostudományi 
vizsgálatot is érdemel talán az, hogy az ebnapokban megfagyott emberek 
hányát vagy arczon fekve találtattak, holott a’ szigorú tél dermesztő lég
mérsékletében fogyottak ülő, összezsugorodott helyzetben találtatnak. Ek
kor a’Zagyva mentiben is, névszerint Fényszarun, dér volt.

S p a n y o l o r s z á g .
(Békítési terv az ellenséges felek közt. A’ ministerek tanácsosakat 

neveznek ki.) A’ Mémorial bordelais, melly köztudomás szerint már lm- 
zamosb idő óta szól békitési tervről Spanyolország számára, mostan igy 
nyilatkozik : ,,A’ pillanat itt van ’s az elhatárzás még September előtt meg
történik, hogy a’ királyné szerencsét kívánhasson magának ahoz cor- 
tesnyitó beszédében. Mi a’ trónkövetelőt illeti , annak gyengesége iránt 
csak egy vélemény uralkodik. Vannak, kik azt állítják, mikép titkos szer
ződés következtiben Francziaországba fogja őt küldeni Maroto. Annyi bi
zonyos , hogy e’ vezér nem tett ügyéért semmit, hacsak az estellai ki
végzéseket nem akarjuk fontos szolgálatnak tekinteni, midőn minden tör
vénykezési forma nélkül egyszerre öt tábornok fejét ütteté le, kik mind
nyájan vérükkel szolgáltak a’ trónkövetelőnek.“ — A’ ministerek siettek, 
mielőtt helyet csinálnának utódiknak, a’ tanácsos-kinevezési fontos jogot 
használni. Aug. F7kén 13 illy uj kinevezést közle az udvari hírlap, mely- 
lyek közül legalább Calatrava , Muguiro és Iribarren , Ladron de Guevara, 
a’ saragossai hg (Palafox), Espinar, Lopez és Nogueras a’ föllengősdi 
párthoz tartoznak; melly mindazáltal neliezen fog többségre vergődhetni 
a’ tanácsban, mert magok a’ föllengősdiek is nagyon kikelnek a’ tanács 
ellen, a’ mennyiben ez minden jó szándék-létesítést gátolni szokott. A’ 
választásoknál 23 tartomány határzottan a’ föllengősdiek mellett nyilat- 
kozék, 12 pedig ellenkező párthoz szita, nyolez tartományból még nem 
érkezett a’ választás síikére a’ fővárosba, ’s hat tartomány vegyes párt- 
beli követeket választott, ha ezeket és a’ még hiányzó nyolezat föloszt
juk a’ két párt közt, úgy a’ haladók számára összesen 30 ju t, a’ mér- 
sékpártiakéra pedig csak 19. Martinez de la Kosa és Alcala Galiano ez út
tal nem fognak megjelenni a’ cortesben; Torenorul még semmi bizonyost 
nem tudhatni, mivel az aszturiai választási jegyzékek még nem érkeztek 
Madridba. Isturiz Huelva tartomány képviselője lesz. Mihelyt a’ haladók 
a’ ministerséget megbuktatandják , azonnal két pártra fognak szakadni, 
mert azok, kik elsők jutandnak hatalomra, bizonyosan megállapodnak majd, 
a’ többi pedig folyvást hanyathomlok akarand előre rohanni, miből leg
makacsabb ellenkezés fog majd származni. —

(A’ Maroto elleni zendülés elfojtva. Az alkotmányosak elfoglalják 
Talest.) A’ j. des Débats szerint a’ túlzó carlosiak zendülete el van nyom
va, vagyis inkább magától megszűnt, a’ trónkövetelő nem kis boszuságá- 
ra, ki az által vélte megbuktathatni Maró tot. Elio ugyanis körülfogá a’ zendü- 
lőket, mire ezek annyira elrémültek, hogy rögtön két tisztet küldöttek alku
dozás végett a’főhadiszállásra, ’s igy az egész zenebonát bevégzettnek te
kinthetni. Maroto olly hatalmas, hogy parancsára a’ trónkövetelő maga 
személyesen volt kénytelen kiindulni a’ zendülők ellen, kiket egyenesen 
az ő kívánatéra bujtogattak föl a’ száműzettek. Illy ármánykodások, és 
tehetlenségi jelek állal olly mély megvetését voná magára a’ trónkövetelő 
az egész spanyol nemzetnek, hogy ügyét végkép elveszettnek mondhat
ni , mert, ki Navarrát nem tudá kormányozni, az bizonyosan szerencsét- 
lenitné az egész országot, ha annak sorsát kezeibe adnák. Maroto hatalma 
’s nagyszerűsége ellenben folyvást növekszik. Mindenki hinni kezdi, hogy 
az alkotmányos és carlosi párt között rövid idő múlva békeszerződés lép * 
életbe. Ez utóbbi, részéről a’ nép szabadságit, a’ katonaság pedig mostani 
rangját kivánja megtartani. — A’ talesi őrség hadi foglyul hódúit meg. Az 
erősség külön épült toronybul ’s kéttornyú várból állott. O’ Donnelaug. 
llk én  kezde tüzelni Talesre. Két álgyu megrepedt ’s a’ várfalak düledez- 
ni kezdének, de az őrség még sem akart meghódolni, minthogy Cabre- 
rában bizott, ki hat zászlóaljjal állott közelében biztos sánezolatok mö
gött. Mivel azonban Cabrera nem férhete az ostromlókhoz, tehát 14kén 
csakugyan leraká fegyvereit az őrség. Espartero aug. 12 kén Vitoriábul 
Villarealba indult sergestül ’s az ellenséget szétrobbantá az aramayonai 
magasokrul. — Hay 1. már Londonba küldé a’békeszerződési föltéteket, 
miknek lényegesb tartalma igy hangzik: „Krisztina királynénak ismér- 
tetik meg , ha az országos szabaditékokat némi változtatásokkal 25 évre 
helyben hagyja, az országos adósságot magára vállalja, és a’ carlosi 
havi és polgári tisztviselőket mostani rangjokban meghagyja.“ Ha Espar
tero még tovább halad sergével, úgy alkalmasint kevesebbel is beéren- 
dik ä’ carlosiak ’s meghunyászodnak követeléseikkel. A’ ministerségben 
hihetőleg még a’ cortesülés előtt némi módosítás fog történni. —

(Ellenkező hírek a’ trónkövetelő megszöktéről és Maroto elbocsátta-
tásáról.) A’ Moniteur következő telegrafi sürgönyt közöl Bayonneból aug. 
22kérül: „Az alkot vány osaknak Solana felé mozdulta hírére Elio tegnap 
Esteiiába indult. A’ fölzendült zászlóaljak azonnal elfoglalók lesacai állo
másit.“ — A’ Piloto aug. 18káról ezt írja: „Vitoriai hiteles levél szerint 
a’ trónkövetelő egész családostul Francziaországba szökött.“ A’ Mémorial 
Bordelais ellenben bizonyosnak állítja, mikép a’ trónkövetelő szemlét tar
tami Ma r o t o  serge fölött,melly alkalomkor az aszturiai liget szándéko
zik fővezérséggel fölruházni, Marotot pedig Francziaországba űzni. Ez 
esetben Villareal lenne tábornokkari vezér, Cyrillo ministerelnök és Erro 
pénzügyminister, általányosan pedig haladási szellem fogna uralkodni a’ po
litikában. Ez egészen megváltoztatná a’ dolgok helyzetét. —

A n g l i a .
(A’ királyné ismét uj imádót kap. Baring pénzügyminister.) Néhány 

nap előtt Javan Evans nevű öreg embert fogtak el a’ kensingtoni békebiró 
emberei, mivel több ízben alkalmatlankodni merészle a’ királynénak. A’ 
fogoly korábban közlegény volt a’ testőrségnél ’s a’ békebiró első kérdé-. 
sire igy felelt: „Nevem Javan Evans; Önnek ismerni kell engem, mert 
Anglia királya vagyok.“ Békebiró: „Ön mint látom, a’ hadseregnél szol
gált , mikor bocsáttaték el szolgálatból ?“ — „Soha, a’ hadsereg paran
cson alatt áll, én tábornok, ezredes, hadnagy, zászlótartó, szállásmes
ter, káplár, segéd és közlegény vagyok, és mindnyáját fizetem!“ Béke
biró : „Ön szerencsés ember, mivel olly sok hivatallal bir.“ — ,Oh, az 
még semmi, én egyszersmind Krisztus vagyok ’s mennybül jövök ’s min
den pillanatban annyi milliórul intézkedhetem, mennyiről kedvem tartja.4 
Békebiró: „Ez esetben igen fog örvendeni a’ kincstári kanczellár, ha se
gítségére leend Ön. Most kevés a’ pénz és a’ ministerek alig tudnak ele
get előteremteni. Igen szeretni fogják, ha megmentendi Ön őket annyi 
kincstárjegy-alapítástól. Ismeri On Spring-Rice urat?“ —• ,Spring-Rice? 
nem; de úgy hiszem, hogy nőm régi ismerősei közé tartozik.4—„Ön tehát há
zas ? Családos ? Hol él Ön neje ?“ — ,Szép Viktória királyné az én nőm. 
Aug. lsején esküttem meg vele sz. Pál egyházában ’s nem is engedem 
magamat tőle elválasztatni. En szeretem őt, ’s ő viszont szeret'.4 E’ han
gon még többet is monda; de végre minden ellenmondása daczára őrültek 
házába vitték. ,Kedves szeretett Viktóriám!4 -volt utolsó fölkiáltása a’ 
törvényszék előtt.— Az aug. 24iki parliament! ülésben maga Spring-Riee 
tőn indítványt uj követválasztásra a’ portsmouthi kerületben, mivel annak 
eddigi képviselője, Francis Thornhill Baring ő fels. kezeiből a’ kincstár- 
kanczellári hivatalt elfogadó. Baring minden tekintetben jeles férfi, ’s a’ 
portsmouthi választók bizonyosan ismét mellette fognak nyilatkozni. Spring 
Rice a’ peerkamrába lépend. — A’ parliament üléseket nem 28kán, hanem 
még 27kén fogja személyesen bérekesztehi a’ királyné. — Napoleon Lajos 
hg Persigny kíséretében Skótziába utazott, hol több hónapig szándékozik 
mulatni csendes elvonultságban. — A’M. Post folyvást makacsul erősíti a 
királyné férjhez menetét. —

(Viták ’s vélemények a’keleti ügyről.) Az aug. 20iki felsőházi ülést 
következő kérdésekkel nyitó meg Brougham: „kormányigazgató nsbará
tom meg fogja engedni figyelmét azon kérdésre vagyis inkább kérdésekre 
irányozhatnom, mellyek most keleten M. Ali és a’ szultán közt függőben 
vannak. Ha ellenkezésük sükeréről hallott minden hír való , úgy megkell 
vallanom, hogy békeföntartásra köztük nem történtek olly őszinte és hat
hatós próbák, mint lordságtoknak jelenték. A’ békét nemM.Ali, hanem 
a’porta szegé meg, ’s mikép lehete illy rósz előkészületek mellett harezra 
tüzelni a’ portát M. Ali ellen , nem foghatom meg. Kívánnám tehát tudni, 
az érintett süker mibenlétén kívül, való é , hogy , mint hallom, egyik ns 
barátom (Ponsonby) nem nyúlt olly hathatós rendszabályokhoz a’ porta és 
M.Ali közt eszközlendő békeföntartásra, mikép kötelessége lett volna. El 
akarók velünk hitetni, miszerint a’ nagyur sergei olly jó állapotban van
nak, hogy bizonyosan legyőzendik M. Ali haderejét. A’ süker ege.szen el
lenkezőt tanusíta. Kérdem : kapott é kormányunk olly tudósításokat keleti 
ügy viselői üktől, mellyek győzelmet jóslónak a’ nagyúri sergek részire ? 
Való e, hogy a’ török hajóhad M. Alihoz pártolt? Gondolja e még most 
is ns barátom, hogy az ellenkezés kiütése elüti minden el volt követve an
nak gátlására ? Történnek é most határzott lépések a’ háború elnyomatá
sára? Miily remény van a’ szultán hatalma föntarthatása iránt?“ Melbour
ne ez utolsó kérdésre igy válaszolt: .„Reményűik a’ szultán tekintete fön- 
tartása és török birodalom függetlensége megőrzése iránt, mellyet rend
kívüli fontosságúnak tartunk (Wellington :,,Halljuk! Halljuk!44) leginkább 
az öt nagyhatalom tökéletes együttmunkálásán ’s megegyezésén (complete 
cooperation and agreement) nyugszanak. Mi ő fels. képviselőinek ma- 
gukviseletét illeti azon tájakon, arra nézve azt kell megjegyzenem, mi
kép azok legböcsületesebben elkövettek mindent a’ háború -eltá\ulitósra, 
’s kormányunk nem kapott tőlük más tudósításokat, mikből a’történteken 
kívül egyebet jósolhatott volna.44 A’ M. Chronicle ezt jegyzi meg e’ vi- 
tázatra : „Brougham kérdése szokás szerint szóözönbe burkolva, tulaj
donkép csak ezt akará mondani : „Izgató é Ponsonby La’ szultánt M.Ali 
megtámadására ?“ Ezt többször erősiték. A’franczia lapok különösen any- 
nyiszor ismételgetik, hogy épen nem csodálnék , ha végre maguk is el hinnék. 
Mivel ebben vád fekszik ő fels. egyik képviselője ellen , tehát természe
tesen legnagyobb buzgalommal terjesztgeti azt a’ tory sajtó. Pedig nem 
igen könnyen gondolhatni ennél alaptalanabb hirt, _ mert a’ szultán ellen
séges indulata bizonyosan nem Ponsonby unszolatiból származott Méh. Ali 
ellen; sőt mondhatjuk, hogy Ponsonby mindent elkövete békeföntartásul 
a’ szultán és hatalmas alattvalója közt. Legtávulabbról sem kétkedünk, 
miszerint e’ törekvésnek csupán M. Ali harczkészületei miatt nem lehete 
kívánt sükere. Olly hadsereg fölállítása, minőt a’ szyriai partvidékre ve- 
zete Ibrahim ’s a’ hadsereg-küldés Bagdád felé, párosultan az alkirály 
adómegtagadásival és függetlenségi nyilatkozatról szólásával, mit majd
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nyílt hadüzenetnek tekinthetni, valóban igen természetessé teszi Kafíz basa 
küldetését Ibrahim ellen , anélkül, hogy azért Posonby politikája befolyá
sának kellene valamit tulajdonítani, ki egyébiránt nemcsak e’ nézettelegé- 
szen ellenkező utasítások birtokában volt, hanem azonkül maga is őszinte 
barátja az általányos békének. Nemcsak nem tiizelé a’ portát az angol kép
viselő , hanem még inkább teljes erejéből békeföntartásra törekvők őt bírni, 
hogy pedig e" törekvése nem sükerült, azt épen nem kell csodálni, hanem 
inkább azon körülményt, miszerint mindeddig gátolni tudá a' háborukiü- 
tést. Melbourne nyilatkozata erősíti többszöri nyilatkozatunkat, miszerint 
az öt nagyhatalom csakugyan együftmunkálva döntendi el e’ fontos kérdést, 
minek alapul természetesen csupán alkudozás szolgálhat.“ Egy nappal koráb
ban következő czikket közle a’ M. Chronicle: „A’ j. des Débats egy levelezője 
már szintebizonyitja, mikép a’porta föl van szólítva, hogy a’ M. Alivali alku
dozást az öt nagyhatalomra bízza. E’ szerint tehát Russzia, melly eleinte távul 
maradt, midőn látta, hogy Francziaország nagyobbítani törekszik M. Alit 
a’ porta rovására, most egyesült a’ többi hatalommal e’ nagyobbitás gát
lására. E’ lépést valóban eldöntőnek tekinthetni a’ békeszerződésre nézve, 
mert M. Ali kénytelen leend engedni az öt hatalom, vagy többsége kívá
naténak. Ez alatt azonban nagyobb buzgalommal pártolja M. Alit a' fran- 
czia sajtó , mint valaha. Még azon lapok is , mellvek eddig M. Ali tul- 
nyomóságát Konstantinápoly ban ellenzék, határzottaii kívánni látszanak 
azt. Antilla kivánatit 's érdekeit természetesen nem veszi semmiben a’ fran- 
czia sajtó ; de Ausztriát és Russziát sem igen látszik tekintetre méltatni. 
A’j. d. Débats és levelezúji el akarják velünk hitetni, hogy Francziaor
szág keleten mindenható ’s hogy a' török lakosság a’ tartományokban ör
vend a’ kapudán basa tettén, és tapsolva kiált: „Vivent les Francois!“ 
a’ franczia hajók pedig lövés nélkül nyomulhatnak a' dardanellákba. Hogy 
csatornántuli barátink meglehetős adag hiúsággal bírnak, tudtuk; de illy 
elbizottságot csakugyan nem mertünk volna róluk föltenni. Mondani fogják 
talán, hogy illy fonákságok legalább nem fognak franczia ministerek és kor
mányférfiak agyában keletkezni, vagy méltányra találni; lehet, de annyi 
mégis bizonyos, hogy az illy késkedések a' kormányra is birnak némi be
folyással, ha már a’ néptömégre olly általányos hatásúak. A'franczia kor
mány legnagyobb zavarban látja magát jelenleg , midőn csakugyan el kell 
magát vaiamelly tettre határozni. Nem akar épen valami okosat tenni a’ 
párisi ministerség, hanem lehetőségig föltünőt, ’s ezokbul a’ ministerség 
több tagja 2dik Anconát tanácsol fölállíttatni keleten, vagy is vaiamelly 
szigetet vagy partvidéket elfoglalni, nem a’ törökségótalmára, hanem a’ 
kedves nemzeti hiúság kedvéért.“ A’ Globe még keményebb \s rokon tartal
mú, franczia czikkel sújtja a’ sajtót a’ keleti ügy miatt, melly Anglia és Fran
cziaország közt, mint látszik, ismét föl akarja ébreszteni a’századosve- 
télyvágyat ’s makacs ellenkezést mindenben, mi bármi tekintetben emel
heti egyik vagy másik ország dicsőségét. —

(A’ királynét ismét férjhez adják.) A’M. Post, melly közönségesen 
mindenkor legjobban szokott értesülve lenni az udvari történetek és ka
landokra! , következő czikket közöl: „ A’ királyné férjhez megy. Kö
telességünk olly jelentést tenni a’ britt közönségnek ma, mellyet az mély 
érdekkel, ’s mint reménylhetni véljük, egyhangú megnyugvással fogadand. 
Egy levelezőnktől a’ brüsseli udvarnál, ki egész bizalmát bírja ezen ud
varnak, legvilágosb és leghatárzottabb szavakban kaptuk ezen tudósítást, 
mikép házassági összekelés készül britt ő fölsége és Albert Ferencz , Co- 
burg-Saalfeld uralkodó hg másodszülött fia között. A’ fons. hg, kire olly 
nagy és szerencsejós rendeltetés várakozik , a’ belga király és királyné 
kíséretében rövid idő múlva Angliába fog érkezni, még pedig, mint jó
solhatni véljük, innen többé el sem távozandó. O eljövend, hogy, mint 
buzgón reményijük, uj fényt ’s még nagyobb biztosságot kölcsönözzön az 
angol trónnak, és házi boldogságát alapítsa meg azon föls. hölgynek, 
kinek fején sokáig tündököltesse Anglia koronáját a’ kegyes végzés. Albert 
Ferencz iig 1819 aug. 26kán születők, e’ szerint tehát 3 hónappal ’s 2 
nappal fiatalabb Viktória királynénál. Mint halljuk, őlols. nem fogja sze
mélyesen elhalasztani a’ parliament üléseket; férjhez menete talán egy 
czikkét teendi a’ trónbeszédnek. Annyit bizonyosnak vélünk mondhatni , 
mikép e’ fontos ügy mindjárt a’ parliament első napjaiban előfordulnád , ’s 
ez okbul hihetőleg szokottnál hamarább fogják megnyitni az üléseket.“ 
Ezután égig emeli a’ nevezett lap a’ fiatal hg lelki és testi tulajdonit ’s 
minden jót várat tőle Angliával. A’ Globe alaptalan koholmánynak mond
ja e’ hirt, azon megjegyzéssel, hogy aug. 27kén személyesen zánmdja 
be a' parliament! üléseket a’ királyné , mi meg is történt. — 

F r a n c z i a o r s z á g ’.
(Komolyabb hadikészületek Toulonban.) Toulon, aug. 23kán: Ila 

valódi tengeri háborúba volnánk bonyolítva , akkor sem tehetne nagyobb- 
szerü készületeket Francziaország. A’ tengerészeti elnök parancsot kapott 
telegrafi utón haladék nélkül Souverain , Couronne és Vilié de Marseille 
sorhajók lengőkké tételire ’s hogy ez annál hamarább megeshessék ide
gen dolgozókat is fogadtak a’munkák előmozdítására. E’ szerint rövid idő 
múlva 16 sorhajót számitand keleti hajóhadunk. A’ hajógyárban hallat
lan munkásság uralkodik. Minden műhelyben dologgal töltik el még az 
éj egy részét is. Az éjszaki kikötőkből már ide érkeztek a’ hajók és 
Santi Petri sorhajó holnap a’ földközi tengerre vitorlázandó —

T ö r ö k o r s z á g .
Konstantinápoly, juh 24kén: Utazók, kik néhány nap óta érkezenék 

ide, Középázsia állapotját elég komor és siralmas színekkel nem festhetik. 
A’ szétüzött török sereg maradványa ugyanis iszonyú rablásokat ’s pusz
tításokat követ e l’s több nevezetes helységet végkép elpusztított, a’ Kő
málinál állomásozó tartaléksereg hátramaradt zsold miatt föllázadt ’s az 
egész környéket kirablotta. A’ kegyetlensége által ismeretes angorai ba

sát csapati meggyilkolák, mellyek több karavánt kjrablának ’s Angora vá
rosba szálliták zsákmányukat, mit a’ török seregtől elszakadt erősb 
csapat ellen védőnek. Konstantinápolyban minden rendszabályt foganatosi- 
tának azon rósz befolyás elhárításául, mellyet a’ szyriai sereg rósz példája 
szülhetne a’ főváros közelében állomásozó katonaságnál.

Alexandria, aug. 6ikán: Mell. Ali ügy viselője Konstantinápolybul 
levéllel Chosrew basáiul visszaérkezék ,mellyben a’ szultán nevében mind
arról biztosítják az alkirályt,mit kíván, Egyiptus, gzyria, és Candia örö
kös birhatását ígérik ugyanis neki. Egy úttal tudatják vele, hogy a’porta 
elfogadó a’ nagyhatalmaktól ajánlott közbenjárulást ’s kötelező magát, hogy 
tudtok nélkül semmit sem végzem! ’s igy a’ békeszerződés a’ nagyhatal
mak megegyezése nélkül foganat nélküli. A’ főconsulok valósiiák e’ híre
ket mai gyűlésükben ’s mindenek előtt a’ hajósereg visszaadatását kivá
rnák ’s hogy Ali mondjon le Chosrew basának hivatalba! letételét illető szán
dékáról. Az alkirály először mitsem akart hallani addig a’ hajóhad visz- 
szaadatásárul, míg Chosrew basát el nem távolitják hivatalátul, utóbb azon
ban három napi gondolkozás-időt kívánt. Feszülten várják válaszát. Egyéb
iránt szinte hihetetlen , hogy a’ nagyhatalmak kivánatjának ellenszegüljön.

Galacz, aug. 14. A’ keleti kérdés miatt keletkező zavarokéul Oroszor
szág okvetlenül legtöbb hasznot húz and, ha eddigi nézeti tül nem távozik. Ez 
pedig főleg abban öszpontosul, hogy Törökországban tartassák-fen a’ je
len bizonytalan állapot, melly a’ viszálkodás és rendetlenség magvait táp
lálj a ; de a’ tengerész udvarok oda törekszenek, hogy Törökországot Russzia 
ellenében hatalmas ellenné növesszék, mit azonban Oroszország tudand 
illő eszközök által kijátszani. Nem vethetni szemére Kassziának, hogy 
ellenséges czélok létesítését mindenkép gátolja ’s habár szomorú dolog kétsé
ges bánásmódot ragadni meg szomszéd és barát ellenében önfentartás tekin
tetéből, a’ hiba mégis leginkább azokat terheli, kik a’ portát annyira sze
retnék idővel K usszia ellen eszközül használni. Azért csak elég ül jenek meg 
azon állapotvisszaállítással, melly az ellenségeskedés-kitörés előtt volt élet
ben , hihetőleg orosz közbenmunkálás nélkül ezt sem eszközölhetik; mert 
e’ status segélye nélkül a’ porta állapotjón változtatni a’ többi hatalom 
nemigenképes, ’s annál kevésbbé lesz pedig az, ha Oroszországgal jobban 
meghasonlanak törekvéseik által. —

A’ török határral, aug. 19kén: Roussin hajóvezér a' porta tagadó 
válasza következőiben a’ dardanellákba hajózhatása kérelmétől csupán azon 
okbul állott el, hogy ezáltal uj zavart ne okozzon a’ portának. Ponsonby 
lord követé Roussin példáját ’s mindkettő kedvezőbb időre vár eziránt. A’ 
török fővárosban az utolsó hírnöknek Alexandriába indulta óta csend ural
kodik, mi még a' diplomatiai körre is kiterjed, igen kiváncsi mindenki tudni: 
mint fogadandja Mehemed Ali a’ porta üzenetét ’s a’ nagyhatalmak nyi- 
latkozványát, ’s milly eszküzheznyulandnak ezekczéljokfoganatosítására. 
Szigorú rendszabályokra egyedül Anglia nyilatkozók. A’ Eécsbe szándékló 
hírnök épen most hagyó el a’ török határt és Konstantinápolybul azon hirt 
viszi, miszerint M. Ali elfogadó a’ tett javaslatokat ’s Egyiptus és Arábia 
örökös trónjaival megelégszik ; egyedül azt kívánja, hogy Szyria és Adana 
kormányzását hagyják meg fia kezeiben haláláig. Mennyire való e’ hir , 
nem tudhatni, annyi bizonyos, hogy Konstantinápolyban hirt kaptak, mi
szerint M. Alival tartós és békülő kiegyenlítést okvetetlenül várhatni; mert 
az alkirálynak Chosrew és Halil basák iránti gyülölsége igen csökkent, 
sőt újólag késznek nyilatkozók Konstantinápolyba menésre, bódulni az uj 
szultánnak ’s kibékülni az ország főhivatalnokival. — Milos hg a’ szerb 
érsekhez, ki Milan fia halálát, ’s 2dik fiának a’ szerb fejdelemszékre liiva- 
vatását jelenté, választ intéze , mellyben azon fájdalom után, mellyet sze
retett fiának elvesztése támaszta, nem határozhatja el magát másod szü
löttétől könnyen megválásra, egyébiránt véghatárzásra időt kér. Milos, mint 
gyanítják , ez által időt akar nyerni, mig Sz. Pétervárbul és Konstantiná
polybul válasz érkezik ellenmondásira, mi hihetőleg mindkét helyen késni 
fog, itt a’ szultán halála, amott pedig Mária nhgnőösszekelési ünnepélye 
miatt. Egyébiránt Szerbiában legnagyobb csend uralkodik. Bosnyákország 
is csendesnek látszik, de csak szinleg, mivel a'nyugtalanság anyagi már 
mindenfelé észrevehetők. A’ vezér szigorún .őrködik a’ közcsend felett; 
több rendelményt bocsáta közre, mikkel minden rendháboritást ügyekszik 
elháritni. A’Konstantinápolybul Travnikba érkezett azon parancsot, melly 
számos ujonczszedést kivan , a’ nép általányos elégületlensége miatt 
nem merők foganatositni. Herzegovinában Mahmud szultán halála óta ke
resztyénüldözés van napi renden , mi igen komolylyá kezd lenni, ’s a' basa, 
úgy látszik, nem igen aggódik illy méltatlanság-elfojtással. Montenegróban 
orosz meghatalmazottat várnak, kinek feliigyelése alatt menend véghez az 

-Ausztriával! határszabályozás, miből kedvező síikért reményiének, mert 
Oroszország azon egyetlen fenyegetéssel: hogy a’ montenegroiaktul megvon 
minden ótalmat“ képes őket minden törvénytelen követelőstül elállásra bírni.

H é in e t o r s z á g.
(A' német szövetségi gyűlés semmi felírást nem akar elfogadni a' hon" 

noverai ügyben.) Hannovera, aug. 21 kén: Epen most kaptuk azon hirt, 
miszerint a’ székcsvárosi tanács 2dik sérelemiratát is visszalöké a’német 
szövetségi gyűlés. Ezen iratot a’ tanács ügyviselője, Hessenberg, aug. 
Inkán nyújtó he, másnap azonban az elnökség meghagytábul a' szövet
ségi kanczellária visszaküldő azt az említett ügyviselőnek. 14ikén ugyan
azon ügyvivő Hadeln tartomány résziről előterjesztvényt akart benyújtani, 
mit azonban az iktató következő megjegyzéssel utasita vissza: ,,a’ linn- 
noverai ügyben semmiféle iratot nem fogadhat el.“ E’ hir itt természete
sen nagy hatást szüle; úgy látszik, ez által az egyesülési szikra ismét el 
fog lobbanni. A' tanács ma ismét ülést tarta tanácskozásul azon rendsza
bályok iránt, mellyekhez már most nyúlnia szükséges. —

Szerkeszti Helmeczy. — Nyomlatja Tral tner-K&rolyi úri ulcza Gl?.



szűnő robaj, jégeső, szélvihar ’s a’ természet egyéb tüneményi egymást érik.
E’ nyáron a’ Kárpát bérczeinek hőleple tetemesen ritkult, ’s mire öreg ember 
sem emlékezik, az ősi tar sziklák repedékin ’s görbületein a’ hőerek csak gyé
ren pislogtak, de hőköntöse vesztét a’ felleg leplű Kárpát soká nem viselhető ’s 
az ebnapok daczára egyenes vonalban övig egészem uj süni téli köntöst öltött. 
A’ Kárpát Gaücziába nyúló tövében az áradozott patakok’s Dunajetz iSiíiki víz
magasságokat érték. A’ Visztula annyira áradt, hogy a’Krakkó melletti hajóhidat 
szét kelle bontani. Krakkó környékin a’ marha hull, az aratás a’ tavalyinál nem 
silányabb, burgonya bőven, gyümölcs pedig nem termett. — Az itt most kezdő
dött aratás középszerű, len ez idén is kevés termett, ’s annak is egy részét az 
árviz áztatókból elsodrá, mi által e’ nevezetes szorgalomág csökkenést szenved. 
Mit a’ terméketlen föld ’s hideg égalj nem ad , sem szorgalom sem kereskedés 
nein pótolja. A’ szép megyei, már tavaly dicsérve említett, utakkal a’ XVI vá
rosiak már versenyt épülnek, ’s mint azok úgy ezek is magyar felirásu kőosz
lopaikkal az utazónak távolságot és irányt jelelnek, ’s örömünkre a' 1 gtöbb ha
zai várost illető azon országos szemrehányás, hogy hatóságuk keblében a’ rend
szeres útépítés hanyagon intéztetik, a’ szepesiXVI várost most nemérheti. Vajha 
e’ serény, nem csekély erőtetéssel folyamatban levő utkészítés a’ lankadt, kivált 
Lengyelországgal—megakadt kereskedést élénkítné.—K é z s m á r k o n  a’ minapi 
tűz által leégett házfedelek szebbül emelkednek, ’s a’ városi hatóság méltó di
cséretére válik, hogy a’ felső magyarországi czélellenes fedélépitési szokással, 
az avult ’s épületrontó csatornákkal, felhagyott ’s az alkalmatlan csatornás fede
let megtiltotta. — Múlt aug. 30kán végzé Kenderesen , Heves megyében földi 
gályáját rövid betegség után dévaványai II a l a s  y Károly kir. tanácsos ’s Heves 
egykori nevezetes alispánja, élete 63ik évében. Béke poraira! — E p e r j e s ,  
aug. 31kén: Bernjén Mihály igazgatósága alatt hozzánk érkezett, ’s felszólítá
saként több., főleg jeles magyar darabokat előadni szándékozó, magyar színész- 
társaság első ’s beköszöntésül Z r í n y i  Mi k l ó s t ,  mint majd minden kóbor- 
társaságtul adatni szokott, hősdarabot hirdeté. Mi nem tudtuk : örvendjünk é ezen 
városunkban szokatlan, ’s eddig’ mindössze is kétszer jelentkezett tüneményen; 
vagy sorsát fájlaljuk, melly azt, merész gondolata végbehajtására, körünkbe ve
zető V Ha lehetne örvendenünk, ezt, csupán a’nemzeti nyelv általányosb meg- 
kedveltetése , ’s ez általi terjesztése érdekiben tehetnék: de részint rövidehb 
ideig hisszük mulatandónak körünkben e’ társaságot, hogysem e’ nemesczél, elő
adásai, által csak némileg is el lenne érhető, részint nyíltan megvalljuk, hogy a’ 
néhány év előtt itt járt társaságok iránt mutatott részvétből vonva következtetést, 
úgy látszik, hogy a’ városi közönség a’ nemzeti buzgalom nemére, melly másutt 
a’ magyar szín pártolásában olly élénkül nyilatkozik, még most sincs eléggé el
készülve. A’ mai darabot illetőleg, érintők már, hogy Demjén ur Zrínyi ha
lálával köszöntött be , Körner Tivadarnak azon , f e s z-p ö f-d a g-ü r-t e I j e s 
szüleményével, mellynek magyar forditványát a’Muzárionban dicsőült Kölcseynk 
olly mélyen bírálta meg. Óhajtottuk, hogy először ne forditvány, hanem eredeti, 
főleg nemzeti népmii adatott volna, vagy ha már illyet adni nem akartak, leg
alább ne „Zrínyi Miklós“ , és ha Zrínyi Miklós, miért épen Horváth Dániel nagy 
nyelvhibákkal teljes ’s öt felvonásos , (oh türelem!)’s miért nem Szemere annyira 
jeles, mint hű forditványa? A’ játékra nézve, kiki eltalálja: miért nem jegyzünk 
meg semmit; hanem midőn Demjén urnák és társaságának szini mutatványihoz 
nagyobb szerencsét kívánunk, egyszersmind figyelmeztetjük, hogy ha a’ közönség, 
mellynek száma most alig ment negyvenre, ezentúl még inkább részvéllenülend 
mutatványihoz, ennek okát nem annyira a’nemzeti érdek hiányában, mint inkább 
saját maga és társai ügyetlenségében keresse! — Városunk most már élénkebb. 
A’ tanuló ifjúság szépen gyülekezik. Uraságink is visszatértek a’ fürdőhelyek
ről.— Sept. 4diki zimonyi hirek szerint Konstantinápolyban nyugalom és aggály 
uralkodik. A’ nagyhatalmak ’s díván egyesült küldöttsége süker nélkül tért visz- 
sza M. Alitól Alexendriából. Az alkirály nem adja ki a’török hajóhadai és csodál
kozását nyilványitá, hogy az öt hatalom a’ porta és Egyiptus ügyében illy ha
talomszóval akar biróskodni, holott ö maga is tudandja azt elintézni. ÁJtalán/o- 
san beszélik Konstantinápolyban, miszerint M. Ali basa makacsságát titkon buzdítja 
egyik európai nagy hatalom. M. Ali föltétlenül száműzetni kívánja Chosrew ba
sát. Az egyesült angol-franczia hajóhad eng'edelmet kért a’ divántól a’ darda- 
nellákba vitorlázhatásra, hogy Konstantinápoly előtt horgonyt vethessen , mire 
e’ rövid választ adá a’ díván: „Mit mondana erre majd Oroszország?“ Ebből 
méltán következtethetni, mikép az angol-franczia hajóhadnak nem Alexandria, 
hanem a’ dardanellák , előtt kell horgonyozin. — Szerbiában jelenleg tökéletes 
csönd uralkodik és Milos hg távoztát éjien nem sajnálják. Most minden ember 
kedve szerinti öltözetben folytatja dolgait, ’s nincs kitétetve azon veszélynek, 
hogy egyetlen tekintete is büntetést vonjon nyakára a’ fejdelem résziről. Egyébi
ránt még folyvást bizonytalan, hogy vájjon el jövend é Mihályiig Belgrádba. A’ 
fiatal hg szavát adá ugyan ; de atyja előre átokkal terhelő, ha csakugyan el
fogadná a’ szerb fejdelemséget, mivel ő csupán megholt fia számára mon
dott le az uralkodásról , ’s igy az most ismét őt illeti. Ez okbul Milos hg már 
másodszor is kühle ellenmondást fejilelmi székéről lelépte iránt Konsíantinápolyba; 
inellyre azonban még semmi választ nem kapott. Siraics tanácsos már elutazott 
Oláhországba Milos hghez a’ fejdelmi diszjelekért, ’s ez alkalommal egyszer
smind hihetőleg magával viendi Mihály hget, ha Milos erőszakkal nem lartandja 
vissza fiát, mit ismert makacsságáról könnyen föltehetni. Az angol consul, Hod
ges ezredes, ki az utolsó szerb zendiilet előestéjén Belgrádból ellávozék’s több 
hónapig a’ mehádiai fürdőkben tartózkodott, 14 nap óta Zimonyban mulat. Xeje 
legközelebb Bécsbe szándékozik utazni. A’ consul titoknokát is magával hozá, 
’s igy talán huzamosb ideig fog Zimonyban tartózkodni; bizonyost mindazáltai 
e’ tekintetben épen nem mondhatni, ’s lehet, hogy Belgrádba menend, vala
mint az sem lehellen, hogy végkép elhagyja Szerbiát és visszautazik Londonba. 
Az egészségi állapot Belgrádban jelenleg igen kedvező. — B e l é n y e s ,  sept. 
3kán : Városunkban m. hó 12kén történt, ’s e’ lapok 68. számában közlött merény 
’s öngyilkosságnak, a’ mennyiben az egyoldalulag csak, és hibásan közöltetve 
áll, nem csekély felvilágosítására , ’s egészleni igazolására szolgál az : hogy 
azon szerencsétlen tanító, kit különben magaa’ref. is, kitűnő szelidségű, jám
borsága, és szerény férfiúnak, ép állapotúnak állít, a’ nyiiványos visgálatok, több 
tanúk vallomása, és kettős orvosi bizonyítvány szerént, egy hosszasb időtül, öt 
felette nyomorgató , melancholiája után , már a’ tettet megelőzött napokban, a’ fo- 
konkint növekedő valóságos elmebeli nregháborodásnak több nyiiványos jeleit adá, 
mig végre ez dühöngésbe menvén által, azon irtózatos merény, és az azt követte

H l a i f y a r o r s z á g  é s  H a v a s a l f ö l d .
Esztergommegye aug. 12en ’s következett napjain tartott közgyű

lésében a’ marhahús árát 14röl 13 krra csökkenté, a’ juhhúsét pedig l i 
re határzá.

A’ kathol. vallástudomány tanitószéke a’ pesti egyetemben meg
ürülvén , f. é. oct. 14kén a’ hgprimás előtt Pozsonyban e’ tanitószékre, 
mellyel ezerpgő ft évi fizetés van kapcsolatban, csődület fog tartatni. — 

Komárom, aug. 5én : (Elkésett.) A’ n. megye kisebb közgyűlé
sén t. Huszár Ferenez helyettes alispány ur ékes beszéddel legelsőbb is 
azt adá elő, hogy ő cs. kir. felsége kamocsai reform, lelkész, Kelemen 
László urnák mint életidejére S3, sz. hivatalára nézve 53 évesnek, sok 
jeles érdemei következtében egy 16 aranyot nyomó érdempénzt kegy. a- 
jándékozni méltoztatott Komárom megyében utoztakor; miután a' kir. ok
levél felölvastasván , az arany • érdempénz helyettes alispán úrtól, a' még 
igen élénk tisztes öreg pátriárkának sok é l j e n kiáltások között mel
lére függesztetett.

E p e r j e s ,  sept. Íjén: Egyházbeli két koros elöljárónk P u 1 s z k y 
Károly és Ga n c z a u g h  József urak, számos érdemüket újabban azzal 
tetézek, hogy az első 5ezer, a’ másik ezer v. ftot ajánlottak, a’ helybeli 
felsőbb l e á n y n e v e l ő i s k o l a  azon különös rég óhajtott javára, mi
szerint a’ mondott intézet a’ collegium épületéből kiköltöztessék, melly 
Somaiakat azonnal készek lefizetni, mihelyt az eklésia a’ nevezett tár
gyat tettleg kezdi meg. Ez idén már annyira mentünk, hogy a’ nevelő 
intézetnek 16 év óta fáradhatlan, ügyesés nagytapasztalatu kormányzója 
és tanítója Schmidt András a’ maga szállását tulajdon házába vitte át, hol 
czélszerü tágas lakásában közvetlen felügyelése alá több leánynövendéket 
fogad fel. A’ magyar és német nyelven kívül ezen intézetben minden, az 
asszony! nemnek szükséges, tudomány tarittatik, például a’ föld- és ter- 
mészetleirás, gliysika, háztartás, számolás, írásmód’s a’ t. A' fran- 
ozia nyelvben, hangászat és tánezban különös ügyes mesterek adnak ok
tatást. Az asszonyi kéz- és müinunkákban pedig az igazgató neje, — 
kit különösen tündöklő házi, nevelői ’s oktatói tulajdoni miatt kiemelnünk 
nem egyéb kötelességnél, mellyet számos általa nevelt és nevelendőnek 
java, boldogsága sugall, ’s ennek érdemes anyja ’s egy ügyes segédnő, 
olly szép sükerrel fáradnak, millyet a’ múlt évi nyiiványos vizsgálat al
kalmával is a' számosán egybegyült szülők, mert a* nüvedékek száma 60at 
mindenkor meghalad — édes örömteli megelégülésök mellett nem győztek 
eléggé csodálni. Mi ezen intézetet minden közel távol lakó szülőnek, kiknek 
hatalmokban áll a’ különben igen jutalmas föltétekbe bocsátkozni, eléggé 
ajánlani einberbaráti kötelességünknek véljük.

A’ h. gazdasági egyesület meggyőződvén arról, mikóp a’ köznép elfogulva 
a’ megszokott iránt, a’ kezében levő földet korántsem miveli úgy, mint azt hely
zete ’s a’kor változott körülményei kívánják,’s meggyőződve arról, hogy azt he
lyes és czélszerü gazdálkodással jövedelmezőbbé tehetné, még múlt évi novemb. 
lókén tartott közgyűlésén elhatározá; hogy a’ folyóirati bizottság ügyelése alatt 
évenkint g a z d a s á g i  k a i é n  dar i o i n  bocsátassék közre a’ köznép haszná
latául, gazdasági’s más közhasznú jegyzetekkel’s ismertetésekkel, és minél ol
csóbb áron árultassék , miszerint azt szegényebb sorsú földmivelők is megsze
rezhessék. A’ megbízottak e' tárgyban m. hó 2ökán terjesztek jelentésüket a’ vá- 
lasztoftság elibe , mellynek következtében határozattá Ion, hogy az érintett „Me
zei naptár“ czimű g a z d a s á g i  k a l e n d a r i o m  jövő 1S4Ö évre több ezer 
példányban indittassék meg, mellynek terjedelme az elfogadott tárgyakhoz képest 
mintegy 8 ívnyi, alakja negyed rétü, egy egy fűzött borítékos példánynak ára 
legfölebb 2 ezüst garas legyen. Midőn tehát ezen határozat foganatosításául a’ több
ször említett gazdasági kalendariom sajtó alá bocsáttatik , olly reménynyel teszi 
közhírré a’ szerkesztőség, hogy már jövő hónapban kész példányokkal szolgál
hatnod belőle a’ t. közönségnek , egyszersmind illő tisztelettel ’s hazaliui kére
lemmel járulván ezen ügy minden rendű barátihoz, hogy ezen vállalatot a’ közjó 
végett hatási körökben szívesen pártolni, ’s azokat, kik hírlapot netán rendsze
rint nem olvasnak, arra előlegesen figyelmeztetni inéltóztassanak. A’munka be
csét nevelni fogja azon körülmény, miszerint csillagászati (astronomiai) részét 
Tarczy Lajos pápai természettani oktató ’s a’ magy. tud. társaság levelező tagjaiké- 
szíté hasznos és népszerű természettörténeti jegyzetekkel kisérve. A’ t. ez. könyv
árus és könyvkötő urak szinte illő tisztelettel szólittatnak fel, hogy a’ számokra 
küldendő példányok iránt minél elébb tegyenek rendelést, mellyek innentova 
Pesten Eggenberger József és fia könyvkereskedésében (ferencziek piaczán) ’s 
a’ h. gazdasági egyesület titoknoki hivatalában (Zöldfa-utcza 373 sz. a.) egyiránt 
szívesen fogadtatnak. Tartalmáról annak idején körülményes!) jelentés fog köz
hírré tétetni.

KÜLÖNFÉLE: J á s z b e r é n y  is szépülni kezd. Ugyanis a’ sz. Ferencz- 
rendüek temploma melletti oldal, ez előtt egyenetlen földü dudva-fészek, most 
kiegyengetve, különféle fácskákkal beültetve sétatérré alkalmaztatik. Ugyané’ 
helyen, egy halom lehordásakor egy csontvázakkal teli gödröt leltek, mellyból 
több szekér embercsontot szedtek ki; de állítás szerint még nagy része benma- 
radt. A’ zárda udvar-fala melletti közön, a’ Zagyva vizén, egy fürdő készül a’ 
nő- és férfinem számára elkülönzött fürdő- és öltöző-helyekkel, a’ terv szerint 
nt szinte az egész tér fákkal lesz beültetve ’s mulatóhelyekké alkalmazva. Em
lítésre méltó az épülőben levő igen csinos idomú, jó izletü ’s nagy terjedésű vá
rosház, mint azon szándék is, miszerint a’ város temploma körüli épületek elbon- 
tanilők lévén, nem csekély térség nyílik az áru-piacznak határozott helyen. — 
Bél a ,  aug. 23kán : A’ rendkívüli légváltozás a’hazában sehol sem olly rögtön 
szembeszökő, mint a’ kárpáti vidéken, hol a’ hő nyári napok hamar téliekre ’s ezek 
viszont melegekre változnak. Illy mohó átmenete a’ lévegőnek természetesen zi
vatarral társul, miért a’ záporáradozás, vakító villám, mennydörgés! meg nem
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öngyilkosság leve szomorú k(ivctkczmcnyc;ű tehát az elkövetett mereny után tanáes- 
kozásl épeuTienki vei nem t.n tliatott, mert arra lelki ébersége már nem volt, hanem 
min.len telte abból állott, hogy az est homályában utazókon, és mezon tett sok ren
deletien tébolygásai közben egy két házhoz is be ve tőd ott, tie a’ honnan igen kevés 
zavart szavak váltása után csakhamar eltávozván, szokatlan kalandjait összevissza 
tévé mig végre a’ nevezett időben lakjába térvén, nem végintézkedést, mint ref. 
állítja, hanem néhány valóságos megtébolyo fásának nagyobb fokát kitüntető 
sorok összehaímozása után, borzasztón vele véget éltének.

Gyergyó-Alfalu, aug. 20«án: Ma, mint első apostoli királyunk napján, 
az egész gyergyói kerület, ritkán előforduló örömiinnepet üllőit. Ugyan
is a’ köztiszteletü kerületi íuesperes, ésalíálvi plébános, Lláez István, mai 
napon nuitatá be az élet urának, igen fényes szertartással, 51) évi áldo
zatát. Ünnepélyesen vezetteték az ötven éves Áron paplakából az imád
ság szent termébe; hol hála és öröm könnyek közt, szertartási külön 
szerepekben körül álló vidéki papság karjai közül, mutafábe az oltárinagy 
áldozatot. Meglepő, ’s figyelemre méltó vala a’ tárgy (Példabesz. XVI. 
rész. 31 vers.), mellyetválasztott ez ünnep szónoka, a 8 év híján egész 
századot élt czimzetes esperes Keresztes János ur. Hasonló ünnepélyes
séggel tértünk ismét a’ papiakba, hol az asztalhoz kerekedtünk. Igen dí
szesen jött Gazda Ferencz őrnagy urnák, több gyalog tisztteli megjele
nése mind a’ templomban, mindaz örömlakomán. — Gyergyó,aug. 22én: 
Ingerülten ’s bosszutelve olvasók az Erdélyi Híradó Ildik száma alatt 
Korom! vidékéről azon tudósítást, mellyben tiszaújlaki Mayer András szem
orvosi czimzettel emliltetik. Szükség őt bővebben ismerni. Júniusban be- 
vetődék ő Gyergyó-sz.-Miklosra, ’s az antalnapi vásárkor czigányok ál- 
t;il trombitáltatá ki magát, mint szemorvos. A’ sok beteg egymásra vezet
tető magát hozzá, ’s ha diplomát nem mutatott is, közbizodalma ’s tisz
teletű nevezetes orvostanárinkkali összeköttetései ’s komasága hiú feldi
csekvése által képes vala bizodalmunkat kicsalni. Operálta többnek szemeit, 
bele nyúlván hegyes aezél műszerrel, mi magában elég ügyesen ment 
véghez; de szokása szerint hiúban köpött (salva venia) a’vakok szemébe; 
mert ha negyed, ötöd, Sezad napon hátának is valamit, hamar iszonyú 
szeingyuladást, vérmességet kaptak, még jobban besötétültek, sa’ mi 
több , ezen felül majd baromi bőgősben kitörő éjjelnappali gonosz főfájás 
kinzottjaivá lettek. Sejté a’ szemszuró ur, hogy nem sokára porul járaiul 
és minden betegétől a’ legszegényebbtől is 20, 30, 50, 60 ’s 100 forin
tot tüstént kicsikarván, e’ rendkívüli díjon barna lovat vásárlóit, 's kí
nos betegei mellől elugratott. Az orvosi nagy és szép nevet igy soha meg 
nem gyalázhatá senki, sem nyomorult embertársait keservesebben meg 
nem csalhatá , égetőbb fajdalmokba nem hozliatá, mint ezen rósz ember. 
Ha van hatalom példás megbüntetésbe, ’s a’ megcsaltak kára vissza
térítésire, az ezennel legyen tisztelettel iránta felszólítva. — A’ segesvárszéki 
erdőfelvigyázói hivatal, mellyhez 200 ezüst f.esztendőnkénti állandó fize
tés ’s naponkénti két lóalafa, fizetéspotlásul, van köttetve, csődület ut
ján fog betöltetni, kik tehát azt elnyerni kívánnák, kérelmeiket f. e. O c 

tober óikéig bizonyitványikkal együtt a’ segesvári tanácshoz adják be.
S p a n y o l o r s z á g * .

(Espartero Durangóban. Hadi hirek.) Bayonnei telegrafi sürgöny sze
rint Durango és Biscaya fele már Espartero hatalmában van. A’ trónkö
vetelő nagy haditanácsot tarta aug. 2Okán Villarealban, Espartero pedig 
az alatt az egész vitoriai vonalt elfoglald, mig Castaneda tábornok a’ sa- 
dupei és asuraldoi állomásokat kerité hatalmába, mi által tökéletes ösz- 
szeköttetésbe jött Espartero sergeivel. A’ zendülők minden erőssége s 
pattantyutára az alkotmányosak birtokába jutott e’ vidéken , csupán Es
partero munkásságától függ most, néhány bátor csapással véget vetni a’ 
háborúnak. A’ fülzendült zászlóaljak még mindeddig nem adák meg ma
gukat , sőt több navarrái századot is részökre vélnek hódíthatni. Lehet 
azonban, hogy mielőtt kard végezhetné e’ szomorú ügyet, szerződés ve- 
teud véget a’ vérontásnak. Jól értesültek ugyanis tudni akarják , hogy 
Parisban élénkül folynak az illető alkudozások Spanyolország lecsönde- 
sitése iránt. Már Mólé ministersége alatt is megbízottat kühle Parisba 
Maró to a’ trónkövetelő fia házassága iránti alkudozás végett, mert Maro- 
tó kedvéncz terve mindég Izabella királyné megnyerésén alapult d. Car
los fia számára. Franczia részről nem legnagyobb kedv mutatkozék ugyan 
erre, de mégis legalább elég készség együttmunkálatra, ha csakugyan 
megegyezésre tudná bírni a’ trónkövetelőt Maró to. Soult tábornagy még 
inkább idegenkedék e’ szándéktól és a’ tuileri.ák udvara kivánatosbnaklát
ja, hogy inkább franczia hg keljen házasságra Izabella királynéval. E’ 
pillanatban ismét megujitá ajánlatit Maroto Hay lord által, azon megjegy
zéssel, hogy most különösen kedvezők a’ körülmények illy alkudozásra. 
A’ zendülők egy része Maroto nézetiben osztozik , ’s ezek most kimerí
tő békítési tervet terjesztettek Soult elébe, ’s a’ király azonnal szorosb 
vizsgálatába bocsátkozok az egész ajánlatnak. —

(Tökéletes meghasonbis Maroto és a’ trónkövetelő közt.) Bnyonne- 
ból aug. 30dikáról következő telegrafi sürgöny érkezék: „Aug. 26ikán 
általányos tanácskozásra gyűlt valamennyi carlospárti vezér, minek tö
kéletes nyílt meghasonlás lön eredménye Maroto és a’trónkövetelő közt. 
Aug. 27ikén Esteiiába vonult a’ trónkövetelő, Maroto pedig négy zász
lóalj kíséretében Aspeitia felé indult. Esparteroval azonnal nyilványos köz
lekedésbe bocsátkozék, mig egy angol ezredes egymásután háromszor 
jelent meg az andoaini earlosi táborban. Valamennyi tartományban rend
kívüli forrongás uralkodik.“ E’ hivatalos hir annyival inkább fontos,mi
vel az alkotmányosak legújabban néhány kedvező badifordulatot tettek, 
mi már a’ nélkül is leveré a’ carlosiák minden bátorságát.

A ii ff I i a.
(Lyndhurst vádinditványa a’ ministerek ellen.) Az alig. 23diki felső

házi ülésben Lyndhurst nyilványilá, mikép panaszt kell emelnie ő fels. 
ministerei ellen, kötelességeik hanyag teljesítése miatt. AMegfontosb rend
szabályok t. i. csak tíz ülések vége felt* jöltek tanácskozás alá 's a’ kor

mány nem tartá meg a’ trónbeszédben kifejezett Ígéreteit. A’ ministerek 
bebizonyiták kormányzási tehetlenségökct ’s nem bírák az alsóház bizalmát.
A’ mostani kormány maga idézte létre azon nyugtalanító mozgalmakat, 
inellyek darab idő óta az országos csöndet háborítják. Illy ministerség nem 
méltó a’ nemzet bidalmára. Ezután indítványt tőn a' ns lord jegyzék
előterjesztésre azon tanácskozási tárgyakról , miket az alsóház a’felsőliez 
külde. (Tetszés az ellenzés*! padokrul.) Melbourne : „A’ ns és tudós átel
leni lord olly indítványt tőn, melly egyenesen a’ ministerség iránti ellen
séges indulatból származik. Mire czéloz a’ ns és tudós lord ? A’kormányt 
népszerütlcniteni akarja, vagy nagyobbítani népszerűtlenségét, ha már 
talán az? szándéka talán süker ülhet; de azért biztosíthatom őt, hogy ko- 
ránsem éreml ezélt, ha ezzel magát ’s pártját emelni véli a' nemzet ke
gyében. Igen, (nyomadékosan) a’ ns lord megfosztja népszerűségétől a’ 
kormányt; de ha a’ szerencsétlenség úgy hozná magával, hogy ő és párt
ja jutnának kormányra, akkor, liamég százszorta szebb és nagyobb te
hetségekkel bírna is ő lordsága, mint mennyivel valóban bir, még sem 
fogna bizalmat gerjeszteni olly kormányzat iránt. ( Halljuk !) Szemünkre 
lobbantják, hogy nem teljesítettük a’ trónbeszéd minden igéretit; — ki 
ennek oka? Ha inditványink nem hatottak keresztül, úgy azt csupán ezen 
ns felsőház fáradhatlanul összehordogatott módositványinak kell tulajdo
nítani. Minden rosznak alapja a'felső- és alsóház folytonos véleménykü
lönbségében alapszik, ’s reménylenünk kell, hogy a’ legközelebb ülésben 
jobb egyetértés orvoslandja e’ bajt. E’ házi többség ellenségeskedése a' 
leggyülöletesb szenvedélyességből származik, melly nem csupán rendsze
res ellenzést torlaszt a’ kormányzati indítványokra nézve, hanem még a’ 
kormány szándékát is gyanúsítani törekszik. Egyet azonban mindenek fö
lött jól megjegyeztetni kérek , hogy t. i. néma’ kormány okozá az ország
szerte uralkodó ingerültséget, hanem a’ ns lord és pártjának konoksága, 
mellyel azon indítványokat ellenzék , mikkel a’ nép kivánatinak eleget le
hetett volna tenni.“ (Tetszés.) Lyndhurst indítványa elfogadtatott. —

(A’ királyné berekeszti a' parliament*! üléseket.) London, aug. 27- 
kén: „Ma lett vége azon parliamenti ülésnek, melly végzésekre ’s kö
vetkezményekre nézve, az egész szabadehnüés conservativ sajtó egyhan
gú ítélete szerint, legterméketlenebb a’ britt parliamenti évkönyvekben. Az 
üléseket személyesen rekeszté be a’királyné. Buckingham palota és a’két 
parliamentház körül már két órával ő fels. kiindulta előtt nagyszámú nép 
csoportozott, valamint a’ parliamenti utezában is, hol kettős sorban dísz- 
kedék a’ fővárosi rendőrség. Délutáni 2 órakor álgyurobaj ’s harangzúgás 
jelenté a’ királyné elindulták A' nyilványos és magányos épületek ablaki 
lepve voltak pompás és csinos öltözetű hölgyekkel; azon utczákban , merre 
a’ királynénak elhaladni kelle, a’ nép szokatlanul csöndesen viselé ma
gát. Midőn Viktória a’parliamentház előtt kocsijából kilépe , második kir. 
lövet dördült el az álgyutelepekról. A’ lordkanczellár, Melbourne, a’ gróf
tábornagy, lordkamrás és más főhivatalviselők a’ ház előtt várák ő felsé
gét ’s bevezeték a’ hölgykarzaton keresztül, melly telve volt szépekkel, 
a’ királyi öltözőszobába. Nem sokára kir. díszöltözetben lépett a’ gyűlés- 
terembe a’ királyné , ’s az alsóházi tagokat azonnal meghivá a’ felsőház 
elibe a’ fekete botu bevezető (usher of the black rod) , az elnök paróká- 
san és díszöltözetben vezeté be a’ követeket, és szokás szerint kurta be
szédet monda, mellyben röviden előadván a’ közelebbi ülés tárgyait, több, 
legújabban elfogadott, törvényjavaslatot kir. helybenhagyásra ajánla, mit 
azonnal teljesített a’ királyné. Ezután letérdelve a' trón előtt következő 
trónbeszédet nyujta át őfelséginek a’ lordkanczellár, mellyet a’ királyné 
tiszta szilárd hangon olvasott föl: „Mylordok’s uraim: Miután a’nyilvá
nyos munkálkodások bevégezvék, azon megnyugtató kötelességet teljesí
tem, hogy fölmentem Önöket hosszas és szorgalmas jelenlétüktől a’ par- 
liamentben. (Írvendek, hogy Hollandia és B e 1 g i u m közt az öt hatalom 
együttmunkálata «által határzott és kielégítő szerződés megszűnteié már a’ 
villongást, Európát pedig biztositá azon veszélyek ellen , miknek olly 
hosszas ideig ki volt tétetve. Ugyan.azon egyetértés, melly e’ bonyolult 
kérdéseket békés végre juttatá, a’ keleti ügyre nézve is üdvös hatású leend. 
Az öt hatalom egyenlőn elhatárzá ,a’ török birodalom függetlenségét fön- 
tartani, ’s azon meggyőződést táplálom , mikép ezen egyetértés kielégitő 
elegyenlitését biztositandja azon ügynek, melly egész Európára nézve leg
főbb fontosságú. Legőszintébb örömemre szolgált, hogy képes valók Fran- 
cziaország kibékültét Mexicoval előmozdítani. Iparkodván alattvalóimnak 
a’ béke áldásit biztosítani, rendkívüli örömet érzek , valahányszor «alkalom 
nyílik előttem félreértések elhárítására más hatalmak közt. Legújabban 
szerződést köték a’ francziák királyával azon villongások megszüntetése 
iránt, inellyek az utóbbi években «az angol és franczia halászok közt ural
kodtak. E’ szerződés, megszüntetvén <a’ villongás okait , alkalmai szolgá
latid a’ két birodalom közt szilárdabb megalapítására azon egyetértésnek, 
melly mindkettőre nézve olly hasznos és egyszersmind «az európai általányos 
ér ieket «annyira előmozdítja. Állandósággal folytatandom azon «alkudozáso
kat, méllyék m.ár munkálatba vétetvék , a’keresztyénség valamennyi ha
talmának szövetségbe vonására, a’ rabszolgakereskedés tökéletes kiirtása 
iránt, ’s bizton reményiem, mikép a’ gondviselés áldása szerencsés sii- 
kerrel jutnlinazandja fáradozásimat illy igazságos ügyben. Sajnálom, hogy 
azon félreértések, miknek következtében a’ teheráni udvart elhagyni lön 
kénytelen követem, mindeddig nem nyerhettek kielégitő orvosiásta’perzsa 
udvarinál. Azon kötelességek teljesítésire, inellyek Önökkel a’ jelen gyű
lés megnyíltakor tudattak , az indiai főkormányzó hadserget kühle át az 
Induson , ’s nagy örömmel vagyok képes Önöknek jelenthetni, mikép e’ 
hadszállitvány mindeddig semmi akadályra nem talált. Minden ok van re
ménylenünk, miszerint azon fontos czélok, inellyek miatt e* katonai mun
kálatokat kezdettük, végre kívánt síikért érendnrk. Nagy tetszéssel vet
tem észre azon kitűnő figyelmet, mellyel a’ haza bclviszonyai iránt foly
vást kitüntettek Önök. Tökéletesen megegyezem azon rendszabályokban.
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miket Önök rendföntartásra, btínelnyomásra ’s a’joggyakorlat jobb keze
lésire Tioztak és benső örömmel hagyám helyben azon törvényjavaslatokat, 
miket rendőrség-fölállítás iránt előmbe terjesztettek , leginkább azon va
rasokra nézve , hol erre legnagyobb szükség volt, a’ polgári hatalom 
megerősítése tekintetéből. Uraim az alsóházból! Köszönöm Önök azon 
buzgalmát ’s készségét, mellyel megáján Iák a’ szükséges pénzt az orszá
gos költségekre. Örömmel egyeztem meg a’ levéldij-leszállitásban. biz
tosan várom, hogy az e’ tárgyban alkotott törvény buzdítás és segítség leend 
kereskedésre ’s iparra nézve, és hogy a’ közlekedés könnyítése az egész 
társaságra nagy hasznot árasztaná. Parancsokat adék, szükséges elődolgo
zatok iránt a’ parliament ezéljai kivitelére, mihelyt belesznek végezve az 
e’ tárgyban szükséges vizsgálatok és rendeletek. Azon kedvező feltétek pedig 
mellyek szerint a’ meg nem alapított adósság kincstárjegyekké változta- 
ték , kielégitőleg tanúsítják azon bizalmat , mellyel a’ hitel és or
szág segélyforrási iránt mindenki viseltetik, ’s egyszersmind Önök clha- 
tárzottságát a’ nemzeti becsület sérületlen főn tartására. Mylordok’s uraim! 
Mély sajonnal látóm magamat kényszeritettnek erőbe helyezni a’ törvényt 
azok ellen, kik ezéljókat: a’ jogszerű hatalommal erőszakosan daczolásra 
és az országos intézvények megdönfésire, tovább nem titkolák. A’ tör
vényszékek ünnepélyes munkálkodási és a’ törvény félelem nélküli keze
lése az arra kötelezettek által, meggátlák mindjárt kezdetben az illy me- 
rényeket ’s én szilárd bizalmat lielyzek népem ép érzelmében ’s ragaszko
dásában az alkotmányhoz, melly szerint főn tartamija a’ rendet ’s törvényt, 
mellyek valamint szegények ótalmára , úgy a’ polgári társaság vagyonosb 
osztályinak jóllétére is egyiránt szükségesek.“ A’ trónbeszéd fölolvasása 
után jelenté a’ lordkanczellár a’ gyapjuzsákról, hogy a’ parliament oet. 
24ikeig el van halasztva és a’ gyűlés eloszlott. A’ királyné igen jó szín
ben volt. Kísérete szokott szertartással vonult vissza a’ kir. palotába. Az 
idő gyönyörű volt ’s minden tér és utcza lepve emberekkel. — Spring- 
Rice Monteagle (Hegyi-sas) nevezet alatt felsőházba lépett;Lalor Shiel, Tip
perary képviselője, kereskedésosztályi másodelnök lett; Poulett Thompson, 
kereskedésminister, canadai főkormányzó; Labouchere kereskedésminister, 
és Vernon Smith altitoknok a’gyarmati osztályban.—Selkirkben, Edinburg 
közelében, aug. 15kén álliták föl ünnepélyesen Scott Walter emlékszobrát.A’ 
kép 7 f i  l.ábnyi magos és nieglepőleg hasonlít az elhunyt nagy költőhez. 
Öltözete sheriffé, ’s egyik kezében papírtekercset, másikban botot tart. 
A’ talapzaton e’ föliratot olvashatni: „Eölállittatott 1 S39iki augusztusban 
büszke szeretet emlékezetével sir Scott Walter baronet és megyei she- 
riífre 1802tül 1832ig.“ Ezeukül különböző jelképeket ’s példázatokat lát
hatni az emlékszobron ’s egy verset a’ költő „Utolsó dalnok“ cziinü köl
teményéből. — A’ levéldij-csökkentési törvény már megjelent nyomtatás
ban , ’s már most láthatni, hogy az korán sincs olly határzott hangon 
szerkesztve, mikép általány osan várók. Közelebbi lölvilágitásokat tehát 
feszült figyelemmel várnak Rowland Hill résziről. így például az első ezikk- 
ben föl van a’ kincstárkamra hatalmazva a’ levéldij beszedési módját meg
változtatni, a’ dijt czélnak megfelelőleg elhatározni és a’ mennyiséget súly 
szerint intézni. Egy a’ czikkhez kapcsolt függelék ellenben ezt jegyzi meg: 
„A’ kincstárkamrai meghatalmazás határozandja e l, mennyi súlyú leve
let lesz a’ posta köteles egy fillérért tovább szállítani. Rowland Hill egy 
latot ajánlott e’ czélra rendszabályul, ’s e’ mennyiség, legalább most ele
inte , csakugyan alkalmasint el fog fogadtatni.“ Azon jogra nézve, melly 
szerint a’ levéldij előleges lefizetését is követelhetni, ezt jegyzi meg az 
érintett uj törvény: „Valószínű, mikép Richmond hg azon intése , hogy 
eleinte a’ levéldij előleges lefizetését a’ közönség szabad akaratjára kellene 
bízni, míg az uj tervhez szokik, gyakorlatba fog jőni. Egyszersmind azon
ban bérment leveleket olcsóbban kellene elfogadni, ’s ez is alkalmasint 
divatba jövend.“ Az uj törvény gyakorlatba lépte után minden szabad le
velezési jog megszűnik ; hiszik mindazáltal, hogy parliamenthez intézendő 
kérelmek ezentúl is szabadok maradandnak a’ fizetéstől. —

F v a ii c z i a o r • z á t*.
(Nyilatkozat a nádczukorvám-csökkentésrül. A’ franczia sereg szenve

dései Oranban.) A gyarmati czukorvám-csökkentésrül így nyilatkozik a’ 
Courrier írangais legújabb száma : ,,E’ rendszabályt, melly legvirágzóbb 
iparűzésünkre káros hatású leend, a’ legkönnyelmübb határzat szülé. A’ 
ministeri tanács engede Cunin-Gridaine és Duperré unszolásinak, miután 
színre a gyarmatok és révek fenyegető panaszival daczolt. A’ május 12- 
diki ministerség illy két drága tagját nem akarók elveszteni. Eleinte ló
vék, hogy a ministerség, mielőtt határozna,a’ tettdolgokat engedendi beszélni. 
De e’ tettdolgok, mint maga a’ kir. rendeletet aláíró minister megvallja, 
még nincsenek tudva. Jogunk van tehát kérdezni: miért nem bocsátották 
ki korábban a’ kérdéses rendeletet, vagy miért nem még későbben ? Ugyan 
e’ rendszabály, a’ kamraülések alatt hozatván, megelőzte volna a’ bor- 
deauxi és valenciennesi forrongás! mozgalmat. A’ vámcsökkentő rendelet 
minden esetre későn’s egyszersmind korán jö tt, ’s határozatlanság és sie
tés bélyegét viseli. Ezt meggondolással elkövetett hibának nevezhetni.“ — 
Orani liirek szerint jul. 1 fiikán reggeli 4 órakor hadosztály indult Oran- 
ból Mostaganembe. A’ gondieli forrásig 6 órányi távolságra kelle mennie; 
minden katona szokott 50 fontnyi málhával volt terhelve. Az egész utón 
sem viz sem árnyék nem volt lelhető. 9 órakor 49 foknyira emelkedék 
a’ hőség. Több katona mintegy nehéz nyavalyától meglepetve rögtön földre 
rogyott; néhányat gyors érvágással megszabadítottak , de többet szomorú 
sorsukra keile hagyni. 11 órakor, egy órányi távolságban Gondieltól, egy
szerre 200 ember rogyott össze az iszonyú hőség miatt. Néhány órane- 
gyednyi pihenet után azonban 140 ismét annyira magához tért, hogy to
vább vánszoroghatott, 60atpedig magukhoz emeltek a’ lovaskatonák. Há
rom halva maradt, egy altiszt pedig megőrülvén , mocsárba ugrott ’s oda 
fúlt. A’ tisztek málháját vivő öszvérek nagyobb része és a’ katonákat kö
vető kutyák elvesztek a’ tikkasztó forróság miatt. —

(Vélemény a’ keleti ügy mostani állásáról. Elegy.) Roussin hajóve
zér egy segéde Alexendriába küldeték, az egyesült hatalmak nevében a’ 
török hajóhad szabadon bocsátása sürgetésire. E’ rendszabály roszalást 
ébresztő, mellyben mi is (a’ jour d. Débats) osztakoznánk, ha az egyp- 
tusi ügy föláldozását és M. Ali jogai koczkáztatását tudnék abban látni. Mi
dőn azonban túlzó sziliekkel íöstik azon hasznokat, miket az alkirály e 
véletlenül hatalmába esett zálogbul húzhatna , feledni látszanak, hogy e’ 
kérdés , mióta congressus elibe terjesztették, egészen megváltozott. E’ 
drámában eleinte csupán a’ szultán és alkirály lépett föl; most azonban 
eltűntek ezek és az európai hatalmaknak adtak helyet. M. Ali most már 
csupán győzelme következményitől tarthat, ’s legnehezebb reá nézve ha
ladás helyett megállapodni. Vagy nem tudjuk, hogy azon esetre , ha a’ 
közbenjárulás elmaradna, mindent képes kicszközleni a’ portától az al
király? Hogy a’ porta csupán alattvalója kegycsségitől várhatná üdvét ? 
A’ törökhajóhad bírása haszonvehetlen fegyver, melly sem az alkirály mel
lett , sem ellene nem használható; mert a’ hajók legénysége M. A i ellen 
soha nem fogna küzdeni, ’s más ellen nem lehet a’ portának szándéka 
azt használni. Ezentúl M. Ali nem a’ porta ’s ez visszont nem az alki
rály ellen lépendföl, hanem Európa egyik vagy másik része ellen fog tá
madó állásba helyezkedni. ’S épen ez azon körülmény, melly legjobb si
kert ígér az alkudozásoknak. A’ szövetkező ’s alkudozó hatalmak mári- 
gen jól tudják, hogy nem Törökország ésEgyiptus forog kérdésben, ha
nem tulajdon sorsuk áll koezkán; jól tudják, hogy bármi nehéz is föl
oldani a’ csomót, egyáltaljában végkép keresztül kell vinniük zándékjo- 
kat és hogy teljességgel nem hagyhatják többé magukra a’ győztes alatt
valót és lealázott fejdelmet. M. Alira nem fognak kellemetlen föltéteket 
erőtetni, mert Ibrahim csak jeladásra vár és a’ skutarii vizekben itatand- 
ja lovait, mint már többször fenyegetőzék. Föltartózhatják őt ugyan út
közben ’s más is juthatna előtte Konstantinápolyba; de ez azért nem vál
toztatna a’ dolgon, mert csakugyan olly állásba hozná azt, hogy a’ bé
kés alkudozások alkalmasint azonnal félbenszakadnának. — Nemcsak 
Brestben ’s Toulonban fegyverzik a’ nagyobbszerü hadihajókat, hanem Ro- 
chefortba is parancs érkezék „Inflexible“ sorhajó lengővé tételére.—A’ 
párisi academia aug. 2fidiki ülésében még egyszer szóba hozá Daguerre 
találmányát Arago és nyilványitá, mikép a’ kepek előidézése koránseni 
olly nehéz, mint némellyek a’ közönséggel elhitetni szeretnék; hogy azon
ban csakugyan lovagolva senki nem fog tájakat lefösthetni, mint né
mellyek gondolák, azt könnyen képzelhetni. — Az alkotmányosak szeren
csés előhaladása Biscayában igen kedvező hatást szült’s általányosan hin
ni kezdik, miszerint a’ polgárháború rövid idő múlva megszünend.—Né
hány minister már lemondani készült a’ keleti ügy miatt; most azonban 
annyira mégis összeegyezkedtek , hogy kamranyitás előtt alkalmasint 
semmi módosítás nem fog történni.— Aug. 2Tikén végre föltevék a’ jú
liusi oszlopra az igen díszes készületü kúpot. Az e’ szerint bevégzett osz
lop 150 lábnyira emelkedik ’s most 11 lábnyi szélességgel bir. Az osz
lop talapzatánál egyik oldalán oroszlán, a’ másik hármon pedig e’ szá
mok: jul. 27. 28. 29. láthatók, minden szögleten Gallia kakasával. Az 
oszlopon a’ szabadság nemtője áll, kiterjesztett szárnyakkal légbe emel
kedve ’s egyik kezében eltépett lánczot, másikban pedig szövetnekettar:- 
va. Az oszlop alatti üvegekben a’ júliusi áldozatok porló maradványiny« - 
rendnek helyet.—A’ legközelebbi évben 788 kereskedési tönk fordult elő 
a’ párisi törvényszékek előtt , összesen 65 millió franknyi adósság- 
teherrel.—

( Roussin hajóvezér helyzete a’ keleti ügy ellenében. Elegy.) Paris, 
aug. oOikán: ,,A’ keleti ügy tökéletes áttekintésire szükséges Roussin hr- 
jóvezér személyes helyzetét is folyvást szem előtt tartani. Mi Lalandehc- 
jóvezért illeti, arra nézve az egész európai sajtó,leginkább pedig az ar
gói, egyenesen azt állitá, mikép ő már előre el volt látva titkos paran
csokkal azon esetre, ha a’ török hajóhad elpártolna. Ez állítás tökélete
sen alaptalan, mert hiszen a’ franczia kormány épen nem gyanilhatá a’ 
kapudán basa terveit. Lalande hajóvezér csupán általányos parancsokkal 
volt ellátva, ’s azért bontatlanul bocsátó éi a’ kapudán basa sergét,mint
hogy különös meghagyás nélkül nem volt kedve megújítani a navarhi 
botorságot. így hangzik a’ hajóvezér hivatalos jelentése a kormányhoz. 
Csak utóbb kapott az alliajóvezér határzottabb parancsokat, miknél fog
yást ezentúl az öt hatalom egyértelmű végzési szerint tartozik intézked
ni. Roussin hajóvezér körül Konstantinápolyban mindazáltal egészen más 
körülmények uralkodnak. E’ követet egészen más rokonszenvek ’s érzel
mek tartják elfoglalva, mint a’ politikai főnökök többségét Francziaor- 
szágban, hol majd mindenki az egyiptusi ügyet pártolja, ’s csak nem rég 
is a’ ministerek egy része fegyveresen akará azt támogatni. Roussin már 
huzamosb idő óta szenvedélyes ellensége az egyiptusiaknak, ’s mintegy 
kedvencz eszméjévé tévé a’ törökök pártolását M. Ali ellen. Roussin min
den hivatalos irománya’s jelentése a’ kormányhoz félre isméi heilen bé
lyegét viseli magán a’ M. Ali elleni pártszellemnek. Ez okbnl csatlako- 
zék Francziaország olly könnyen a’ nagy hatalmakhoz; mert mikép is mel
lőzhette volna el megbízott képviselője sürgető unszolásit? Roussin derék, 
valamennyire darabos és könnyen fölingerelhető ember, kit inkább lehet
ne használni bátor haditett végrehajtására, mint diplomatái fondorlatokra. 
O igen megbízott viszonyban áll Chosrew basával, ki rendkívül ügyes 
és folyvást nagyobbitani tudja a’ hajóvezér ingerültségét M. Ali ellen. 
A’ franczia sajtó ’s különösen a’ jour. d. Débats, természetesen nem igen 
elégszik meg Roussin hajóvezérrel. Saint Marc Girardin levelei egészen 
más diplomatái föllépésre ezélzottak; de ugyanazon hatalmas befolyás, 
melly az európai viszonyok kiegyenlítésinek többször áldozatul hozá már 
népszerűségét, most is helyeslé a’ követ minden tettét ’s igy visszahi- 
vatása épen nem valószínű. Az angol szabadéinál lapok is szelidebben 
kezdnek már szólni a’ keleti ügyről, ’s az eddigi csípősségek helyett
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rövid idő múlva alkalmasint nyájas baráti hangon fognak nyilatkozni. A'
M. Chronicle már felig meddig megvan nyugtatva a j. d. Débats utóbbi 
nyilatkozatai által, ’s ha még most is lát ugyan mindenütt franczia ter
jeszkedési agyrémeket; de legalább annyit kitiintete, hogy gyógyulni kezd 
a’ francziákgyülö'lésiből. A’ Globe is alkalmasint rövid idő múlva jelen
teni fogja, mikép nem olly nagy volt haragja, mint minőneklátszék. Cso
dálatra méltó áltáljában, hogy illy durva hangot tudtak használni az an
gol lapok , holott a’ franczia sajtó, mindig csak üledék szoros korláti 
közt maradt válasziban. — Lafont, a’ hires hegedűs, auguszt. 23dikán 
postakocsiról leesvén, olly veszélyesen megsérült, hogy azonnal kiadá lei
kát._A’ fiatal gonosztevőknél jelenleg ’s 15 hónap óta, a’ magányos el
zárást használják, melly rendszabály sükere minden várakozást megha
lad. E’ bánásmód gyakorlatba hozása előtt ugyanis 130 bűnös közül ren
desen 30 szokott ismét visszaesni előbbi vétkébe, míg most 239bőlcsak
7. Féltek sokan , hogy a’ gyermekek ktilönzárása nyavalyákat fog köz
tük szülni; de 42 gyermek közül egyetlen betegre sem találhatni most, 
mig az előbbi rendszer mellett 6ra mindenkor egy beteget lehete számíta
ni. Egyszersmind örömmel tapasztalhatni, hogy az egyuttlétből származni 
szokott rósz szokások a’ különzárás által egészen elmaradnak. Illy sze
rencsés következmények által fölbuzdulva még 90 fogoly gyermekre ter
jesztő ki e’ bánásmódot a’ hatóság. A’ megyeispán lépéseket teend e' 
rendszernek az egész megyében kiterjesztésére.—A’ paris-st-germaini vas
úton nem rég ismét szerencsétlenség történt. Midőn az erőmű szokott ál
lomására érkezék, keményen valamelly kiálló falba ütközék, mi által 
több utas megsérült, az igazgató és gazda pedig halálos sebet kaptak. 
Guyenne bordeauxi lapban aug. 24ikéről ezt olvashatni: „Tegnap este 
macskazenénk volt. 8 órakor este sűrű csoportozatokban hullámzott a’ 
nép az utczákon. Féltizkor végre különvált a’ népből egy tetemes csapat, 
beveré ablakiakat és az ajtót betörni törekvék. Mintegy 20 perez múl
va elszéllyeszté a’ rendőrség a’ csöndzavarókat. Köszönetünket nyilvá- 
nyitjuk ezennel azoknak, kik igy tisztelék meg szabadéinál független szó- 
lásmodunkat; de meg kell vallanunk, hogy ez valamennyire különös mód 
volt Orleans hg jelenlétét megtisztelni.“ —A’ tengeri viz már csakugyan 
iható. Cotelle találmánya által 48 perez alatt tetemes mennyiségű tenge
ri vizet szabadíthatni meg minden kellemetlen iztőL— 

T ö r ö k o r s z á g - .
Konstantinápoly, aug. 14kén: A’ tűzvész ótaelégületlenséguralko

dik itt, mit M. Ali ügyvivőji éleszteni segitnek. A’ Chosrew elleni pana
szok naprulnapra hangosabbak, noha ő mindent elkövet az elmék megnyug
tatására , és a" szerencsétlenségen minden erőbül törekszik könnyitni. De 
fájdalom! nincs annyi eszköz hatalmában , melly képesitné őt a1 porta min
den bajain segíteni. M. Ali ellen is engedékenyebb volna ő ’s örömest le
mondana, de akaratjának nem lira’s a’ körülményekhez kell alkalmazkod
nia. Az idegen hatalmak egyátalján úgy akarják, hogy az ügyek vezérle- 
tinél maradjon ’s ne mutasson engetegséget; ő felszólításaikat hiven telje
síti ’s ótalmuk alatt gondolja megerősíthetni az ifjú szultán trónját. Ellen
sége azonban veszélyes, kit azonkül még a’ szerencse is ölben hord , ra
vasz ’s nem hiányzik nála azon fortélyok tömege, mellyek minden bitor
lóban okvetetlenül feltaláltatnak. Nem iszonyodik az semmi eszköztől, melly 
czélhoz vezet; a’ portát minden oldalrul megtámodja ’s miután hareztéren 
győzelmet vitt ki fölötte, tovább üldözni ott nem meri, hanem veszélyesb esz
közhöz folyamodik, mert a' portához hű tartományokat ügyekszik föllá- 
zitni. E’ czélbul több titkos ügyvivőt külde szét a’ birodalomban , kik a’ 
népet a’ szultán ellen lázadásra ingerük; igy többi közt egyegyiptusi ba
rátot tiz küldöttel az albaniái révekbe utasita; a’ franczia és angol köve
tek , mihelyt hírül vevők e’ kiküldetést, azonnal parancsot intézőnek a’ 
dardanellák mellett állomásozó hajóvezérekhez, hogy a’ barátot hajhásszák 
föl ’s minden módon hatalmokba keritsék’s egyenesen M áltáb a  vigyék. 
Méh. Ali ravasz és ármányos, szüntelen ura iránti hűségérül ’s engedel- 
mességiriil beszél, azonban mindenkép áskálódik ellene ’s ebben olly mun
kásságot fejt ki, minek ha inentülelőbb gátot nem vetnek, az ozmán biro
dalmat okvetetlenül sírba fekteti. Már a basákhoz intézett azon felszólí
tása, miszerint egyesüljenek a’ birodalom egysége eszközlésire, a’ rend 
és csend visszaállítására’s a’ szultánnak Chosrew basa gyámsága aluli föl- 
mentetésére , elég nyugtalanságot szerze és szakadatlan figyelemre ösztön
ző a’ portát tartományi iránt, mellyek M. Ali ármányos fondorkodási által 
eléggé ingerültek. Maczedoniába is hat lázitásra zenditőt külde. A’ darda
nellák előtt nagyszámú franczia’s angol hajóhad van központosaivá, melly 
20 sorhajón kívül számos fregát, korvett és briggbül ’s a’ t. áll. — A’ pe- 
rai tűznek hosszasb vizsgálat után kisült a’ lakosok góndatlanságábul szár
mázta. — Hafiz basa feje fölött az utóbbi hetekben halál lebege díjul, azon 
szerencsétlenségért, hogy Nizib mellett csatát veszte. Csak abban nem 
égyezhetének meg egyhangúlag a’ divánban: vájjon ősi szokás szerint zsi
nórt küldjenek é számára, vagy pedig az európaiakat utánozva, hadi tör
vényszék elibe állítsák, mellynek tagjaivá a’ porosz tiszteket is szándéko
zónak tenni; a’ porosz itteni követ azonban nemesül fogó fel a’ szeren
csétlen basa sorsát ’s arra bíró a’ portát,hogy nemcsak minden büntetőstül föl
mentek , hanem a’szivaszi helytartóságban is meghagyák. Az okosság is 
lágyságra határozható a’ divánt, mert Hafiz igen sok követővel bir a’ se
regnél , kik már elégületlenségök kétségtelen jeleit adók azon bánásmód 
miatt, mellyel Szaadulah basa, uj főparancsnok, viselteték előde iránt, 
ki Hafizt fogolyként Szivaszba vitető ’s magával szóbaereszkedésre sem 
méltató. —

A’ jour. des Débats, minden adat nélkül, következő levelét közli 
Chosrew basának Mell. Alihoz : „Akii efendi visszatértével Vevőm nmgod

válaszát levelemre, mellyet ugyanazon követ által Volt szerencsém Ön
höz küldeni, s értesültem tartalmáról, valamint Akif efendi tudósítása ál
tal mindarról, mi nmgod között ’s közötte történt. Mind a’választ, mind 
a tudósítást ő felsége, nagylelkű uralkodónk, lábai elibe tevém, ki ke
gyes volt azokat elolvasni ’s a’ magos porta főhivatalnokival összegyűlt di
vánban közleni. Örvendettünk, midőn hallottuk, hogy nmgod, a’ porta egyik 
öreg jobbágya, ki mások felett legtöbb szolgálatot tön neki ’s ezért kö
zöttünk legnagyobbé lön, azon nemes gondolatot táplálja, miszerint a’ 
muzulmán nemzet legtöbb befolyással biró s leghűségesb szolgáival kezet 
íog s az istenhez könyörögtünk, hallgatná meg a’ birodalom javaért bé
kés kivánatinkat. Azon iratban, mellyet Akif efendi által volt szerencsém 
Önnek átnyujtatni, egyedül csak az egyiptusi tartományok örökül átadá
sárul volt szó; ez azonban csak ‘forma volt bocsánatkijelentésre nmls- 
god iránt. Akif efendi egyébkint nem is volt fölhatalmazva alkudozásra, 
hanem egyedül megbizva, hogy Önt tudósítsa minden hir legkedvesbikérül 
t. i. ismét kegybe vételérül. Ezért mulasztóm el,nmgd előtt a’bővebb fej
tegetésekbe bocsátkozást. Legyen bármint, én a" magas porta főhivatal
nokival azon véleményben valék: miszerint Ön látassék el minden szük
séges biztositással; s mivel Ön kész volt fáradozásaikkal egyesülni a’bi
rodalom javáért; őfelsége magas rendelete szerint Szaibefendihez, a’ma
gas porta egyik ministeréhez, azon parancsot intézőm, miszerint járuljon 
nmsgodhoz és egyezkedjék Önnel az Ön által követelt szolgólatokrul, mi
ket Ön tenni szándékozik, és rendszabályokra!, miket Ön e’jelen körül
mények között jóknak lát. E’ követ már készülőben volt gőzösen elindu
lásra , midőn a’ nagyhatalmak képviselői a’ magas portának általuk aláirt 
jegyzéket nyújtanak be, mellynek fordítását e'jelen irathoz csatolom. Tar
talmából láthatni, hogy a’ nagyhatalmak egyesültek a’keleti ügyek vita
tására ’s elintézésire. E’ jegyzék-benyújtás után azonnal összegyűltek a’ 
porta főhivatalnoki divánban ’s azon nézetben valónak, hogy idegennek 
ur ’s jobbágy közti ügybe avatkozása nem épen czélszerü; megfontolván 
azonban, hogy, mivel már a' nagyhatalmak egyetértőleg e’ tárgy ban mun ’ 
kálkodtak, közbenjárulásuk visszautasítása, mi európai szokással ellen
kezik, megsértés lenne rajok nézve ’s a’ muzelmán nemzetet pedig, te
kintetbe vevőn a’ dolog jelen állapotját, zavarba dönthetné; megfontol
ván továbbá, hogy az Önnek adott kegy és az egyesülés erőbe lépendő 
tervei következtében külbefolyás biztosítéka fölösleg ’s hogy e’ szerint a’ 
nagyhatalmak közbenjárulása vagy nemjárulósa semmi fontosságú, az ösz- 
szegyült főhivatalnokok, noha kívánták volna, hogy idegenhez járulás 
szüksége ne adta volna elő magát soha, mégis jelen körüményekben nem 
találták czélszerünek, az öt nagyhatalom követelésit visszavetni 's igy meg
egyezőnek. Ezért halasztatott el az említett követ elindulása. Vevők sza
badságot e’jelen iratot Önhöz intézni 's gőzösen küldőm el. Miután nmsgod 
tartalmát 's a’ képviselőknek főconsulokhoz intézett sürgönyit elolvasta , 
kérem, tudósítson On nézetirül. Chosrew basa.“ Utóirás: „Megegyező
nek , hogy konstantinápolyi ügyvivője , MuíFit bey, vigye Önhöz ez ira
tot, szóval fejtegetvén tartalmát; ezáltal nmgod a’ dolgok menetétköny- 
nyebben felfoghatja.“ —

Konstantinápolyi aug. 2 1 ki hirek szerint Joinville hg aug. 14kén el
hagyó a’ fővárost Nicomedia ’s Brusszába utazandó ’s innen ujlag a’ szi
gettengeren állomásozó franczia hajósereghez térend vissza, lökén pedig 
Stopford, angol hajóvezér a' középtengeri állomáson, a’ fővárosba ér
kezék. —

O l a s z o r s z á g - .
Genua, aug. 5én : Szardínia szigetről azon hir érkezik ide, melly 

szerint Szasszari környékin iszonyú erdőégés történt, mi nagy karokat 
okoza. E’ szigeten illy égés nem ritkaság; gyakorta még a’ lakosoktól 
származik, azon czélbul, hogy az esőzések által megkövérült hamuval a’ föl
det trágyázzák. Szardíniára fontos javítások várnak; 1836 óta ugyanis 
a’ kormánya’ hűbéri viszonyok eltörlesztésivel foglalatos; könnyen gon
dolhatni, milly nehézség párosul illy vállolattal; azonban a'kormány mun
kássága ’s gondossága győze minden akadályon. Legelsőbb is biztosságot 
neveze k i , melly a’ hűbéri tiszta jövedelmet számító fel; 1838ban kir. 
parancs a' kárpótlást határozza meg, mellyre azok számolhatnak, kik 
földesúri jogaikat a’ kormánynak átengedik. Majd minden szardíniái föl
desül- megegyezők a’ kormány javaslatában, hasonlag a’ spanyol földbir
tokosok is; a’ többiek alkudozásban vannak vele. Az ekép hűbértől meg
szabadult földet a’ községek között osztandják fel, mellyek a' kormány
nak telekadót fizetendnek. Az oristanoi sókerületben lázongás történt, melly 
itt aggályt szüle. A’ sziget legnagyobb jövedelemága a’ sóbányák; a’ 
hűbéri viszonyok eltörlesztése előtt a’ bányai munkákat a'községek vivők 
tártozásaik fejében, ’s miért házi szükségre sót kaptak. A’ dolgok mos
tani meneténél fogyást minden hűbéri tartozás megszűnvén, következőleg 
a' só szabad használata is; ettől azonban igen nehezen tudnak leszokni 
a’ parasztok, kik az oristanoi sóbányoknál fegyverkezve összegyűlvén, 
erőszakosan hatalmokba kenték a'hajdan őket illető sómennyiséget. Illyés e- 
rőszakoskodást olly országban , melly majd minden fegyveres erő nélkül 
van, nehéz gátolni. Nem tagadhatni azonban , hogy kormányunk nagy 
ügyességgel és mérsekkel viszi dolgait, és a’ szigetiek érdekében is kí
vánatos , hogy e’ fontos vállolatot süker koronázza. —

G a b o n a á r :  Pest, septemb. 1 Óikén: Tiszta búza 163, 147, 140;—Két
szeres, — , 112, 105; — Rozs 100, 08, 95; — Árpa 86, 
80,75;— Zab 62, 60, 55; — Köles 80, — , —; — Kuko- 
ricza 124, 120, 110; — Köles-kása; pesti m. v. garas. 

Dunavlzállás: Pest, septemb. 8dikán 10' 7" 9'" — Odikén 10'9" 0'" 
— 1 Odikén 1(V 8" 0'" — ükén 10' 4" 0'"

►Szerkeszti Helmeczy. — Nyomtatja Trat tner-K árolyi úri ulcza 612.



FOGLALAT: Magyarország és Erdély (udvari gyász; Daguerre megtiszteltetése föls. fejdeliniink által; kinevezések; budapesti napló: vizgyógy- 
intézeti nézetek, magyar játékszín , ’s a ’t.; különféle: a’ kolozsvári casino némelly határzati, szaino -jváéi gyujtogatás, szepességi tisztujitás; ’sa’t.J 
Spanyolország (részletes!) egyezkedési Iiirek az ellenséges felek közt; Maroto Zuinarragában ; a’ spanyo zendület erkölcsi tekintetben; ’sa’ t. ) 
Anglia (a’ Times nyilatkozata a’ trónbeszédről; a’ hadminister lemond hivataláról; elegy; ’s a ’t.J Francziaország (Peytel borzasztó pőre 's halálra 
itéltetése ; Maroto az alkotmányosakhoz pártol; ’sa ’ t.) Törökország (M. Ali megmarad követelési mellett; ’s a ’ t.) Görögország (zendületi merény 
Athénében ; ’s a’ t.) Németország. Gabonaár. Dunavizállas.

M a g y a r o r s z á g  é s  E r d é l y .
() cs. ’s ap. kir. fölsége f. é. sept. öilci kéziratában elhunyt Vilmos 

nassaui hgért 8 napi udv. gyászt parancsolt ültetni , minél fogyást f. hó 
Óikétól bezárólag löikaig változtatás nélkül gyászol az udvar.

ü  cs. ’sáp. kir. fölsége f. é. aug. 20diki határzatábau Le e lm er 
József magyarországi főépítész-kormányzati segédet ugyanazon kormány
zat igazgatójává nevezni méltoztatott.

IS u d a p e s ti n a p ló .  Athanáskovics ausztriai consul f. hó Tóikén 
érkezők Becsből „Nádor“ gőzösen Pestre ’s 13ikán folytató útját Bel
grad felé „IsőFerenczen.“ —llesz tábornok és Zichy-Feraris gr. alezredes 
„Zrínyi“ gőzösen f. hó 6kán Konstantinápolyba indultak Pestről. — „Erős“ 
vontató számára uj sörtés-hajó készült az ó-budai hajógyárban 600 da
rab sörtésre , ’s igy már most az eddigi kettővel együtt egyszerre 1500 
illy állatot hozhat föl „Erős.“ — A’ leopold-mczei népünnep múlt va
sárnap igen nagy szánni minden kom ’s rangú embert csalt ki a’ két szóm- 
szédvárosbul Leopold-mezőre, zugligetbe, szép juhásznőhez, Hidegkut- 
ra ’s ős Buda egyéb regényes mulatóhelyeire. A’ mulatság általányosan 
hasonlított az illy alkalomkor mindenütt egyiránt divatozni szokotthoz. A’ 
műveltség legmagosb fokát tanúsító társalgási kürtül néhány lépésnyire 
részegek tobzódtak , a’ csöndes árnyékban elpattant szerelmi csók mel
lett pedig bunkók ’s fütykösök kongottak a’ bornehéz fejeken, a’ mint 
épen körülmények hozák azt magokkal. Megyjegyzésre méltó mindazál- 
tal, hogy a’ borivá^ még sem annyira közönséges már, mint ezelőtt, mert 
Priesznitz és Hahnemann már az alsóbb osztályoknál is kezdnek itt ott 
pártolókra találni. Egyedül az kár , hogy budai szép hegyeink közt még 
mindeddig nem létesült, valamelly értelmes orvos föliigyelése alatt, vizgyógy- 
intézet, melly nem csak a’ szenvedő emberiségre nézve lenne üdvös ha
tású, hanem még a’ két városra is tetemes hasznot árasztana, mert szá
mos vagyonos beteg alkalmasint inkább fogna a’ budai hegyek közé köl
tözni, mint a’hazánk nagyobb részétől távolabb eső ’s városi kényelmek
kel el nem látott Graefenbergbe. Bebizonyul ez állítás azon körülmény
ből is , miszerint jelenleg Graefenbergben ezernél több vendég mulat, kik 
majd mind egészségesen hagyják el a’ fürdő-helyet, Priesznitzet pedig 
áldással ’s pénzzel árasztják körül. Legnagyobb figyelemre méltó pedig 
minden esetre az , hogy Priesznitz azon betegeket, kiket közönséges or
vosak kéneső által kigyógyitnak ugyan, de kora öregekké ’s nyomorékok
ká tesznek, tiszta hideg vízzel minden bajtól tökéletesen megszabadít
ja; e’nemű gyógyításai csodákkal határosak. Alig van nemzet Európában, 
mellynek néhány képviselőjét ne lehetne látni Graefenbergben. Egyik 
pompás négylovas hintó másikat követi a’ nagy sétányon. Mennyi ha
szon háramlanék ebből Budapestre! Az uj gyógyházat múlt junius ele
jén nyiták meg Graefenbergben, melly alkalomkor nyolczszáznál több 
ember üdvözlő Európa minden nyelvén Priesznitzet, ki e’ napon azon ke
zeivel, mikkel egykor az ekeszarvat tartó, Dolgorucky hgnőt karolta át 
és lengyelt lejte vele, mig nejével Dolgorucky hg tánczolt. Hazánk ré
szérül ritka kitüntetés várakozik Priesznitzre, kinek már számos honfi
társunk köszöni egészségét ’s becses szemvilágát. Graefenbergben mula
tó hazánkfiai ugyanis Vesselényi b ., Bernritter, Malonyay, és Varga in
dítványára aláírást nyitottak Priesnitznek emlékfölállitásul, melly czélra 
csakhamar 800 pgó forint gyűlt össze a’ magyarok résziről. Az emléket 
illő ünnepéllyel szándék fölállítani, melly alkalommal kőnyomatban is meg 
fog az jelenni. Az emléken arany bűtökkel írott rövid mondás fog diszle- 
n i, mellyet nemzeti nyelven a’ magyar tudós társaság egyik tagja ké
szítené. Hazánk több helyén létezik már illy hasznos gyógyintézet, ’s Bu
dapest , a mindenben olly óriási léptekkel haladó Budapest, hátra marad
na? — A’ „Tudományos gyűjtemény“ júliusi kötete e’ napokban jelent 
meg , és szépliteraturai függeléke, a’ Koszorú, mutatványt közöl Schiller 
„Don Carlos“ábóI Szenvey fordítása szerint; a’ „Messinai hölgy, melly 
a magyar t. társaság külföldi játékszini gyűjteményében jelent meg, ’s 
több versezete Schillernek, miket Szenvey fordított, annyira minden két
ségen túl teve hivatását Schiller magyar nyelvre tétele iránt, hogy „Don 
Carlos“ és Schiller többi drámái minél előbbi megjele ését tőle valóban igen 
óhajthatni. — Nemzeti színpadunkon f. hé Tikén „Don Juan“ adaték; 
Sikán zárnap volt; 9dikén Erkel dalszinész jutalmára bérszünettel 5,Báj
ital“ és „Eskü“ első ’s „Báléj“ 5dikfelvonásai adattak; 1 Óikén „Fos
ter testvérek“ ; IIkén „Párisi naplopó“ és „Hagyjatok olvasnom“ ; 12- 
dikén „Marót bán** Vörösmartytól; 1 Sikán bérfolyamban először „Az 
ajánló levél“ vigj. 4 felv. Toepfer után forditáKiss Iván. Színházunk szá
mára következő fordítások készülnek: Kiss Ivánnál: „Moori vásár“ vigj. 
3 felv. Bilimtől, és „Kézirat“ szinj. 5 felv. Weissenthurn Johannától; 
Nagy Ignácz „ S z ín  mű tá r  a “ Vdik füzete már elhagyó a’ sajtót és 
minden pesti könyvárusnál kapható 40 pgő kron ; tartalma „ Romilda“ , 
eredeti regényes szomorujáték 3 felv. irta Szigligeti. E’ színmű olly tet
szést nyert a’ pesti színpadon, hogy vidéken is bizonyosan mindenütt ked
vezéssel fog fogadtatni. A’ „Szinműtár“ Vlik füzete novemberi vásárra 
fog megjelenni; a’ IVik füzetben megjelent eredeti „Egyesüljünk“ , „Fü

redi népbarát“ czimü előjátékkal Nagy ígnácztél, néhány hét múlva pes
ti színpadunkra keriilend László szorgalmas szülészünk ’s a’ közönség 
egyik kegyencze jutalomjátékaul. Gaal „Kuruczvilág“-át Megyeri a daná
ja jutalomjátékaul oetoberben.

(Theol. jutalomkérdés.) A’ pesti tliéol. kar a'Horváth József néhai 
kalocsai kanonok ur alapítványából jutalmazandó kérdést aug. Jóén hir- 
detéki. A’ kérdés következő: Ismét emlékezetbe hozatik, hogy ezen alapít
vány’czélja a’ magyar nyelvnek vallástárgyakban mivelése’s tökéletesítése; 
t.i. a’ nemeslelkű alapitó’ végintézete szerint, bizonyos summa’ kamat
ból esztendőnként azon , egyedül magyar nyelven iró, tudós nyer jutalmat, 
kit erre jelesen dolgozott theologiai, főkép pedig a' keresztyén erkölcsöt 
tárgyazó munkájáért, a’ pesti theologiai kar legérdemesbnek Ítél. L’ vé- 
gett három egymásután következő esztendőben jutalom-kérdések adatnak, 
föl; a’ 4 dik évben pedig kérdésföladás nélkül. azon munka iréja jutal- 
maztatik meg, melly közelebb lefolyt négy esztendőben magyar nyelven 
kiadott theologiai munkák között, a’ közönség véleménye ’s a’ theologiai 
kar Ítélete szerint, legjobbnak találtatik. A’ iöladott kérdések’ ki lolgo- 
zására egy év engedtetik. A’ megjutalmazott feleletnek külön vagy va
lamelly folyóiratban a’ szerző által kell kiadatnia. Ezenfelül a’ boldogult 
alapítónak, mint önmaga megjegyzé, épen nem szándéka, hogy eme’ theo- 
logai tárgyak’ iróji régente vagy újabban fenforgó ’s hajszálhasogató kér
déseket, mély eszmélkedéseket, vagy homályos fejtegetéseket sértege
tő kifejezésekkel és harezoló tollal vitassaiias.; minthogy ezek a‘ keresz
tyén religionak fölséges méltóságát, mellynek különböztető czimere a’ 
szeretet és békesség, igen lealacsonyítják,’s terjesztését gátoljak. Óhajt
ja tovább az alapító, hogy ezen theologiai tárgyak' iróji óják magokat a’ 
hímezett, vagy csonkított és eldarabolt szavakkal zavart Írásmódtól ; mi
vel a’ magyar nyelvet természetes erejéből és szépségéből kivetkőzted , 
meghoinályosítja ’s érthetetlenné teszi. Ezekhez képest az említett theo
logiai kar ezélirányosnak ítéli a’ nyilványos isteni tiszteletet szóba lfozni, 
és ennek jutalom-végetti előadását illyképen meghatározni : „Fejtessék ki 
a’ nyilványos isteni tisztelet’ természete; bízassanak föl ennek részei, 
névszerint mutattassék meg, ha ide tartozó é az isten’ igéjének hirdetése 
’s hallgatása, minden esetre pedig minő viszonyban áll ez a' nyilványos 
isteni tisztelettel ? adassanak tovább elő az okok, mel'yeken a’ njilvá- 
nyos isteni tisztelet alapul; neveztessenek meg a' kútfők, mellyekből a’ 
nyilványos isteni tisztelet’ elmulasztása ered, és számiáltassanak elő a’ 
veszélyek, mellyek, ezen elmulasztásból származnak; javasoltassanak 
azután módok, mellyek szerint a’ nyilványos isteni tiszlelet' becsülését's 
üdvösséges gyakorlását sikeresen előmozdithatni, és jeleltessenek ki a’ 
hasznok , niellyeket a’ helyesen intézett nyilványos isteni tisztelet eszkö
zöl;‘végre az előrebocsátottakhoz képest terjesztessenek elő a’ felsőbb-'s 
alsóbbrendű egyházi elöljáróknak, szinte minta’ híveknek kötelességeik a’ 
nyilványos isteni tiszteletre nézve.“ A’ legjobb munka jutalma 250 foi int 
ezüstben. A’ pályairatok’ beküldésének határnapja, mellyen túl senki mun
kája el nem fogadtatik, aug. 28ka 184üben. .Minden pályázó munkáját 
idegen kézzel és tisztán írva, lapozva’s kötve név nélkül tartozik a’ theo
logiai kar’ jövő esztendei dékánjához, n. t. t. Fischer Bertalan úrhoz 
bérmentesen küldeni. A’ munka’ jelszava legyen a szerző nevét külö
nös borítékban rejtő levélen is. A’ pályairat’ átadója, minden zavar el
hárítása végett, tartozik téritvényt (reversalis) kérni. A’ múlt é\ i juta
lom-kérdésre eddig beadott vagy ezután a’ határnapig beadandó pályai
ratok’ száma, jelszava, sorsa IS40ki aug. lökén fog kihirdeftetni. Mint
hogy pedig több pályairat’ átadója, tulajdon hibájából, szó és téi itvény 
nélkül ment e l; ez évi pályázók bizodalommal figyelmeztetnek és kéretnek, 
hogy annak idejében kéziratjokert olly embereket küldjenek, kik azok
nak visszavétele iránt kezeskedhessenek. Pesten, aug. lökén 1839. A* 
theol. kar nevében S z ila s y  J á n o s . s. k. ugyanazon kar helyettes 
dékánja.

M .-()vár, sept 2án: Múlt aug. 25kén ünneplők az lT39ben néhrí 
Zsidanics István Mosonymegye főadószedújének ’s táblabirájának adako
zásából származott alapítványára varosunkba hozott Calasantins sz. József 
az ifjúság nevelésivel fáradhatatlanul munkáló 's azért méltán ájLatosnak 
neveztetett szerzetének évszázados napját. E’ napon a’ szerzet iránti hálás 
érzet ’s tisztelet jeléül a’ polgári katonaság fegyverben a’ templom előtt 
felállíttatott, reggeli kilenezedfél érakor: Tóth Ignácz tüskevári plébá
nos a’ nagy számmal összesereglett minden rendű híveket, magyar n}e'- 
ven tartott fortos egyházi beszédében az ájtatos szerzet mind e meg}erű 
mind az egész hazára nézve már századok óta az ifjúságnak nevelésével 
(a’ két magyar hazában 39 nagyobb és kisebb ájtatos intézeti iskob Lan 
tanítva) szerzett érdemeit voltaképen megismertető, azután a’ gyói í me
gyés püspök, Sztankovics János legfényesb szertartással, a kiállított álr 
gyük durrogásai között éneklé el a’ szent misét. Ezeket bezárta t. Mnich 
József nyulasi plébános és alesperes német-nyelvű egyházi beszéde. Az* 
isteni szolgálat befejezíetése után , a’ szerzet helybeli igazgatója L’eedik 
Ferenez 120 terítékű két asztalnál az e’ százados ünnepre eg} bég} hiteket



Iákban a’ tanítandó tárgyak meghatárzására korábban kirendelt biztosság terv® 
elfogadtatván , annak elnöke Bethlen Ferencz gr. emberbaráti lélekkel régóta 
gyűjteni kezdett elemi könyvek gyűjteményét használtul felajánlá ; már kéz
iratban levő ’s hováhamarább készítendő több iskolai könyvek nyomtatási költ
ségének fedezésire aláírás nyittaték, hol a’ tisztelt gróf nagylelküleg tört ismét 
utat. Kövessen süker minden határzatot ’s teljesedés minden szép reményt!
— E’ hó 4kén délutáni 4 óra tájban az idő nagyon besötétült, ’s utóbb jéggel 
elegy zápor hullott alá. — S z am o s-u j v ár i hírek szerint a’ fenállásáfól fog
yást mindenkinek bátorsággá, és biztos menedéket nyújtott Szamos-Ujvár sz. 
k. városban is lábra kapott már a’ gyújtogatás. Multjun. 12ére viradó éjjeli Sora
kor, a’ hasonlókéul álmodni sem tudott polgárságot, mellynek nagyobb része azon
ban a’ kolozsvári országos vásáron vala, tűzveszélyt hirlő harangkongatás ri
asztó fel, ’s megrémülve látá kiki a’ főbíró udvara felett özönlő lángokat; a’ 
nagy szárazságtól kiaszott födél, a’ szomszéd lakjával ’s istállójával együtt, egy 
óra alatt a’ pusztító elem áldozatja lön, e’ felett mindene, mit hosszas gaz
dálkodás alatt szerzett, a’ padláson ’s magtárban — melly beégett'— hamuvá 
lön. A’ házából kiszoríttatott kénytelen volt rokoninak ajánlkozó szívességével 
élni, ’s maga azok közül egyhez menvén szállásolni, neje, két kisded lyán- 
kájával, egy, az elégett házhoz 3dik szomszédhoz, költözött. A’határtalan go- 
noszságu ellenség múlt aug. 17ére viradó éjjel, ez ősz özvegy házát is meg
gy ujtá , ’s fél óra alatt semmivé tette. Borzasztó szemlélet volt a’ már egyszeri 
tűzveszély alól kimenekültek másodszori kifutása a’ lánggal borított hajlékból,
’s látni hamuba dőltét mind annak, mit az első tűztél meg lehete menteni. A’ 
gonosztevő a’ külpiaczra szolgáló kertkeritésen ugrott be, ’s nyomai, az az
előtti napokban volt nagy eső következtében iszapossá vált kert földjében, egész 
az épületig valónak láthatók; — a’ kinyomozás fuly, de még eddig egyéb a’ki 
nem világosíthatott gyanúnál nincs, annyi bizonyos, hogy főbírónk iránt ellen
séges indulattal viseltető , tudományos, ’s a’ hasonlókban jártas ember müvének 
kell lenni; inert az első égés alkalmával, két fecskendezőnek csőji szurokkal va
lónak betömve, továbbá előre kipuhatoló azt is a’ bosszút forraló, hogy az épü
let tűz elleni biztosítása junius Íjén telt ki, ’s már 2kán a’ pádon tűz találta
tott, de mellyet még emésztódésben el főj l hatónak; végre számolt arra is: 
hogy a’ polgárság Kolozsvárott országos vásáron legyen. — Kassa sept. odikén 
T. Abaujmegye múlt hó 27én és következett napjain tartott évnegyedi közgyűlé
sében legelőször is az országgyűlési követek tudósitásit olvasók fel, ’s azoknak 
utasítás adatott, azután más közjót előmozdító dolgok vétettek tanácskozás alá; 
ugyan ez alkalommal a’ múlt héten meghalt néhai székelyi Tasnády István cse- 
reháti járásbeli aladószedő helyett volt alszolgabiró Koós Imrét nevezé ki a’fö- 
ispánhelyettes járásbeli aladószedönek. A’javitóházon szorgalmatosán dolgoznak. 
Az aratásnak nálunk csak néhány nap előtt szakadt vége;szőlőinkbö aratást Ígérnek, 
i lejáratunk jő. Barlay Vilmos orvostanár e’ közgyűlés alatt 100 pgő ft rendes fizetés
sel baromorvosnak választatott. Múlt hó 30kán a’ kassai nemzeti színház fen- 
tartásóra összeállt részvényes társaság választmányával szerződést kötött Demjén 
Mihály magyar színész ’s igazgató, melly szerint ezer pgő for. segély mellett a’ 
ruha- és könyvtárak szabad használatát átadó a’ színház a’ nevezett igazgató
nak f. e. nov. Íjétól jövő 1349:k apr. utolsó napjáig. Bizván Demjén igazgató szí
nészed jártasságában, reményijük, hogy legyőzendi az elibe gördithetendő aka
dályokat, és a’ közelgő télszakra oily dalszinésztársaságot állít össze, melly a’ 
kassai müveit közönséget teljesen kielégíti, és ez állal nemcsak bő jövedelme
ket nyerend, de igyekezete és munkássága a’segélypénzen felül is bizonyosan 
a’ részv. társaság és pártfogótest által érdemként illően jutalmaztatni fog, mert 
Abauj lelkes rendei és ns Kassa város szép lelkű leányai és nemes keblű fiai 
minden időben jutalmazzák a’ valódi érdemet; Abauj, Kassa azok, miknek a’ 
pesti díszes színház jelenlegi virágzó lábrakaphatását eredetileg köszönhetjük , 
most is Pest után magyar színészre nézve, ki túlságos szerződést nem kivan, 
legjobb, méltánylóbb biztos menedékhely, melly neki Pestre utat nyithat. Pa- 
dewirth német igazgató-társasága mutatványit jelenleg igen gyéren látogatják.
— Leuttner Leopold beszterczebányai nyilványos rajztanitó aug. 3ükán élte 72ik 
évében meghalt, mi által az ottani rajz tanít ói állomás 300 pgő ff. évdijjal ’s egyéb 
li isznokkal megürült. — Mosonyi hírek szerint ott folyvást meglehetős kelete van 
minden tavalyi gabnának; ideit azonban még nem igen láthatni az ottani pia- 
czon. — A’ szepességi XVí koronái város f. hó 2kán tartá fisztujitását Péchy 
Ilire kir. tanácsos és igazgató elnöksége alatt. A’választás síikére következő: tar- 
t »mányi gróí'Atoncsko István, szepesmegyei első főjegyző, lett; első ülnök Schertl 
Sámuel, 2ik Demek Antal; 3ik Szepesházy Andor , eddigi helyettes főpénztár
unk; főpénztárnak G.'ó z János aljegyző; helyébe Klein B. hites ügyvéd ; főügy- 
véd Mőlczer Jakab, kerületi ügyvéd ; helyébe györgyhegyi ügyvéd Veisz Gusz
táv; i g lói ügyvéd Ke zmárszky Rudolf, és I ublyói ügyvéd Fajkiss József; a’ vá
lasztások illő csönddel mentek véghez szózattöbbségi határzat mellett. —

S z é k  r ő 1 ( Dobokamegyében ) , augusztus 22dikén : Szo
morú emlékünkben vala még aug. 2Oka, mellyen szőlősgazdáink a’ lá
gyuló szőlőszemekből jó szüretet jóslónak, a' 15 — 20 (magyarónyi nagy
ságú) jégszemekből összecsomósodott, de ritkáson hullott, jégdarabok 
szőlőtermésünk negyedét, kevés perez alatt, semmivé tették; midőn mai 
nap reggel. 5 és 6 óra között olly rettentő vihar vonult keresztül városunk 
felett, miilyenre legékesebb polgártársaink sem emlékeznek. Ennek bor
zasztó csattanás által követett villámai nagy távolságra egymástól, két 
házat gyújtottak meg, mellyek leégtek. Az egyikből egy 3 napos gyer
mekágyas asszonyt, ártatlan csecsemőjével, csak a’ részvevő felebaráti 
szeretet menthete meg a’ dühös lángoktul. A’ villám a’ kath. egyház tor
nyába is lecsapván, a* sz. Ferencz szerzetcbeli ott jelenvolt t. ez. prae- 
sidens és professor urakat leszédítette, a’ harangozó 13 éves fiát pedig 
halálra sújtotta. Ehhez hasonló szomorú sors érte a’ szomszéd Bogács liely- 
ségi juhnyáj melletti őrt is, ki családa mély bánatára halva vitetett haza.
•— N agykároly,aug. 2Sán: E'hó 23 és 27én tárták a’ szathniármegyei 
rendkívüli közgyűlést, az országgyűlési követeknek pótlóutasitás-adás vé
gett. A’ termés cgyátaljóban Szathmánnegyébcn nagyon középszerű, mi
nek következése az , hogy a’ gabnaár csökkenni nem akar. Egy köböl 
tisztabúza 8 — 9 f., egy köböl rozs 6 f. A’ tavasz a’ zabra nézve jobban 
mutatkozott; a’kukoriczát korábban a’ nagy hév pusztító, most pedig a’ sok 
varjú. Szürethez az Ernielléken éled reményünk, mind a" mennyiségre, 
mind a’ minőségre vonatkozólag. Sámiiéi napján már meglehetősen édes 
szőlőt Ízleltünk. — A’ szomszéd Szab.ilesmcgyében a’ rögtöni büntető 
vérhataloin a’ múlt hetekben megtermetté gyümölcsét. Egv orgonistát, ki 
elébb rablókép egy őt szekerére felvevő kocsist szép summa pénzétől meg
fosztott, azután mint magáét visszakövetelőt meglőtt, a’ nem sántnlábbnl 
követő büntetés lengő állapotba tett. Vajha a’ környékünkben több ezéh- 
ben létező lókereskedőkre nézve is hasonló fehnngasztalás hataroztatnék! 
Így tán nem keresné naponként sírva a* sok kifosztott ('s némellykor az

ényes ebéddel vendégelte meg, mellynek vége felé Grosser János, a két 
magyar hazabeli ájtatos rend főkormányát viselő p r o v i n c i á l i s a ,  ősi 
szokás szerint poharát emelvén, az egész szerzetnek és különösen a’ m. 
óvári szerzed háznak eddigi jóltevüít, és ezek. között mindenek előtt dicső 
e ulékezetü IV. Károly romai császárt és e’ néven 3dik magyar királyt, 
kinek uralkodása idejében a’ fenemlitett alapitvány következőben az ájta- 
tos rend M.-Ovárba hozatott, tisztelettel névszerint felhozván, az élők
nek közülök hosszú, és a* mennyei legbővebb áldásokkal boldogí
tott életet hálás szívvel óhajtott , az elhunytaknak poraira pedig ál
dást mondott. Következtek a’ jelenvolt egyéb főrendnek ’s t b. iránti 
áldomásozások. Mielőtt a’ vendégi táblák elhagyattak, a’ megyei másod- 
alispán, Kaidacsy Ferencz a’ közohajtást nyilatkoztatni vélvén, a‘ két 
egyházi szónokra emelt még egyszer poharat, kérvén őket, engednék az 
e' napi isteni szolgálatban tartott egyházi beszédeiket a’ végett nyomtatás 
által közrebocsáttatni, hogy valamint volt hallgatóiknak szívei bennök 
méltán gyönyörködtek, úgy azon sok ezernyiek is, kiknek hallgatóik kö
zött lenni szerencséjük nem lehetett, az ájtatos rendnek jeles érdemeikkel 
olvasás által voltaképen megismerkedhetvén, bennök szinte gyönyörköd
hessenek , és ezen hasznos szerzet iránti tiszteletet sziveikben táplálhas
sák : kik az ezen felszólításra következett közös felkiáltásban a* szinlet- 
1 *n köz óhajtást kétségesnek nem tarthatván, a’ tett kérés teljesítését nem 
ellenzettek. — (Il-k)

A’ fényképkészités feltalálója, Daguerre, Párisban , találmánya 
mindkét készitvényií, mellyek működésinek próbalapjaiul szolgáltak a’ 
vizsgáló biztosság előtt, IJelesbe küldötte , az egyiket ő es. 's ap. kir. 
felségének, a’ másikat Metternich hgnek. Az első e‘ fényképek közül a’ 
párisi Notredame székesegyházat, a’ Szajna-partróí nézve, a’ másik Da
guerre műterme belsejét ábrázolja. <) es. ’s ap. kir. fels. e’ küldeményt 
tetszéssel fogadó, ’s bogy a' bécsi művészek, tudósok és műkedvelők 
minél elébb láthassák e’ csodateljes találmány eredményeit, rendeld, hogy 
ama képek az egyesült képzőművészetek cs. k. akadémiája tanácstermé
ben nézésül tetessenek ki, mi is az illető meghívások kibocsáttatása után, 
aug. 2S, 29 és 3Ódik napjain megtörtént, 's a’ meglepő valóság által, mi
nőt csak az itt munkálkodó természet maga képes szülni, jeleskedő képek 
az ezen kiállításon jelenvolt számos műbaráttóláltalányosan csodáitattak.
0  fels. Daguerrenek, a’ művészet körül szerzett érdemei megismeré
séül, arany érdempénzt, mellynek egyik felét ő fels. képe diszesíti, a" 
másikon ezen körirás: ,,De arte merítő“ olvasható, továbbá egy arany 
burnótszelenczét, legf. néviratával, a’ párisi cs. kir. követség utján áta- 
ádatni méltóztatott. —

KÜLÖNFÉLE : K o l o z s v á r ,  sept. 5kén: Az itteni casino aug. ÍOfcén tar
tott felévi közgyűlésében, a’ folytatott nevezetesb tárgyak ’s határzatok minden 
részvényes tudomásául e ’ szerint közöltéinek. 1 )  A’ pénztárnoki számadás sze
rint a’ casino készpénze és tőkéje (ide nem értve a’ űzetetlen kön heverő rész
vényeket) ft. 12 krt teszen ezüstben. 2) A’ régi pénzek gyűjtését eddig
folytatott biztos bülöni F a r k a s  Sándor helyébe, ki erről lemondott, biztosnak 
». ajtai I n e z  e Mihály kormányszéki írnok neveztetett ki, kihez az ezutáni aján
latok küldendők. 3 j  Egy a’ casino számára alkalmas h áz megvételére javaslóit 
terv elfogadtatván,annak értelme szerint ezennel közhírré teletik, hogy a’ casino 

• .93 K) ezüst fr. tőkéje m ;llé kellető 8003 ezüst forint, 80 ezüst fios 100 rész
vénnyel lesz beszerzendő; ennél fogvást kinek a' mostani részvényesek közli! 
t Úszik, a’jövő 1810 lile ’s azután 18i4dik év végéig üt évre eső 100 ffos részvé
nyét egyszerre 80 fital megválthatja, ’s e’ szerint öt év alatt ennél többet nem 
fizet. E’ kedvező feltétel csak olly tagtól fogadtatik el, ki e’ 80f(ot készpénz
ben a’ pénztárnokuál legelőbb lefizeti, tartván ezen fizethetés ideje f. évi dec. 
utolsó napjáig; melly idő előtt is ,  ha a’ 100 szám beteltével a’ 8000 ff. kész
pénzben leíizetíeíett, a’ későbben jöttek ajánlatai nem fogadtatnak el. Önként 
értetvén , hogy kik a’ folyó vagy régibb évekről is elmaradtak részvényeik 
fizetésével, a’ 80 fíos semmi esetben addig einem fogadtatik, mig régibb f röizá- 
sikat le nem fizették. A' most előre fizető 100 részvényes a’ megváltott ötévki -  
tölte után is ,  az azután megállítandó és fizetendő részvénynek csak három ne
gyedét fizeti, mig é l ,  azaz: ha 20 fion marad tovább is a’ részvény, a’ löOas 
csak 15 ftot fizet. Nem részvényesek csak úgy vehetnek ebben részt, ha előbb 
magokat a’ szokott módon részvényeseknek bevétetik. Ha pedig valaki e’ végre 
befizetett 8!) ft részvényét vissza kívánja venni, csak azon esetben adatik vissza, 
ha 100 illyen részvényes nem találkoznék. 4 ) Az igazgató és 7 választoltsági 
tag kiléptével igazgatónak: Bethlen Sándor gr, 7 vál. tagnak pedig: Farkas Sín-  
dór, Radnotfái Sámuel, Szabó József, Szaesvai Zsigmond , Schilling János, 
Szilágyi Pál, és Tunyogi József választattak. 5 )  A’ helybeli répaczukorgyárra 
két részvény vétele határoztatott. — E’ hó lsején a’ monostori papirmaJoinmester 
hét éves fiacskája, mig- szüléi templomban vollak, fíirödvén, d. e. 10— 11 órakor 
a’ habok között találta halálát. Kerestóben több ügyes búvár vett részt, azonban 
csak 3án délben találó meg a’ népkerti úszóiskola tanítómestere, Binder Ján. — Múlt 
napokban egy öreg renden levő mészárosunk , szolgálatába fogadván bizonyos 
.süliedért, ki korábban huzamosan raboskodott a’ városi fogházban, a’ gaz kö
lyök ura pénzesládáját kilopta, ’s 2kára viradólag felhasogatván azt, a’ benne 
volt tetemes pénzmennyiséggel elillotf. — Aug'. 25kén kezdődék az unitáriusok 
népes egyházi főgyülése kir. táblai elnök vargyasi Dániel Elek , a’ status fó- 
g mdnoka, és Székely Miklós superintendens elnöksége alatt, kik velős és ékes be
széddel , különösen az utóbbi sz. Jakab apostol közönséges levele Hí. része 18 
versének: „A’ kik a’ békességnek szeretői, az igazságnak gyümölcsű békes-  
segcsen vetik“ említése ’s kifejtésivel fölhivák az egybegyült atyafiakat a’ sta
tus javát tárgyazó munkálkodásra; a’ tanácskozások sept. Isőjeig' esüggcdellc- 
nii! folytak. Több üdvös és jövendőt biztosító határzat között fontos és érdekes 
n' főiskolára nézve az uj (örvénykönyv alkotása, melly az itteni collegium egyik 
tisztelt inspeclor-curatora , kormányszéki tifoknok iszlói Iszlai László, fáradatlan 
m mkásságu elnöksége alatti biztosság által terveztetvén, nagyobb részint hely— 
benhagyaíoll és rnegorősitteletl. E’ törvénykönyv szelídséggel párosult komoly 
cs szilárd lelke az i'ícni nemes főiskolában az említeti: mlgos ur és Bethlen F e-  
rencz gr. inspectorM-uralorok bölcsen és szunnyadallan őrködő szemeik alatt uj 
korszakkal kecsegtet minden egységhivőt közelebbi jövőben. Ezcnkül a’ neve
lés és tanítás tárgyában is sok történt, mi nem maradand haszon és nyom nélkül. 
A’ pác lagoga rchai hivatal, melly cddig-elé a’ rectorival volt kapcsolatban, kii-
1 in , magán álló hivatallá tételeit., hogy az alosztálybcli növendékek tanulása,’s 
magányos és küzlaniíó k taníttatása és nevelése minél nagyobb, komolyabb és osz
tatlan föl vigyázat, serkentés és vezérlet alat t legyen. Paedagogarchává válasz
tatott u’ kolozsvári unifnrln sz. eklézsia lelkésze Kriza János. A’ falusi isko-



( 3Ö5 )
által koldulásra szoruló) háznép tulajdonát a’ puszták véletlenében hiú
ban. (E.-H.)

S p a n y o l o r s z á g - .
(Lteszletesb egyezkedési lnrek az ellenséges felek közt.) Madrid, aug. 

24ikén: „Az éjszaki tartományokbul érkező levelek egyhangúlag legna
gyobb biztossággal említik, miszerint a’ végegyezkedés rövid idő múlva 
mindenesetre meg fog köttetni az ellenséges felek közt. Némelly levele
zők annyira mennek, hogy még az egyezkedési pontokat is közlik, mely- 
lyek szerint a’ tartományok 25 évig megtartják minden mostani szabadsago
kat , a’ carlosi vezérek és tisztek pedig mostani rangjokat és fizetésüket;, 
mihelyt az alkotmányos királyné parancsinak hódolnak. E’ felieteket Ma- 
roto tábornok Hay lordnak nyújtó be , ki azt azonnal Londonba kőidé , 
mivel a’ earlosiak az a ngo l  k o r m á n y  által akarják magoknak 
biztosíttatni a’ szerződési pontok szigorú megtartását. E’ hírek annál na
gyobb hitelt nyertek a’ fővárosban, mivel Martinez carlosi ezredes aug. 
ISikán hosszasan értekezék Esparteroval, ki ezután rögtön gyors hírnö
köt kőidé a’ hadministerséghez. Ezt a’ kormány hosszas minister! tanács
kozás után még ugyanazon nap visszaküldé Esparterohoz , más gyors hír
nök által pedig Parisba kőidé hivatalos sürgönyöket. Mit foglalnak ma
gokban tulajdonkép ez irományok, azt még nem tudhatni bizonyosan, de 
hihetőleg az egyezkedésre és Maroto ajánlatira vonatkoznak. Azonban jól 
értesültek mégis azt hiszik, hogy e’ hírek nara annyira valóságon, mint 
az éjszaki tartományok lakosinak béke-utáni óhajtozásin alapszanak , mert 
sem Hay lord nem nyilatkozott még Espartero és Marotoval tartott tanács
kozásai sőkeréről, sem az angol követség nem kapott még erről semmi 
hivatalos tudósítást. Mit a’ earlosiak most kívánnak, azzal már két év 
előtt kinálá őket Espartero, ’s ajánlatit megvetéssel utasiták vissza. En 
mindig hivém ugyan, mikép Maroto az estellai vérengzés utáni bánásmód
ja által halálos sebet ejtett d. Carlos királyságán ; de azért még sem hi- 
hetem el , hogy pénzért tudná eladni azt, ki mellett utolsó csepp vé
rig eskíivék rendületlen hőséggel harczolni. Ha tehát Maroto csakugyan 
tett némi békeajánlatokat Hay lordnak, úgy azok minden esetre olly ma
gosra feszitvék, hogy nehezen számolhatnak az alkotmányos kormány 
helybenhagyására. A’ királyné most, miután naponkint nyomasztóbb a 
earlosiak helyzete, eltökélve látszik lenni, csak azon esetre lépni velők 
egyezkedésre, ha végkép lerakandják fegyveriket. Ha már annyira ment 
volna az alkudozás, mikép azt hírlik, mért égetnék föl folyvást a’ gabna- 
termést a’ hadviselő felek, ’s miért folytatnák szünet nélkül a’ kegyetlen 
vérengzést? Espartero pedig épen most fejt ki legnagyobb munkásságot; 
2bikán délután ugyanis megtámadá az urquiolai erősséget ’s a’ earlosiak 
rövid ellenállása után el is foglalá azt. E’ rendkívül erős hegyi állomás
ban 40 ezer töltés esett az alkotmányosak hatalmába , több élelemaemü- 
vel együtt. A’ győzők egészen Manariáig üldözék a" futó carlosiakat. Es
partero tehát kardéllel szándékozik szerződni. Ez alatt a’ ministeri csel- 
szövények élénkül váltogatják egymást. Ximenez pénzügyminister, ki 
egyetértésben volt a’ föllengősdiekkel, elvesztő hivatalát, ’s mivel a’ mos
tani veszélyes körülmények közt senki nem akar tárczát vállalni, tehát 
ideiglen a' tengerészministerre ruházák azt. Espartero és Alaix közt némi 
meghasonlás uralkodik, mivel az előbbi Van Malent kivárni tábornokkara 
vezéréül, mit a' hadminister kereken megtagadó tőle. Mendizabal Tepa 
gr. palotájában gyönyörű termeket bérle gyüléshelyül a’ föllengősdi köve
tek és pártfőnökek számára. —

(Maroto Zumarragában. A’ spanyos zavargás erkölcsi tekintetben.) 
Harcztéri hírek szerint Maroto aug. 28ikán már Zumarragában volt négy 
zászlóaljával, Espartero pedig elfoglald Bergarát. A’ trónkövetelő már 
csupán a’ navarrai sergekre számolhat , a’ többi zászlóaljak alkalmasint 
Marotohoz pártolandnak. — A’ spanyol zavargás mindinkább csak két 
főszemély körül kezd öszpontosulni, t. i. Espartero és Maroto körül; e’két 

, férfi mindegyike akarat-nélküli bábbal bir, Espartero Krisztinával, Ma
roto pedig a’ félénk d. Carlossal. Krisztina mögött alkotmányos és repub- 
licanus csevegők koptatják nyelvöket, míg a' trónkövetelő körül néhány 
elélt udvaroncz és komor szerzetes mozog. A’ nép csupán Spanyolország 
éjszaki részeiben bir nagy erkölcsi hatással, mig a’ déli tartományokban 
csupán üres elméleti élet uralkodik. Egyedül az sajnos, hogy az éjszaki 
részekben az elvadult papság már inkább alkalmas kardforgatásra, mint 
i s t e n i  szóhirdetésre ; szerencse mindazáltal , hogy a’ spanyolok ál
táljában igen keveset olvasnak, mert különben a’ külföldről Spanyolor
szágba özönlő fölüleges munkák végkép megrontanák őket. A’nemzet egy 
része már is veszteni kezdi nemzetiségét. —

rk it g  M  a .
(Visszatekintés a’ múlt parliamenti ülésekre.) London , ang. 27ikén: 

„Ma rekeszté be királynénk személyesen a’ hosszas parliamenti üléseket, 
s házasságáról, mit olly bizonyosnak mondotta’ M. Post, szó sem volt 

a trónbeszédben. Altalányosan semmi újat nem foglalt magában e’ beszéd; 
de a’ ministerek fölszabadultak fél évre legnagyobb bajoktul és biztosan 
megtarthatják hivatalaikat a’ legközelebbi parliamentnyitásig , mit két hó
nap előtt alig merhete valaki reményiem. Nem sükerült ugyan nekik az 
ülésnyitó beszédben a’ királynétól ajánlottnégy pont valamellyikét kikiiz- 
deni, ’s a’ toryk, különösen pedig Lyndhurst, csipős észrevételekre hasz- 
nálák e’ körülményt; de azért nem igen lehet reményük helyettük hata
lomhoz juthatásra, ’s a’ whigek könnyen vigasztalhatják magokat, mert 
az érintett négy pontbul az irlandi és canadai még nincs eldöntve ’s igy 
nem olly könnyen csikarhatni ki kezeikből a’ hatalmat. Azon fölül pedig 
nem tagadhatni, mikép mind e’ mellett is több hasznos törvény ment ke
resztül ez ülésen; mi pedig az irlandi testületjávitást, a’ nevelési ügyet 
\sat. érdekli, azokra olly világosságot terjesztettek az eddigi vitatások, 
hogy a’ jövő ülésben igen kevés nehézség leend legyőzendőa’ ministerek

résziről, főleg, miután a* szenvedélyek is tetemesül Iecsilapultak már e’ 
tekintetben. Megjegyzendő mindenek előtt, mikép Angliában nem létezik 
olly hatalom, melly egy vagy más rendszabályt mindjárt ki tudna vinni, 
mihelyt azt jónak találja. Minden újításnál vannak személyek vagy osztá > 
lyok, mellyek az által valamit nyernének, következéskép többnyireoly- 
lyanok is , mellyekre káros következményű lenne az illető újítás. Mind
egyik használja tehát parliamenti befolyását, ’s ha az ujitó párt nem bir 
elég tulnyomósággal, vagy a másik nem akar könnyen engedni, úgy sok
szor evekig tart a’ vitatkozás, mig végre egyik vagy másik párt engedni 
kénytelen. Ha e' szempontbal tekintjük az ügyeket, úgy valóban szeren
csét kívánhatnak magoknak a’ ministerek mind ahoz , mit ez év folytában 
bevégzésre birtak hozni parliament előtt, ‘s az ország is elégült lehet ve
lők , mivel annyi kívülről fenyegető veszélyt el tudtak igazítani, ’s most 
sokkal derültebb a’ politikai láthatár, mint a’ korábbi ülés fb!>fon volt. 
Különösen említendő itt a’ Belgium és Hollandia közt fenforgoft viszály 
kedvező elintézése, valamint Erancziaország kibékülése is Mexicoval, és 
azon békét Ígérő szerencsés helyzet, mellyben jelenleg a’ spanyol ügy áll* 
A’ keleti ügyre nézve szinte csak jót reménylhetni Anglia törekvésből, 
mikkel minden áron föntartani iparkodik a’ békét ’s ügyek mostani állás
pontját. M..AÜ tönkre teszi utódjait, ha nem engedelmeskedik a'nagy ha
talmak kivánatának, ez pedig egyenesen Anglia kormányától indult ki. 
Azzal is dicsekhetik a' ministerség, miszerint a’ chartistákat meggyőzé 
arról, hogy a’ középosztály egy üttmunkálata nélkül nem igen kezdhetnek ki 
javításokat; mi pedig legtöbb, a’ ministerek e’ szerencsés siiker kiesz
közlése mellett a’ nyilványos szabadságot nem séi tők meg és semmi rend
kívüli eszköz által nemnyomákel a’nemzetiséget. Kemény Illetni , hogy a 
gabnatörvény ellen ismét hathatós izgatás támadand, mert ezt csupán a’ 
chartisták korlátlankodási nyomák el. Az ellenzési lapok kegyetlenül szab
dalják a’ trónbeszédetj; ministeri részről a’ Courier ótalmazza azt, mig 
a’ Globe és Chronicle nem mernek érette lándzsát törni. Egyébiránt kö
vetkezőleg nyilatkoznak a’ parliamenti ülések berekesztéséről a’ londoni 
lapok. (Sun.) „A’ trónbeszédet — e’ gyűlés zártettét — az egész cityben 
rendkívüli csekélységnek tekintik ’s figyelemre is alig méltatják. A’ pénz
keletre épen semmi befolyást nem gyakorlott e’ kormánybeszéd.“ (M. Post.) 
„Az idegen követek gyönyörű ’s változatos öltözete , a’ peerköpönyegek 
fénylő skárlátja, aC hölgyek fehér ruháji és tollai mind leggyönyörűbb 
látványul szolgáltak *s rendkívül élénkké varázsiák az egész termet. A’ 
királyné Southerland és Littleton ladyk között jelent meg az ülésteremben, 
számos főhivatalviselő kíséretében és illő méltósággal, foglaló el helyét 
a’ trónon. Aranyhimzetü királyi palástja alatt fehér selyem ruhát viselt, 
gyémánt melldiszt, gyöngy nyakszoritót s fején Anglia korona ja tündök- 
lött. A’ trón jobb oldalán Sehafíesbury, Duncamion és Norfolk lordok 
állottak, balról pedig Melbourne az országlási karddal, Normanby, Hill 
és mások, Kent lighő Szász-Coburg Ferdinand ligi család kíséretében je^ 
lent meg. Cambridge hgja’ terem hgi padján ült; a’ karzatokon a’ köve
teken kívül Pál würtembergi és Károly braunschweigi ligek voltak látha
tok.“ (M. Herald.) ,,A’ királynét olly szótlanul fogadá az utczákon a’ nép, 
hogy a’ ministerek többé épen nem kétkedhetnek népszerűtlenségük fö
lött, melly népszerűtlenség mindenkora’ fejdelemre is át szokott menni 
Angliában. Máskor szívből származó éljeimel fogadá királyát az angol 
nemzet, ’s most alig lehete itt ott egyes fölkiáltásokat hallani; azonban 
mindenütt mégis legnagyobb tiszteletet tanúsított e’ fiatal fejdelemnóje iránt 
a’nép, mert a’ királyi kocsi megjelentékor mindenütt egyszerre kapák le 
kalapjaikat a' nép összetódult ezrei. Yisszakocsiztakor fáradság és bánat 
mutatkozék ő fels. arczvonalmin.“ A’ M. Chronicle ellenben igy nyilatko
zik: „Azon lelkesülés, mellyel a’ királynét jöttekor ’s távoztakor a’nép 
fogadá, majd minden hitelt fölülhalad. Egyetlen férfi, alkalmasint vala- 
melly tory lord pártfogásában bízván, pisszegni kezdett a’ felsőház előtt; 
ezt azonban rögtön földre sujtá ő föls. egy hű alattvalója.“

(A’ hadminister lemond hivataláról. Elegy.) Howiek 1. aug* 29ikén 
benyújtó lemondását, mit a’ királyné minden ellenvetés nélkül azonnal el
fogadott; utódja még nincs kinevezve. Ugyanazon nap titkos tanácsülést 
tartott ő fels., melly alkalommal Poulett Thompson és Laboiíehere lete
vők a’ szokott esküt.— O' Connell már megkezdő parliamentszűnnápi tá
borozását, de tiszta whig szellemben, mert minden gyűlésen leginkább 
csak a’ whig kormányzatot magasztalgatja. — Feargus 0 ‘Conhor aug. 
végén Edinburgban tartozkodék, hol igen kemény hangon hallata ismét 
magát, mondván többi közt, mikép a’ chartisták épen nem akarják má
sok vagyonát fegyveres kézzel eltulajdonítani, hanem csupán saját jogaikért 
szólnak és fáradozás!k gyümölcsét szabadon kívánják élvezni. A’ liver
pooli törvényszék hihetőleg rövid idő múlva elfogatja O’Connort. — 

l ’ r a u c z i a o r ^ z á ^ .
( P e y t e l  borzasztó pőre. Elegy.) P e y t e l  iszonyú pőrét aug. 

30ikán kezdők meg a’ bourgi esküttszék előtt. Van ugyan még sokkal bo
nyolultabb bűneset is ennél, de borzasztóbb bizonyára nincs a’ Peytel el
len intézett pörnél, ’s nincs oily an , melly iszonyúbban szoritná össze a’ 
szivet. Peytel Sebestyén belleyi jegyző, házasságban élt hat hónap óta 
egy fiatal creol hölgygyei, kihez soha nemviselteték vonzalommal’s kit 
csupán pénzéért vett nőül. Peytel mindjárt a’ házasság után neje szülőji- 
nek akaratja ellen 50 ezer frankot fordita valami tárgyra ’s végintézet- 
tételre is bíró nejét, mellyben őlett egyedüli örököse ; iratai közt két le
vélre is találtak, mikben mindenféle természet elleni vétségek mialt vá
dolja magát a’ fiatal nő. Oct. 3 ükén Peytel nejével és szolgájával Macon- 
bul, hol látogatáson volt, visszautazott Belleybe ; kocsijában ő ült nejé
vel’s 7500 frank volt nála, a’ kocsi előtt pedig szolgája haladott kétkerekű 
t üyigán. EstiS óra után,sötétben, a’ szolga az uraság kocsijához közelite, ’s 
pistolyábu! reá lőtt; az asszony kiálta férjének : hamar vedd pisztolyodat!
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A’ férj azonnal kilövi pisztolyát a’ kocsi előtt elfutó emberre, utána ro
han a’ kocsiból, még egyszar lő ’s utói éri szolgáját, kit vas pöröllyel 
lever ’s végre agyonüt. Nejét meglehetős távolban találó szinte lélektelenül.\ 
Így beszélő el Peytel a’ történetet Belleybe visszaérkezte után, hová két 
pór vive utana a’ no holttestet. Az elbeszclesnek. mindjárt eleinte kévés 
valószínűséggel kellett bírni, mert a’ rendőrhadnagy azonnal elfogató őt. 
Ez óta Pey'tel annyi ellenkezésbe jött vallatásánál a’ törvényszék előtt, 
hogy már épen nem kétkedhetni, mikép a’ szerencsétlen asszonytő maga 
lövé kétszer arczba, szolgáját pedig kegyetlenül agyon véré, hogy tanú
ja ne maradjon bűntettének. Valamint a’ szolga ismert becsületessége, 
úgy minden közelebbi körülmény is azt tanúsítja, hogy Peytel kettős gyil
kosságot követett el. A’ bűnös eddigi vallómási tökéletesen igazolják e’ 
véleményt. — A’ párisi lapok jelenleg következő változásokon mentek 
keresztül: a’ Temps szerkesztősége Coste kezeiből Conil birtokába jutott, 
ki ezelőtt gyarmati küldött vala és több marseillei gazdag váltóházzal 
közelebbi viszonyokban állott. Girárdin „La Presse“ czimü lapja ismét az 
ő birtokában maradt, mert pénzt kapott újra azon forrásból, mellyből eddig 
húzó gyalázatos zsoldját. A’ szolga tehát ismét teljesítettéi kötelességit. A’ 
Courrier franpais és Constitntionnel megmaradtak régi helyzetükben, csak- 
h°gy jövedelniük naponkint inkább csökken, noha az utóbbi csakugyan 
most is leggazdagabb a’ párisi lapok között. —

(Peytel halálra ítélve. Maroto az alkotmányosakhoz pártol.) A’ fő- 
nebbi undok port már bevégzé az aini esküdtszék és halált mondott a’ 
gonosz Peytelre. —- Parisban azon hir szállong, hogy Maroto tábornok 
4 zászlóljja! az ellenséghez pártolt ’s a’ trónkövetelő visszatért Esteilá
ba , hol nyílt karokkal fogadók őt párthívei. — Közbeszéd tárgya az is 
nagyobb társalgási körökben, miszerint Anglia királynéja csakugyan rö
vid idő múlva férjhez menend Coburg hghez. —

T ö r ö k o r s z á g * .
Konstantinápoly, aug. 2 lén: M. Ali válasza megérkezék a’ porta 

legutolsó javaslatára, melly ben az öt nagy hatalom közbenjárulását is tudat
ják vele. M. Ali, úgy látszik, nem igen kész lemondani azon hasznokrul, 
mellyeket kivitt ’s csak azon föltétekhez köti a’ szultán iránti engedelmes
ségét , ha Cliosrevv basát elmozdítják az ügyek vezérletétül ’s örökül en
gedik át azon tartományokat, miket jelenleg kormányoz. Ettől el nem 
állhat ’s a’nagyhatalmak fenyegetésités rendszabályit,czéljok elérése vegett, 
nyugottan várandja be ’s csak egyedül erőszaknak enged , ha t. i. ehez 
folyamadnak. A’ portát biztosítja, miszerint csak végválasza teljesítése 
után irandja alá a’ békeszerződést. Hasonló szellemben válaszolt az ide
gen hatalmak consulinak Alexandriában, kik figyelmessé tevék őt azon 
veszélyekre, miket el nem kerülhet, ha tovább is makacsul ragaszkodik 
feltétihez. A’ vén rókát legkevésbbé sem forgató ki sarkából ez , mert 
ismeri a' nagy hatalmak és saját helyzetét ’s jól tudja, milly következ
ményekre vezérel megtám idtatása. A’ zavarok azonban ezáltal növeked
tek és sokan fejezék ki már azon kívánságukat, miszerint az egész ügy
gyei jobb volt volna nem törődni ’s egyedül a’ portára hagyni hibája kö
vetkezményi tűrését. Egyébiránt ez sem épen olly könnyű ’s ennek is 
megvan kedvetlen oldala, noha nem tagadhatni, miszerint holt testbül meg 
senki élőt nem teremte. A’ nagyhatalmak képviselője az utolsó sürgöny 
érkezte óta Alexandriábul gyakorta tartónak gyűléseket egymás közt’s a’ 
portával. Az angol ’s franezia hajósereg még folyvást a’ dardanellák előtt 
horgonyoz; gyauiták , hogy Alexandria felé vitorlázand czikázás végett; 
úgy látszik azonban, eziránt még nem érkezék parancs. A’ franezia ha
jósereg erősitvényt kapott. — A’ Mell. Ali által Salonichiba küldött haj
togatok az ottani basánál nem nyerék azon kedvező fogadtatást, mit Ale
xandriában reményltek. A’ basa minden szóbeli közlekedésiül őrizkedék 
velők, hanem elfogadó Méh. Ali hosszú iratát, de egyedül azon czélbul, 
hogy tatárja által azt azonnal a’ nagy úrhoz küldhesse. Midőn ez értésükre eset 
a’ bujtogatóknak, azonnal hajóra ültek, Alexandriába vitorlázandók. ’S 
igy ismét egy felleg vonult el sértetlenül, mi miatt nem csak a’ diván , ha
nem az idegen képviselők is aggódtak. Annyi mindazáltal igaz, hogy Mell. 
Ali olly könnyen nem mond le terveiről, úgy látszik, minden tetteit át
gondolt rendszer szerint intézi. Nem csak a’ fővárosban munkásak zsol
dos ügyvivőji, hanem az egész ország pezseg tőlük. Ila fontolatra vesz- 
szük a’ Méh. Ali által használt ármányokat ’s rendszabályokat czéljai lé
tesítésire, a’ nélkül mégis, hogy kivánatit tökéletesen kivíhatá , valóban 
meg kell győződnünk, miszerint Törökországban nem hiányzik egészen a’ 
fönállási elem, sőt megújulása sem épen hihetetlen. Méh. Ali olly hangon 
beszél válaszában , mintha gyanittatni akarná azon meggyőződését, mi
szerint a’ nagyhatalmak szövetkezése a’ keleti ügy iránt nem leend tartós. 
Méh. Ali finom orral bir , ’s mivel pedig a’ fővárosban politikai jóslati iránt 
kedvező vélemény uralkodik, sokan ingadoznak az európai udvarok iránti 
bizalmukban, mert, meg kell vallani, niégnem találók fel azon utat, melly 
a' tömkelegből szabadba vezérlene. A’ porosz tisztek nem sokára ellia- 
gyandják a’ fővárost, szabadsági idejük úgyis már eltelt. Azon hir terjeng 
itt, hogy ősi, dicső szokás szerint Mahmud szultán minden fermánját meg
újítaná jók, ez olly rendszabály, melly csak a’ porta jelen szűk pénzügye 
miatt érdemel némi elnézést. —

(Jour, de Francfort.) „La politique degagée des illusions du liberális
on“ szerzője a’ keleti ügyről következő czikkel közöl: „Sokat vitáznak 
és írnak a’ keleti kérdésről; a’ hírlapok hasábokat töltenek be Törökőr- 
szágruli okoskodással ’s mindez egyedül oda czéloz, hogy az egyszerű kér
dést zavarttá tegyék. Fen akarják é tartani az ozmán birodalmat vagy 
nem i Ez tisztán a’ kérdés. Ha a’ nagyhatalmakat mellékczél vezérli, ha 
eltitkolt gondolatok a’ török birodalom bukását kívánják, ám alkudozza-

nak, újítsák meg afcon egyezkedéseket, mik Belgiumra nézve tanácscsal és 
jegyzőkönyvvel divatoztak; mig alkudoznak, addig a’ kérdés események 
által, mik folyvást haladnak , eldöntetik ’s mivel, minden bölcsességünk 
mellett is igaz ’s igaz marad azon régi jó példabeszéd: „ember gondol, 
isten intéz“ lehetetlen előre meghatározni valamelly eset következményit, 
mi néha egészen ellenkező a’ gondoltnál. Ha pedig a’ nagyhatalmak Tö
rökország épen föntartását óhajtják, mi érdekükben’s egész Európa érdeké
ben fekszik, cselekedjenek ’s ne alkudozzanak. Állítsák a’ franczia-an- 
gol hajóserget az alkirály hajóhada ellenébe , szólítsák fel a’ hajóvezére
ket a’ török hajósereg kiadására ’s támadják meg ’s rombolják szét az 
egyiptusi hajóserget legkisebb vonakodásra, a’ török hajóhadat pedig tör- 
venyszerüleg ’s feltétetlenül adják át a’ franezia ’s angol hajóvezérek a’ 
nagyur kezébe,valamint a’kapudán basát’s mind azt,kik pártolók összeesküvé
sét, hogy megkaphassák illő büntetésüket. Áleíube: iség, mi az árulót védi, 
az elpártolást buzdítja ’s a’ békét ’s közbátorságot szétdulja, itt nincs 
helyén. Hogy azok, kik összeesküvést ’s fenálló kormányok megbukta
tását óhajtják, büntetlenséget követelnek, könnyen meglóghatni; hogy 
pedig a’ kormányok ezt elnézik, ’s az összeesküvés orgánumai zaja által 
megrettentetni hagyják magokat,’s a’nagy vétkeseket, a’ lázongás fejeit, 
megbüntetni nem merészük, ez szinte hihetetlen. Ha szét van rombolva 
Mell. Ali liajóserge, természetesen, Ausztria, Oroszország, Anglia, Po
rosz és Francziaország küldjék képviselőiket az alkirálylioz’s követeljék, 
hogy Szyriábul ’s Arabiábul vonja el sergeit ’s Egyiptus alkirályság öröksé
gével érje be. Ha e' kívánótoknak nem hódul, vagy legkevésbbé vonak- 
szik, 30 — 40 ezer főnyi orosz sereg, olly érő, melly az európai hatal
maknál gyanút nem támaszthat, csatlakozók a’ török sereghez Szyriában, 
Ibrahim basa serge megtámadása végett; továbbá ausztriai-angol egyesült 
sereg kössön ki Egyiptusban, szálljon' szárazföldre, űzze el az alkirályt’s 
a’ szultán által kinevezendő basát ültesse alkirályi székébe. Csak ne hagy
juk.magunkat elcsábittatni, mintha az egyiptusi alkirály csak eszköze len
ne keleten a' lázadási pártnak , előbb utóbb megbánják az uralkodók iránta 
mutatott rokonszenvőket. Mihelyt végéé’ küldetésnek, az egyesült hatalmak 
csapati elhagyandják azonnal az ozmán birodalmat; szűkkeblű politika, 
hódítási szellemtől lelkesitve , melly a’ csapatokat továbbra is Törökor
szágban marasztalná, mitsem szükség kívánná az alkirály meghódításául, 
azon hatalomra, melly illyesmit merészlene, káros lenne és uj zavarba 
döntené.“ E’ ezikk Írója elmélkedéseket közöl tanúságul, miszerint a’ ke
leti kérdés megoldatása, mint ő tanácsolja, egy nagyhatalom érdekit sem 
csonkítja, sőt Russzia ’s Francziaország sem vesztene semmit is általa , 
holott a’ franezia publicisták többsége az alkirály érdekit buzogva támo
gatja. Ha bár feloldatási rendszerét a’ nagyhatalmak nem teszik is mago
kévá , mégis eszméiben több előkelő politikus osztakozik.

N é m e t o r s z á g .
Osnabrück , aug. 23kán: Polgáriskolánk hét tanítója, kivevén Scliü- 

ven felügyelőt, ’s a’ város papsága, kivevén Weibezahn lelkészt, vizs
gálat alá vonattak, mert aláírták a’ városhoz intézett hálairatot. Noha a’ 
hét tanítót ismételve felszóliták a’ jogkanczellária előtti megjelenésre, ezek 
azonban még folyvást vonakosznak; mert a’ consistorium birájok, melly 
előtt felelősséggel tartoznak. — Wirth t r , ki három év előtt AschafFen- 
burgból Nanciba menekvült, néhány hónap ótaStrassburgban él igen nyo
masztó körülmények között, mert munkájinak nyomatása Németország
ban igen nagy nehézségekkel párosul. Nyilványos életének története ’s ki
válogatott munkáji készen állnak nyomtatásra. — A’ müncheni politikai 
lap szerint sept. Íjén nyitók meg a’ vasutat Müncheniül Lochhausenig,60 sze
mély ült a’ kocsikon, közöttük az ország első hivatalnoki;az erőmű virágokkal 
és zöld gályákkal volt fölékitve; 18 >|2 perez alatt futó meg pályáját; Locli- 
hausenben örömrivalgással fogadó a’ nép a’ kocsivonal érkeztét; a 3Va 
órai utat visszafelé 14 perez alatt haladó meg. Délután ugyanazon nap még 
3szor járta meg e’ pályát a’ gőzkocsi.—

G ö r ö g o r s z á g * .
A’ M. Chronicle Athénéből jul. 3 lről következőt közöl: „Odell, an

gol utazó, midőn legutóbbi vasárnap este Jupitertemplom romjai közelében sé
tálna egy csapat görög katona, részint kivont karddal, részint kődobás
sal, megtámadó. Odell először kevés ideig pálczájával védé magát, mig sú
lyos kardvágást kapott vállán. Mivel pedig átlátta, hogy ha még tovább 
ellenáll nekik, okvetetlenül meggyilkolják, futásnak eredt tehát, a ka- 
tonáktul iildöztetve. Szerencsésen elérte a britt consul lakját; mire a ka
tonák csendesen laktanyájokba vonultak ’s csak később néhány óra múl
va jutott a’ tisztek eszébe tömlöczre hányattatásuk. A’ katonák vonakod
tak engedelmeskedni ’s a lázongókhoz többen csatlakoztak bajtársik kö
zül. Fegyverfogásra perdült meg a’ dob ’s midőn a’ katonák a’ lázongok 
ellen vonultak, „le a’ bajorokkal“ kiálták ezek , tüzeltek ’s megsérté- 
nek több katonát, kik már sebeik miatt meghaltak. A’ lázadást azonnal 
elfőjták ’s a’ csendzavarókat tömlöczre hányák. Yakmerőleg oda nyilatko
zónak ezek, miszerint Wibmer tanár túl akarók az országot megmenteni; e’ he
lyet ismerek elOdellt, ki szerencsétlenségére igen hasonlít hozzá , sőt ka
lapjuk is ugyanaz. —

_ ___________  - - - -  *■ 1 ■ 1 ■—-- ■ ■ t  :  .   -rrrrrrr— = 3 »

Gabonaár: Pest, septemb. Ibikén: Tiszta búza 165, 150, 140,;—Két
szeres, —, 120, 100; — Rozs 100, 07, 03; — Árpa 86.,
80,_; —Zab 62, 60, 55; — Köles — , — , —; — Kuko-
ricza 125, 120, — ; — Köles-kása; pesti m. v. garas. 
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Szerkeszti Hetmeczy. — Nyomtatja Trat tn er-K árolyi úri ulcza 612.
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FOGLALAT: Magyarország ( országgyűlési hirelc; kinevezések; keresklcsi nézetek; különféle; torontálmegyei uj követválasztás; ’s a’ t.) Ame
rika. Portugália. Spanyolország (újabb adatok Maroto békeajánlatiról, ii. gkcp az alko mán) osaklioz pírtol; Biscaya és Guipuscoa békeállapotban; lap- 

éleinény a’ spanyol békealkuról; a’ cortes megnyitva; az alkotmanyosjcreg uj helyzete az éjszaki tartományban; ’s a’ t.) Anglia (Eglintoun 1. io- 
agi harczjátéka; a’ franczia és angol politika folyvást ellenkezik agyassal a’ keleti ügyre nézve; O'Connell föloszlatja az előzó társulatot; ’s a’ t.)

velemeny 
vagi
Törökország. Schweicz (zürichi nép- lázongás; a’ kormányzóság lemcfi; ’sát .J  Görögország.

M a g y a p o r s i á g  é s  E r d é l y .
ORSZÁGGYŰLÉSI HÍREK. Pozsony, sept. 13. F,’ hónapban eddig az or

szágos ülések főtárgyai mindkét Táblánál a' f. e. Julius 2Skán költ k.k. leirat 
következtében és a’ k.k. előadások 2ik pontja iránt váltott üzenetek valónak. 
I. A k.k. l e i r a t  t á r g y á b a n  a’ KK és HU f. h. 3kári tartatott országos 
ülésükből a’ 3dik üzenetet intézték a’ mélt. Főrendekhez, melly üzenet lénye
gesrészei következők: ,,A. KK és Ilii hazaííiii’s képviselői áilásuknál fogva 
legelsőben is az országnak azon súlyos sérelmeit óhajtók orvoslás végett fel
terjeszteni , mellyek a’ nemzet leglényege«!) jósait, sőt magát a’ képviselői 
rendszert is sértve, az egész polgár i alkotmányt megrázkódtatják: rokonbizo- 
«la I inti felszólításukra azonban a” mélt. Főrendek nem hajoltak, hanem‘azt 
állítván, hogy az 179i)/Idik évi 13dik czikkely mindenek előtt es minden 
esetben a’ k.k. előadásokat rendeli fölvétetni, ’s addig, inig a ok fölteyjeszt ve 
nem lesznek, részükről a’ közlőit súlyos sérelmek tárgyalásába nem bocsát
kozhatnak, azok elmellőzésével folyvást a’ k.k. előadások föl vél elét sürget
tek; elmondották ezekre a' KKes Ilit több rendbeli üzeneteikben, hogy azon 
magyarázat, mcllyet a’ mell. í  őrén lek a’ felhívott törvénynek tulajdonítanak, 
sem azon torvény alkotásának körülményéivé!, sem az alkotása óta folyvást 
követett országgyűlési gyakorlattal meg nem egyezik ; előhozták azt is, hogy 
épen azon 13ik czikkely, mellyben a’ in. Fő Ilii ellenvetésüket alapítók, még 
mielőtt a’ k.k. előadásokról említést tenne, világosan és előlegesen paran
csolja, hogy az ország llendei az országgyűlésre minden akadálytéiel nél
kül meg jelenhessenek ’s ot t törvényes szabadsággal tanácskozzanak; jelen
leg pedig a' szabad választást ’s a’ szólás törvényes szabadsagot korlátozó 
súlyos sérelmek által azon törvénynek említett eiőleges rendeleti! vágyén 
megsértve: mindenek előtt tehát azon törvénynek sérelmeit kell teifleg or
vosiam; kifejtették azt is, hogy azon 13ik czikknek viszonyos ren felét,; az 
ország sérelmeinek minden országgyii’ésen múlhatatlanul leendő orvoslását 
is parancsolja, ez pedig olly gyakran elmuiasztatott, sőt nagy részben min lj- 
ez ideig teljesítve sincs. Ismételve kijelentek a’ KK és Ilii azt is, hogy ők 
a k.k. előadásokat pontonkint tárgyaltat ás alá,, fogjak venni ; sőt miután a' 
f. e. jul. 2'vról jött k.k. leirat kihirdetteletf, (') Felségének atyai felszóliia- 
s;ít követve, niegkeszitették a k.k. előadások iránti egyezkedést megnyitó isó 
felírást, s az előbbi országgyűlések példáján indulva, súlyos sérelmeiket 
azon felírással kapcsolatban kívánták fölt erjeszteni : dea’ inéit. Fő-Rll. még 
azon összekapcsolást is folyvást ellenzettek, holott ez az országgyűlési tör
vényszerű gyakorlatnak számos példain alapult. — Ama említve ugyanis az 
I790ik évi országgyűlést, mellyen a’ k k. előadások tárgyaifatása előtt az or
szágnak több súlyos sérelmei ’s eiőleges kivonatai tanácskozásba vétettek ’s 
a kiig felségnek fölterjesztettek, az 1790/1 évi 13i!ik t.ez üllroiását követő 
időkben, különösen az 1.SU2, Isi)5, 18o7, 182,3. 1830 és 1832/Giki ország- 
gyűléseken , a k.k. előadások iránti első felírással együtt az országnak több 
sérelmei és kivonatai, rés/.szerint al>l»a beleszőve, rés/szerint vele kapcso
latban, részszerint pedig azzal egyszerre ugyanazon egy napon terjesztettek 
föl. Ennyi világos példák után, ámbár a’ KK és S111 az annyira óhajtott egyet
értésnek cszközüJhetésére a k.k. e dudások 2dik pontját érdemileg már tár
gyaltatás alá vevén, ez által bizonyságát adtak azon készségnek, mellyel a’ 
közelítést részükről lehetőségig elősegíteni óhajtják : a’ m. Fő-RR mégis foly
vást megmaradtak előbbi határozataik mellett ’s a’sérelmek elhalasztásával a’ 
felírásnak egyedül a' k.k. előadásokat illető részét sürgették fölterjeszteni.— 
Nem hoznak elő a m. Fő-RR utóbbi üzenetükben mindezekre semmi újabb 
okokat. Azon tekintet, hogy a’ közhitt sérelmeknek némelly pontjai a’ két 
Tábla között hosszasabb értekezést kív ánnak, azoknak a’ k.k. előadások iránti 
első felírástól leendő elválasztását szükségessé nem teszi; mert minin ezen 
sérelmeket a’ KK és RR a’ inéit. Fő-RRhez altalkühlotték , ezen idő alatt 
messzire haladhattak, sőt talán be is végezhették volna már azok felelt a* 
két Tábla közötti szükséges értekezéseket, ha azokat a’ m. Fő-RR tűst int tár
gyalás alá vették volna. Azon észrevétel továbbá, mellyet a’ m Fő Ilii az 
1832/öiliki országgyűlés példájára tevének, azon példának erejét néni gy«n- 
giti ; mert akkor is a felírásnak lső pontjában megemlített óvás, melly a’ 
világos törvény megsértése miatt tétetett ‘s igy valóságos sérelemből eredett, 
egészen uj tárgy való. ’s a'két 'Tábla közötti hosszasabb értekezések "s több 
rendbeli üzenetek után lett megállapítva; ezen és az előlegessérelmeken kiviil, 
mellyek ugyanazon íelirásba valónak beleszőve, még három rendbeli felirás, 
mellyek az n„s/.ág némelly kivánatit tárgyazák, ugyanazon napon ter
jesztetett föl O Felsegehez, a1 k.k. előadásokról pedig nem egyéb, csak 
azok fölvételének sorozata és módja jelentetett be: és akkor mégsem mon
dák a’ ni. Fő RR. hogy a" sérelmeknek a’ k.k. előadó-ok iránt i lső felírás
sal kapcsolatban leendő fölterjesztését az 179()/t : 13. czikk kizárja. A’ KK 
és Ilii tehát jelenleg csak az eddigi gyakorlatnak fentartását kívánták : a’ m. 
Fő.RR ellenben, midőn a’ közhitt sérelmeket még tárgyaltatás alá sem vet
ték , eddig ismeretlen uj módot akarnak szokásba hozni, mellyet sem tör
vény sem gyakorlati példa nem igazol.-— A’ KK és RR az őket illető kez- 
deményi törvényes just, mint sérthetetlen sajátjukat, semmi kölcsönös érte
kezések tárgyává tenni nem akarják, hanem azt, valamint eddig, ngy ezu
tán is teljes törvényes kiterjedésében fogják gyakorolni. Tisztelik egyszers
mind a m. Fő-Rendek törvényes függetlenségét is: ez azonban annyira soha 
nem terjedhet, hogy annai fogva a’ m. Fő-RR a’ velők közlőiteket tárgyal- 
tafás nélkül télretehessék ; itied akkor nemcsak a kezdeményi jusnak gyakor
lata volna meggátolva, hanem a’ kölcsönös értekezések és egyezkedések fo
nala is a Haza és Fejedelem köz kárával gyakran megszakadna. Végre a’ mi 
a‘ KK es Ilit Iso iizenefenek végső soraiban foglalt záradékot illeti: a’ KK 
és RR abbeli határozatukhoz és mór kifejtett nézeteikhez to\óbbá is ragasz
kodva, azokat bővebben fejtegetni szükségtelennek tartják; a'm. Fő-RRnek 
abbeli nyilatkozását pedig, hogy részükről is tenni azt fogják, mit tőlök a’ 
törvény, törvényes szokás, a’ Haza java ’s ön független helyeztetésük ki
van, a’ KK é.s RR annál teljesebb mértékű örömmel fogadják, mivel őket is 
épen azon indulat lelkesíti én, ha a’ m. Fő-RR velők e’ részben tetfleg egye- 
siilendenek , a’ Fejedelem és Haza közös java nyerend előhaladást. Ugyan
azért a’ KK és RR, kik polgár: szabadságukat "s függetlenségüket a’ türvé- 

.nyek rendelnie iránti hódoló tiszteletben, lelki nyugalmukat pedig Királyuk’s

Hazájuk egyesült boldogságának eszközlésében alapítják , ’s azt előbbi üze
nteikbe foglalt kivánataik teljesülésével hiszik elérhetőnek, O cs. kir. Fő- 
hgséget, újra is buzgó tisztelettel kérik, a’ mélt. Fő-RRket pedig bizodal- 
niasan felszólítják . hogy a’ kedves Hazának szent szeretetével teli keb
lükkel rokonérzéssel fogadott abbeli nyilványílásuknak teltlegi teljesítésével 
a' KK és RR velők közlőit igazságos kivánatihoz járulni méltóztassanak.“ —

■ A’ fentebbi üzenetet a’ mélt. Fő-Rll. f. h. lOkén vevők tanácskozásba , 'smás- 
\ napi ülésükbe i felolvastatok 's a' t. KK és RRhez át küldet ék az illető (3dik)
\ válasz, mellyben a’ mélt. FőRIRimigy nyilatkoznak : ,,Alinemü alkot niányszení 

tekintet vezérelte légyen Ő cs. kir. Föherczegségét és a‘ mélt. Fő-Rllet. midőn 
Lé t. KK és RR által velük közhitt némelly tárgyaknak felvétele előtt az or
szággyűlési rendszert szabályozó 1495: 25. és 179()/1 : 13. törvényezikke• 
lyeknek világos rendeleténél "s ezzel tökéletesen megegyező ősi gyakorlat
nál fogva a törvényes elsőbbséggel bíró k.k. előadásoknak mellyek a’ fölter- 
íesztetni szándéklott első felirasi javaslatban még csak említ ve sem v ajának, 
/tárgyalás alá vételét, szorgalmazták, altatok sokkal tisztábban és hatarzot- 
/tabban kifejtetett, hogysem több rendbeli viszoniizeneteikben foglalt eziránli 
nyilat hozásaiknak akar tari álmoknál tagasb , akár az ezeknek alapul szolgain 

I elvektől idegen értelmet tulajdonítani lehetne. A’ miért is Ü cs. kir. 1' ohge ’s a’ 
in. Fő-RR azt, mit áltáluk felállított nak és folyvást sürget cl tnek a’ t. KK és 

I RR utolsó üzenetük kezdetén köveiéinek, eddigi minden válaszai via hivat- 
koz,a, sajátjuknak ezen kiterjedésben semmikép el nem ismerhetik.— l)o 

j azt sem ismerhetik el a’ fens. Főherczeg és a’ mélt. Fő-RR , mintha a/. 1790,1: 
13. törvény czikkely nek eiőleges és viszonyos rendeletéiből felhozoitak általuk 
felelet nélkül hagyattak volna; mert előbbeni viszon üzeneteikben egyenesen 
kijelentenék, hogy nézetok szerint még az ollyan aggodalom is , mellyet va- 
lamellyik törvény egyes rendeletén netalán ejtett seb okozhat, nem ugyan
ezen törvény egyel) rendeléseinek más nldalróli megszegése, hanem inkább 
annak szoros megtartása 's kivált, a’ mennyiben az az orvoslás elnyei bélésének 
útját is magában foglalja, azon vnló eljárás és haladas által légyen elenyész* 
telendő: mivel azonban a” felhozottak a’ közlőit tárgyaknak velejét érdekel
tek, a’ melt. Fő-RR pedig ezeknek érdemlegi megfontolásában magokat az 
érinteti tóivéoyes tekintet által akadályoztatva érezték, ezen általányos ész
revételen kivel egyebet még akkor nyilványítaniok nemlehete, 's a' dolog lé
nyegét érdeklő meggyőződésüket annak idejében valónak a’ f. KK és Rilkéi 
közlendők. A’ mi pedig az 1791/1 : 13 Jörvényczikkely viszonyos rendeletét 
illeti: erre nézve szinte kimondották Öcs. kir. Főherczegsége és a mér. Fő- 
RR abbeli véleményüket , hogy rendszeres törvényt külön szerződésnek . még 
pedig oilyannak, melly ha netalán egy részben nem egészen teljesülne is , 
azonnal más oldalról is szűnjék meg , tekinteni nem lehet; de egyébiránt is , 
ha valamikor, bizonyára jelen országgyűlésen, annál kevesbbé láthattuk va- 
lamelly e’ részbeni alapos aggodalomnak helyét, minél erősebb bizodaloimnal 
viseltettek 0  cs. kir. Főhgsége ’s a’ melt. Fő-RR a’ k.k. előadások utolsó pont
ját követő fejedelmi igerefhüz , ’s minél inkább szándékoznak , törvényes kö
telességük < ek megfelelve, az ország sérelmeit és H\ állatait, eddig is oyilvá- 
nyíiott; kézségük szerint , tárgyalás alá venni, ’s O Felsége elibe terje-zteté- 
söket részükről a’ lehetőségig előmozdítani.— Ezen ^érzéstől lelkesítve, illy 
tiszta szándékkal eltelve , őszintén kinyilatkoztatták O cs. kir. Főhgsége és a’ 
mélt. Fő-RR, hogy a’ t. KK és RR. első üzeneteiben foglalt tárgyaknak fel
vételét elmellőzni épen nem akarják, hanem csak, mivel akkor egiediil a’ 
sorozatról vala »zó, azoknak a’ k k. előadások eikeriiléséveli tárgyalásában 
nem nyugodhatnak meg. Midőn pedig a’ t KK és RR a’július hó 28rol érke
zetik. k. leiratnak kihirdetése után a’ kir. előadásoknak tárgyalására szüksé
ges előkészületeket megtették, sőt később azoknak egyik pontját érdemileg 
is tanácskozás alá vették, a’ fens: Főhgnek és inéit. Fő-RRnek újabb szándéka 
és felszólítása a’ kapcsolati kérdés elv szerinti taglalásának még csak távol- 
róli érintése nélkül ismét nem a’ sérelmek tárgyalásának mellőzésére , hanem 
egyedül oda terjed, hogy a’ k. k. előadások lső és 3ik pontjait illető tudakoló 
felírást az azzal semmi kapcsolatban nem lévő egyéb tárgyaktól, a heíyre- 
pófolhatian drága idői éli gazdálkodás és főkint a közlőit tárgyak feletti ér
tekezéseknek részükről is minden erkölcsi kényszerítéstől ment állapotban 
leendő magkezdhetése végett elválasztani szíveskedjenek. Melly hazaüui fel
szólításuk . nem is említvén az ezt különösen támogató 1792, 1796 , 1S0S 
és I8l2diki országgyűlési példákat . egyedül a fentebb előhozott fontos okok
nál fogva, olly szilárd alapon nvugott, hogy azt a’ t. Klv és Iliinek utolsó 
üzenetében előszámlált esetek, mellyek valamint a’ kir. előadások mellőzésé
nek példáját sehol sem mutatják, úgy a’ kapcsolati kérdés tekinteteben is a’ 
mostaninak körülményeihez nemcsak nem hasonlók, de ettől lényegesen 
elannyira különböznek, hogy amazokból a" jelen viszonyokra semminemű he
lyes következtetést vonni nem lebet, meggyengíteni képesek egyáltalában nem 
valónak. — Minekutána tehát O cs. kir. Főhgsége és a’ mélt. Fő-RR nem 
egyebet mint a’ törvény által kijelelt utat követék , ’s ettől a’ t. KK és 
Rllkeli egyesülhetésnek legforróbb kivánsága mellett is eltávozni az akkori 
körülmények között szabadságukban nem állott, ’s rgy öntudatból merített lelki 
nyugalommal ünnepélyesen nyilványíthatják , miszerint amaz állításra . mint
ha ők az országgyűlésnek eddigi gyakorlatát megváltoztatni kívánták volna, 
bármi okot vagy alkalmat annál kevesbbé szolgáltattak , minél tagadhatla- 
nabb , hogy eleintén ugyan a’ k. k. előadásoknak tökéletes elmellőzésével , 
később pedig az ezek iránti eiőleges felirásnak számos más tárgyakhozi vál- 
h a tut lan kapcsolásával, nemkülönben a’ tanácskozási eredményeknek zára
dékok melletti visszafartóztatásával és a’ szabad egyezkedéseknek e’ szerint 
okozott sűlyositásával keletkezett eddigelé példátlan eljárás kényszerítdte lé
gyen () cs. kir. Főbgségét és a’jnélt. Fő-RRket az eddigi ösvénynek köve
tésére. — Mellyekhez képest 0  cs. kir. Főherczegségeés a’ inéit. Fő-Rll lé
péseiknek törvényes és alkotmányos voltáról kebleikben mélyen gyökerezett 
erős meggyőződésüket semmivel sem vélik inkább bizonyíthatni, mint midőn 
a’ t. KK és liliket ujonan is a’ legszívesebb bizodalommal felszólítani épen 
nem tartózkodnak, hogy a’ többször érintett tudakoló felirásnak a’ czélba 
vett kapcsolat nélkül O Felsége elibe leendő terjesztetése iránt velők kezet fogni 
ne késsenek; nem is kételkedhetvén, hogy e’ félreismerhetlen törvényes szán
dékból eredett bizodalmas kérésnek amaz örvendetes foganata leend, mellyet



egy és ugyanazon szent czélra törekedő hazafiak tiszta iparainak kölcsönös int 
tánylásától várni kellu ’stb.—II A* k.k. előadások 2ik pontjára nézve a’t. KK 
RK,.f. 1). fián tartatott országos iilésökben, a’katonaélehuezés és száilásozás iá 
gyában keniletileg-kősziilt üzenetet némelly apró észrevételek alán eiíö»;uí;i|t 
meily telelt a m. Fő-Rll t. hó t I és 12kei ülésükben tanácskoztak, minek eiei 
menyét valamint a'most említett üzenet részleteit is jövő számunk közlendi

(Torontáli uj követ s időjárás.) Torontáhnegye 1. hó 9kén tartót 
közgyűlésében az országgyűlési követségről lemondott S z a p á r y  Jó
zsef gr. helyébe mankó büki Fodor Károly fősz.birót választó, meg egy
hangú fölkiáltással; — időjárásunk szép,. a" szőlők meglehetős szűretti 1 
biztatnak. A’ nyomtatás végéhez közéig. Barmaink egészségesek többnyire 
mindenütt; a’ kukoricza ’s dohány az idén nem jutalmazandja a’ fárad- 
sagot úgy, mint máskor.

Pozsony, aug. 12én. Azon különösségek közt, mellyek a’ figyelmes 
pozsonyit majd minden lépten nyomon meglepik vagy legalább meglephe
tik, nem utolsó voltBuriáu Józsefnek tegnap délután a’katonai úszóiskola 
iiagyfiirdójében 20 és 10 pgő krajczár bemenetdij mellett tártott „látványos 
mutatványa“ az úszás-mesterségben. Azt látva, mi Ily biztossággal, egy
szersmind ügyességgel mozog e’ férfiú a’ hullámzó elemben, milly ncptun- 
szerüleg nyergei! vagy inkább fékezi meg szilaj hullámait: önkénytelen is 
azon gondolatra jut az ember, mit némelly természetbúvárok oíly sokáig'/ 
makacsul állítottak és védtek, hogy az ember kétalaku állat, amphibium 
Fgyébiránt a’ művésznek méltánylottjelessége mellett bízvást elmondhatjuk 
hogy városunkban nem ő az egyetlen amphibium. Ki úszóiskolánkat szór 
galmasan látogató: épen nem fog kétkedni állításomon. Az úszásbani gya 
korlottság általányosságának tulajdonítható, hogy nem nyeré azon magasz
taló köztetszést, mit különben teljesen érdemel. Óhajtanám, bár az uszóinté- 
zetek nagyobb figyelemre méltatnának, ’s az úszás-mesterség, az illy in
tézetekben tanítási árnak leszállítása mellett—- közönségesebbé tétetnék, 
sőt a’ nép között is eszközöltetnék hasznos voltának megismerése, igy 
nem kellene évenkint a’ számos vizbefulást hallani, mi sokszor molná
rokon, hajósokon, révészekeken is történik, uszásbani ügyetlenség miatt. 
Óhajtható volna, hogy vizkörüli szolgálattevők, révészek, kompárok, 
csónakászók ’s tb. fel se vétessenek, ha úszni nem tudnak; ezáltal a’vizek 
körül utazók bátorságositására is tetemes lépés történnék.

Pozsonyban levő ifjúságra sept. 4kén örömnap deriilt.Közülök ugyan
is kétszázluiszonhatan esküitek a' kir. tábla hites jegyzőivé, mit hihetőleg
számos vig lakoma követe. —

Fejes József n. váradi czimzetes kanonok és gyulai pleb.ános sept. 
Okén élte 48dik évében aranyérben Gyulán meghalt.

(Kereskedési nézetek.) Múlt pesti sokadulinunk a’ kereskedés némelly 
ágára ’s különösen a’ gyapjúra nem felelt meg egészen a’ közvárakozásnak, mi 
némi aggályt kezd gerjeszteni a’ termesztők közt; mire azonban korán sincs 
annyi ok, mint némelJyek talán gondolnák, mert a’ nagy remények jobbadán esik 
azon körülményből származtak, miszerint minden hazai és külföldi vásáron foly
vást nagyon jól kelt a’ posztó, pedig köztudomású, hogy ennek mindenkor csak 
a’ közönséges gyapjúra szokott befolyása lenni, mi csakugyan most is b^hizo- 
nyult, mert e’ faj kelete ellen épen nem volt ok panaszra, mint az vásári tu— 
dósilásinkbél világosan kitűnik. Az egész baj csupán annyiból áll, hogy a’100 
forintnál drágább gyapjút nem igen keresték: ennek pedig nem nagy következ
ményi szoktak lenni, mert az dly gyapjú tulajdonosi többnyire ullyanok , kik 
nem kénytelenek minden áron megszabadulni lermesztniényöktíil, hanem kedve
zőbb időre is várhatnak , ’s valóban igy történt az most is. A’ termesztők kö
zül azok , kik nem szorultak pénzre, lerakák gyapjúkat biztos helyekre, vagy 
pedig előpénzt vettek csak föl reá, minél fogvást jövő évre biztosan jobb síi
kért jósolhatni. Sokan niindazáltal mégis elveszték kedvüket folyvást nemesíteni 
juhászataikat, attól tartván, hogy fáradozásaik nem fognak majd illőn gyümöl
csözni. Ezt valóban gyengeségnek és meggondolatlanságnak mondhatni, meily 
az országra nézve is káros következményű lehet. Most kezdünk csak általá— 
nyosb hirre vergődni gyapjúnkkal és tulajdon nevünk alatt megjelenni a’ világ
kereskedésben ; ha tehát most eleinte m i n d j á r t fölhagyunk az alig lábra 
kapott juhnemesitéssel, úgy legszerenesésb esetben is megállapodunk, már pe
dig a’ megállapodást napjainkban mindenkor hátrálásnak kell tekinteni. Az inga
dozás a’ kereskedésben épen olly ártalmas, mint a’ politikában. Ki csak akkor 
szokott valamit juhaszatanak áldozni, miliőn open magos áron veszik a’gyap
jút, az közönségesen el szokott késni. Kosz körülmények közt kell leginkább 
fáradozni a’ juhiiemesites körül, hogy sükerét annál jobban lehessen használni 
kedvező körülmények fölt fin te kor. Állandóság és következetesség nélkül soha 
senki nem fog boldogulni a’ kereskedés és honi ipar ez annyira fontos ágában. 
Vigasztalásul a’ csüggedezőknek még annyit mondhatni, hogy köztudomás, mi
kép a’ közönségesb fajú gyapjú jobb keletét mindenkor a’ finomnak magas árra 
emelkedése szokta követni. —

KÜLÖNFÉLE: Kapronczán múlt hó 23kén egy szekerező, miután egész 
napon át földet hordott egy ottani polgár telkére, este ez utóbbinak 4 gyermekét 
a keltbe akaia vinni kocsiján; de útközben a’ mértékén túl ivott annyira clká— 
bitá fejét, hogy kocsija falhoz iitődék ’s fölfordult és a’ gyermekek közül kettő 
olly tetemes sérülést kapott a’ kerekek alatt, hogy az egyik rövid idő múlva 
meghalt, a’ másik pedig szinte veszélyesen beteg; a’ 3ilc ’s 4ik gyermek sze
rencsés ugrás állal menekült meg a’ veszélytől. Ugyanazon nap esti hat óra 
táj ban lekule felhők boiit-ik az egész lalhatart ’s döi’g'es, csatlanas egymást kö
veté. Antolovecz helységben egy házat minden melléképületestül elhamvasz
tott a’ siirún hulló villámok egyiivc. Az aug. 28ki graetzi közönséges sorshú
zásban egy sütő barom térnél nyert; háiom számot ugyanis háromfélekép adott 
he. — Galioziai lurek szerint múlt augusztusban a’ vizáradás nagy kárt okozott 
az ottani vidéken; a magosia duzzadt hegyi folyamok sok gabnát sodrottak el, 
vagy pedig annyira megrongálok az egész termést , hogy távolról sem felel meg 
mar most a közvarakozasiiok. A’ lapalyosh helyeken ennél fogvást már emel
kedni kezd a’ gahnaar. Egyébiránt allalonyosan sem ütött úgy ki az aratás, mi
kép azt mindenki józanul remenylhetni gondola; ííiikovinábnn csupán n’ tengeri 
iger nemi kárpótlást a silány gabnatermésort. A’ szadagovai baromvásár nem voll 
ez úttal olly élénk, minő közönségesen lenni szokott, mert Bcsszarábiában folyvást 
pusztít a’ marhadög. Mól Jvából 1940 ökröt ’s 400 tehenet hajtottak e’ vásárra, 
mellyek mind jó áron keltek el. Hesszarábiából lUezer ökröt hajtottak, de ezekei 
csak 14 napi vcszteglés után bocsátók át a’ határokon,’s igy már későn érkeztél 
velük a’ víisárra tulajdonosaik. —

S  p a  n  y  o  I o  m  i  á g .
(Eapvélemény a’spanyol békealkuró'.) A’jour. des Débats igy nyilat

kozik azon szerzi dósr ll, meily Biscaya es Guipuscoa (artományokban

megszüli tété a’ háborút: „Eegnevezetesb e’ békeszerződésben azon külö
nös körülmény, miszerint a’ trónkövetelőrül szó sem fordul benne elő. 1). 
Carlos sorsa események véletlenségineklátszik kitétetve lenni; őugyanis 
vagy Francziaországbaleend kénytelen meneküli!*, vagy pedig személyes 
egyezkedésre!lépni. () t ö k é l e t e s e n  értesülve volta" fönlorgó egyez
kedésiül, mert fel év óta mindenki csak arról beszél, mintegy két hét 
előtt pedig minden részletit közlék vele az alapfervuek. Midőn látó, mi
kép már csakugyan nem biztosíthatja fia számára a" spanyol trónt, ’s hogy 
vezérei nagyobb része nem igen nagyon bánkódik e’ miatt, akkor min
den tanácskozást félbenszakíta , és a’ helyeit inkább szemlét tarta 
serge fölött, vélvén, hogy Maroto embereit sükerülend vezérük ellen föl- 
lázítnia. Mivel azonben beszédei nem használtak, tehát azonnal árulásról 
kezde kiáltozni ’s futásnak eredt, mintha az alkotmányosak hatalmába akar
ták volna őt adni. E’ pillanattól kénytelen lön Maroto a" tartományok ügyét 
külön választani a’ trónkövetelőéiül. Ennél fogvást tehát csupán a’ kato
nák és lakosság iránt szerződék , a’ trónkövetelőre és párthiveire bízván, 
hogy segítsék ki magokat mármost tetszésük szerint a’ hínárból. Az aug. 
lilikén aláirottszerződés már több nappal az előtt készült,A’ navarrai sereg 
kétségekül mellette fog még darab ideig maradni. E’ csapat kedvezőállást 
tart elfoglalva Arga folyam mellett ’s meglehetős érzékeny csapást ejtett 
az alkotmányosokon, véletlenül rohanván meg azokat egyik gyöngébb ál
lomásukon. E’ szerencsés eset pillanatnyi uj életet gerjesztené bennük. A’ 
trónkövetelő még most is annyi katonasággal bir, hogy huzamos!) ideig 
folytathatja a’hegyi háborút. Utóbb miiulazáItal minden esetre csupán test- 
őrséggé fog olvadni hadereje’s akkor föltétlenül leendhódolni kénytelen a 
alkotmányosaknak. Ez pedig nem fog sokáig tartani, mert két taitomány 
már elfogadá a’ békét, ’s a’ másik kettő nem nézhetendi sokiiig annak 
üdvös következményit, hasonlók óhajtása nélkül. Már is csapatunkéit téi - 
nek vissza haza jókba a" katonák. Espartero legnagyobb hadfenyiíéket gya
koroltat sergévek’s már most szabadon kezd lélekzeni Biscaya és Guipuscoa.
A’jótékony békét nagy részint Hay 1. fáradozásinak köszönhetni, ki mindent 
elkövetett »‘szerencsétlen spanyol tartományok lecsöndo itésire.Arga fol> am 
mellett aug. 23án 2500 embert vesztének az alkotmányosak. Za iateguy 
éjjel támadá meg őket ’s igy könnyű volt tökéletes győzelmet vívni ki az, 
egészen készületlenek fölött. Egyébiránt hivatalos jelentések még nem 
érkeztek e’ csatáról, magányos illynemü tudósításoknak pedig ritkán ad
hatni föltétlenül hitelt, mert azok jobbadán nagyításokon mennek keresztül.“ 

(Újabb adatok Maroto békeajánjatiról.) A’ j. d. Débats következő ér
dekes czikket közöl Maroto békeszerződési ajánlatiról: ,,A’ baszk-tarto
mányi zendiilők két külön partra vannak jelenleg szakadva, az egyik túl
zó carlosiakból, a’ másik Maroto híveiből áll. Maroto és Espartero közt 
angol ’s franczia ügyviselők közbenjárulta által békeszerződési alkudozá
sok jöttek folyamatba, mik szerint a’ trónkövetelő illő nyugdíjjal Komába 
vala küldendő, a’ carlosi tisztek pedig megtartották volna rangjokat és il- 
lefi'í fizetéseiket. Maroto még a’ trónkövetelő fia házasságra keltét is in
dítványba liozá »’fiatal királynéval, de ezt az alkotmányos fővezér’s fran
czia és angol kormány egyhangúlag elmellőzék , miután igen élénk alku
dozások folytük iránta az illető udvaroknál. A’ többi alappontokra nézve 
tökéletes kölcsönös megegyezés uralkodék ’s már minden perezben a’ szer
ződés végrehajtását lehete reményleni, midőn rögtön meghiúsult a’ köz 
várakozás, mert a’ trónkövetelő nem akart franczia földre menekülni, 
bármilly súlyos lett is helyzete. Az apostoli párt mennyet’s íöldet moz
gásba hozott a’ békeszerződés megsemmitésire ’s árulóknak bélyegzénűnd 
azokat, kik békéről merészlének szólani. A’ navarrai hadsereg közül két 
zászlóalj azonnal föltétlenül a’ trónkövetelő mellett nyilatkozók Verában; 
erőszakosan mindazáltal nem mertek Maroto pártja ellen föllépni ’s csak 
sükeretlen alkudozásokkal tölték az időt, Maroto kénytelen volt a’ trónkö
vetelőt egészen szabadon bocsátani, mert emberei nem igen mutattak ked
vet a’ verai zászlóaljakkal összeütközésre, mig baráti kezet sem akartak 
azokkal fogni. E’ szerint tehát mind a’ két párt csupán figyelve és kém- 
lődve állott egymással szemközt. Ekkor nagy haditanácsot sürgettek tar
tatni a’ trónkövetelő iigyviselúji, reményi vén, hogy majd komoly megha- 
sonlás fog támadni a’ részletes vitatkozásokbul. Maroto nyíltan kimondá 
tervét ’s mivel annak tartalma szerint a’ trónkövetelő nemcsak koronához 
nem jutna, hanem még az országból is távozni kényszerülne, tehát azon
nal árulónak nyilatkoztaták párthívei Marotot, ki erre rögtön köpönyeget 
fordítva, jelenté, mikép ezentúl többé semmi egyezkedésbe nem fog velők bo
csátkozni, ’s igy vége lett az egész tanácskozásnak, a’ nélkül, hogy leg
kisebb siikere lett volna , kivevén azon egyet, miszerint Maroto négy zász
lóaljjal Zumerragába vonult két órányira Bergarától, inelly utóbbi hely 
alkotmányos katonaság hatalmában van. A’ trónkövetelő sergeit jelenleg 
Villareal és Moreno vezérlik. E’ szakadás egyébiránt még olly uj , hogy 
Maroto jövendő tetteiről teljességgel semmit nem ítélhetni. Az alavai és 
guipuscoai zászlóaljak alkalmasint Maroto mellett fognak nyilatkozni, mert 
a’ tartomány lakosi minden áron békét kívánnak nyerni. A’ spanyol pol
gárháborút tehát hihetőleg a’ zen dűlők egymás közti meghasonlása fogja 
bevégezni.“ Ezekből világosan kitűnik, mikép Maroto csakugyan béke- 
szerződést terjesztett az angol kormány ebbe. Az egész tervet ’s különö
sen Anglia határ,zatát mindeddig legmélyebb titok födi. Most minden csu
pán azon egy kérdésen fordul meg: vájjon sergei megegye,ztével mondott 
é le  királya ügyéről Maroto, vagy csupán saját lejéből. Azon körül
mény, miszerint Espartero aug. 22dikén minden ellenállás nélkül nyo
mulhatott Durangoba, és bizalmas megelőzést tapasztalt az ottani lakosság 
résziről, oda látszik mutatni, hogy ezentúl nem igen találandnakkomoly 
ellenállásra a’ királyné harezosi, mivel a’ lakosság megunta a sok vé
rengzést ’s minden áron békét óhajt. Ila Francziaország és Anglia elfo
gadják a’ kezességet, úgy minden e> étre rövid idő múlva vége leend a’ 
harcznak Spanyolországban.



(Maroto végkép az alkotmányosakhoz pártol. Biscaya es Guipus- 
coa békeállapotban.) Bayonne, sept. 3ikán : „Aug. 26ikán sokáig egyez
kedtek Espartero es Maro to Bergara’s Villareal közt, de minden süker 
nélkül, ’s igy akkor még nem ütött ki nyílt meghasonlás Maroto és a’ 
trónkövetelő közt; ez utóbbi *mindazáltal már Eguíának adá áta’fővezér- 
séget. Aug. 29ikén végre megköté a’ szerződést Espartaroval Maroto 
Biscaya és Guipuscoa tartományokra nézve, íontartván azonban a’cortes 
helybenhagyását. A’ békealku lő léltétci ezek; a’ lakosság önkényt meg- 
hódol, szabaditékai megerősitetnek, a’ carlosi tisztek megtartják rang- 
jokat, a’ sebesültek pedig nyugdijt kapnak. Maroto 2.5 zászlóaljnyi és 
10 lóvas dandárnyi serge azonnal leraká légy vérit. E’ szerződés követ
kezében Espartero parancsot boc.sáta közre, melly Guipuscoa és Biscaya 
tartományokat tökéletes békeállapotba helyzi. Espartero néhány nap előtt 
felszólítást intéze sergéhez, melly ben többi közt igy nyilatkozik; ,.A" megszo
rult ellenséget tönkre zuzandjuk, ha nagylelküségiinkhez folyamodván, ön
ként nem rakja le fegyvereit,vagy jövendőben csupán azalkotmányos spanyol 
kormány és Ildik Izabella jogszerű trónja ügye melléit és föns. anyja kor
mányzóságáért villogtatja azokat. Kik ezt tenni fogják , azokat egy csa
lád tagjainak tekintendjük, testvéri kibékülésben feledve a’ múltakat. Ti, 
drága társaim dicsőségben ’s fáradalmakban, utánozhatlan erénypéldány t 
állítottatok föl azoknak, kik nagylelküségtekbeu bízván, karjaitok közé 
veték magokat. Minden lakos, ki igy viselendi magát, sem személyében 
sem vagyonában nem szenvedem! kárt; az állói és dicastilloi zemlülők 
mindazáltal semmi esetre nem kerülendik el a’büntetést. A’ezéretek rend
kívüli őrömet érez, látván, hogy'legalább egy részben teljesifvék már 
azon kivánatok,miket e’ szerencsétlen nemzet iránt keblében táplált, ‘s 
nem kétli, miszerint, eddigi pályátokat folytatva, rövid idő múlva tökéletes 
békét fogtok kiküzdeni a’ tartományok számára.“ —

(A’ cortes megnyitva. Az alkotmányos sereg uj helyzete az éj sza
ki tartományokban.) Sept. 5iki bayonnei telegrafi sürgönyök szerint; a’ 
kormányzó királyné sept. lsején csak ugyan megnyitá a’ cortest. A’ 
trónbeszéd semmi czélzást nem foglal magában ÍMaroto szerződésire. Az 
aug. 2 liki bergarai szerződés első pontja igy hangzik: „Espartero tá
bornok sürgetőn fogja a’ kormánynak ajánlani a’ tartományi szabadsá
gok helybenhagyása vagy módosítása kieszközlését a’ cortes előtt.“ Es
partero egész Guipuscoa tartományt elfoglalva tartja; a’ katonaság el
oszlott azon egész vidéken. A’ trónkövetelő sept. 2ikán Lecumberriben 
volt , melly erős állomást hat zászlóaljjal ótalmazá Elio. A’ bergari szer
ződés a’ carlosi katonaságra nézve igen kedvező, de a’ trónkövetelőről 
szó sincs benne. Összesen mintegy 8 ezer harczos pártolt el a’ trónkö
vetelőtől, ki most még csak ugyanannyi katona fölött rendelkezhetik. A’ 
tengerészeti elnök ezt írja Guipuseoából a’ tengerészministernek : ,Ma- 
thieu parancsnok tudatá velem, mikép a’ spanyol hatóságok hivatalosan 
értesültek már a’ Maroto és Espartero közti szerződésről Biscaya és Gui
puscoa megnyugtatására. Az alkotmányosak ma foglalák el Andoaint. Min
den helységből harangzúgás jelenti a’ lakosság örömét; az egész tarto
mány vidorabb színben kezd mutatkozni.“ A’ fönebbiekre nézve ezt jegy
zi meg a’ jour. des Débats: „Megjegyzést érdemel a’ mai telegrafi sür
gönyökben azon körülmény , miszerint az alkotmányosak már birtokában 
vannak az andoaini és tolosai megerősített vonalnak Bayonne felé. Teg
napi híreknél fogvást ez állomásokat még carlosi sergek tartják elfoglal
va, mellyek előtt Maroto emberei visszavonultak. Ebből szükségkép az 
következik, hogy az alkotmányos sergek vagy erőszakkal foglalák a kér
déses állomásokat, vagy pedig a carlosiak nem védhetés miatt önkényt 
hagyák el azokat, mit még bizonyosan nem tudhatni. Bármi okozá is 
egyébiránt e’ visszavonulást, annyi kiviláglik belőle, hogy a’ trónkövete
lő többé teljességgel nem képes ellenállani az alkotmányosak haderejének.
0  maga is átlátja ezt, mert már a’ lecumberrii hegységben kezdi magát 
elsánczolni, Navarra felső részében. Az alkotmányos sereg Vitorlától 
egész Bayonneig elfoglalva tartja az országutakat, ’s ezek közt Arlaban, 
Villareal, Alava, Mondragon , lolosa, Andoain és Hernanni mind meg 
annyi elliiresült állomásokat.Onate is Espartero hatalmában van már,a’ carlo
siak egész pattantyutárával együtt,pedig már öt év óta nem volt e’vidéken al
kotmányos katona látható.Mondják,mikép a bergarai szerződés épségben fön- 
tartásaul San Sebastianban franczia, Bilbaoban pedig angol őrség fog állomá
sozni, s hogy Espartero, mint valamennyi spanyol sereg fővezére,ezentúl ál
landóan Madridban fog lakni, és az országban hat hadsereg tartamija fon a’ 
közcsendet. Hire jár annak is, hogy az alkotmány ’s különösen a’ sajtó- 
törvény, lényeges változtatáson menend keresztül. A’ guipuscoai és bisca- 
yai carlosi katonaság: „Éljen Izabella királyné!“ kiáltozás közt oszlott 
el ’s az egész fegyverzet az alkotmányosak hatalmába jutott. Bilbaoban 

• 35 álgyut találtak a királyné sergei. Bilbaoban tánczvigalmakkal ünnep
iek a’ békekötést. Bayonnebe már 300 carlosi család érkezék mind ki- 
vándorlási szándékkal. A’ loyolai jezsuiták és Cyrillo atya is Bayonne- 
ban kerestek menedéket a’ íölvilágultság szelleme elől. —

A n g l i a .
(A Times nyilatkozata a’ trónbeszédről.) A’ Times legújabb száma 

igy itél a parliamentzáró trónbeszédről: „Valahára tehát vége van e’ cso
dalatos parliament ülésnek. Nem tudjuk, miért történt ez, hiszen még 
tovább is tarthatott volna. A’ „törvényhozó testület,“ vagy legalább azon 
parányi része, melly még Londonban mulatott, még tovább is vonszol
hatta volna nyomom létezésit, mindig valamit próbálva, de mindig sem
mit nem téve, egészen azon időpontig, mellj ben ismét megkezdhette vol
na az uj üléseket. A beszéd kezdete kaczajra gerjesztő bennünket. 
Ó f e l s é g e  örvend, hogy egyezség uralkodik a’ keleti ügy iránt. 
(Kérdés: valóban úgy van é ez?) ;  Örvend, hogy F r a n c z i a o r -  
s z á g  ismét kibékült Mexicoval (valóban?); hogy Perzsia és An
glia közt még nincsenek kiegyenlítve a’ villongások (igazán ?); hagy ka

tonai mozgalmak kezdettek meg Indiában; (mikor lesz végük?). Ki nem 
fog illy kérdésekre fakadni e’ ministeri fecsegés olvasásakor: „Hol va
gyok? Hollandiában, vagy Belgiumban? Franc; iaországban vagy Mexi- 
coban ? Teheránban vagy Perzsia valamelly más varosában ? Ám legyen, 
de a’ minket közelebről érdeklő rabszolga-kereskedésre nézve csak még 
is történt valami? Felelet: nem! még eddig nem tettek semmit, de pró
bára sok pénzt szórtak ki. Végre a’ beszéd első részének utolsó ezikke 
Anglia belügyeit érinti, mellyek legnagyobb érdekkel bírnak minden an
golra nézve. Itt már,  teljes fényben tüntethette volna ki whigradicalmi- 
nistersége szép tehetségeit ő fels., miknél fogvást ingerültséget gerjesz
tettek az egész országban, mellynek vége nyilványos csöndzavar lön, gyúj
togatás , rablás és több más kicsapongás. Mondhatta volna ő fels. meg 
azt is, hogy örömmel tapasztald, mikép az illy tettek miatt elfogattak 
az ő fels. ministerei által kinevezett bírák előtt csupán azzal menték ma
gukat, hogy kénszeritve voltak a’ törvénytelen tettre, ’s azonnal min
den vád alól fölmentve láták magokat. E helyett egesz szelídséggel, de 
hálátlanul c.̂ nk azt mondja a’ trónbeszéd, hogy rendszabályokat hozott 
a’ buzgalom túlzó fókának elnyomására, holott a túlzó buzgalom épen csak 
a’ ministerek unszolásiból származott. Az alsóházi tagokhoz intézett be- 
szédrész példátlanul izetlen. Az uj levéldij-rendszert dicséri a* trónbeszéd, 
holott kedvező hatását előre józanul csakugyan sem határozhatni meg; 
és halljátok csak mindnyájan ti emberei a’ fontoknak, shillingeknek es 
penceknek Templebar keleti részén , még a’ kincstárkamrai jegyek ala
pítását is magasztalja a‘ trónbeszéd ! Mért nem lett Spring-lvice e’ gyönyö
rű ’s elmés tette jutalmaid inkább gúnár lord (straddle-goose), mint he
gyi sas lord (Mounteagle)! He talán nagyon is komolyan bíráljuk ez üres 
csinálmányt. A’ trónbeszédek, különösen pedig a’ parliamentzáró trónbe
szédek, ritkán szoktak ürességeknél egyebet magokban foglalni, ’s ollya- 
sokat, miket már úgy is mindenki tudhatott. Valóban furcsa szokás. A’ 
ministerség készíti a’ trónbeszédet "s aztán maga tulajdon tetteit dicsérge- 
t i , hamég annyira elcsonkitá is azokat az ellenzés. Az utóbbi trónbe
széd szokottnál nagyobb mértékben el van árasztva ministeri unalmasság- 
gal és öntetszéssel; de Cupido (Palmerston), ki czikkeinek legnagyobb 
részét gyártó, legalább nagyobb színházi hatással ’s fénynyel láthatta 
volna el azt. A ’ lordok házában köztudomás szerint egy tisztviselő ül— 
Clerk of Parliament— , ki a’ törvények kir. helybenhagyását, követ
kező ó-franczia szókkal mondja ki: „la Heine le veult.“ Mennyivel üno- 
pélyesb "s nagyobbszerii lett volna az aug. 2 7iki parliament-elhalasztás, 
ha Cupido , ezen gentleman szolgálatit kikérvén , minden czikk végén 
igy nyilatkozott volna a’ külföldi politikáról: „(Test 1'amour , Tamour , 
Tárnom* qui fait le monde á la ronde.“ A’ Courier ez elménezséget olly 
rosznak találja , hogy a’ lincolni vitéz képviselő (Sibthorp ezredes) is szé
gyenlené azt magáénak vallani; egyébiránt pedig nem épen a* tory párt 
é azt, melly minden javítást tökéletlenné tett makacs ellenzésivel ?

(A’ franczia és angol politika folyvást ellenkezik egymással a" keleti 
ügyre nézve.) London, sept. lsején : „A’franczia és angol kormány még 
mindeddig nem tudtak együttmunkáló határzatra lépni egymással a’ keleti 
ügyben, melly körülmény valóban rendkívüli aggályt gerjeszthet minden do
loghoz értőnél, mert niige’ két hatalom nem bir egyértelműségre vergődni 
minden lényegesb pontban , ’s meddig a’ birtokkérdés nincs tisztába ho
zatva és a’ porta ’s M. Ali kölcsönös függési vagy függetlenségi viszonyú 
bizonytalanságban állnak, addig nem reménylhetni tökéletes békét, vala
mint azt sem, hogy a’ török birodalom egyik kiegészítő része legyen az 
európai nagy szövetségnek. A’ franczia kormány igen jól tud ja ugyan, mi
kép a’ jelen pillanat legkedvezőbb a’ tengerész hatalmaknak állandó befo
lyás-biztosításul a" keleti ügyekre nézve; de a’ sajtó által olly liatárzot- 
tan kimondott franczia népvélemény, az utóbbi kamra nyilatkozati, mely- 
lyek még most is viszhangzanak az egész országban , ’s azon aggály, 
melly annak meggondolásából származik, hogy ellenkező rendszabályt 
talán épen nem lehetne igazolni a’ szenvedélyes indulata kamrák előtt, 
igen nagy befolyást gyakorol bizonyos magas helyzetű férfi elméjére, ki 
a’ nép könnyen ingerelhető hiúságát mindenkor szereti valamennyire kí
mélni. — A’ francziák már csakugyan felölték a’ pártvédi fontos szere
pet ’s nem akarják megengedni, hogy valaki lábára hágjon egyiptusi véd- 
enezöknek. Innen származik Fraucziország ingadozó bánásmódja; innen 
azon sok akadály, mellynek tömege mindig távolabbra halasztja el e’ fon
tos kérdés föloldását, melly körül most egész Európa politikája annyira 
el van foglalva. Igen fontos az is, hogy miután Francziaország már ki
jelenté , mikép egyátaljában semmi ideigleni helyzetet nem szándékozik 
többé eltűrni keleten , miután Angliára tartózkodási és titkolózás-! vádat 
emelt, most maga is olly késkedő rendszabályokhoz nyúlt , mellynek 
csupán azon ideigleni állapot lehet következménye , melly ellen eleinte 
olly hév buzgalommal küzde. Francziaország folyvást azon képzeletben 
él, hogy Angliától és Ausztriától egészen különböző ösvényen kell e’ 
tekintetben haladnia; ez uj meggyőződését titkolni törekszik ugyan és ré
gi buzgalmát minden alkalommal mutatja , de egyszersmind tetteti magát; 
mintha attól félne , hogy Anglia Hussziához fog csatlakozni és Ausztria 
rövid idő múlva követendi e’ példát, melly esetben aztán Francziaország 
kénytelen lenne a’ három egyesült nagy hatalom minden határzatában megs 
egyezni, bár mikép ellenkeznék is az tulajdon nézetivei vagy érdekei
vel. Mivel Francziaország maga sem hiszi az allitást, tehát nem is szük
ség kimutatni alaptalanságát, hanem inkább arra kell figyelmeztetni a’ 
közönséget, mikép a’ franczia és orosz politikában darab idő óta igen nagy 
öszhangzást vehetni észre. Bizonyos pontig mind a’ kettő pártolja M. 
Ali ügyét, valamint sónte mind a’ kettő nemcsak gyöngíteni, de egészen 
megsemmiteni szeretné a’ porta hatalmát. Ugyan nem látja é át Franczia
ország, hogy az egyiptusi basának a’ mostaniaknál sokkal szükebb korlá 
tokát kell szabni, ha csakugyan továbbra is föntartani kívánjuk a’ portát?
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Igen sajnos, hogy Francziaország vesztén munkálkodik a" portá
nak. “ —

(O’ Connell feloszlatja az elűző társulatot. Elegy ) O’Connell gyűlést 
tartatott az elűző társulat tagjaival, mellyben mostani elvei szerint föl- 
oszlatá azt és uj szabályokkal állitá ismét össze, a' törvényhozási egy
ség megsemmitésire. E’ gyűlés végén a’ választási visszaélésekről szólván, 
többi közt ezeket monda: ,,E’ szerint jobb rendszert fogunk magunknak 
alkotni, olly rendszert, melly mellett Wellington, Peel, Lyndhurst és 
Brougham, e’ férfi, ki majd eszeveszett golyhónak, majd pedig legma- 
gasb rangú lángésznek mutatkozik, többé nem fogják intézhetni Irland 
sorsát. Hiszem, hogy Önök mindnyájan olvasák azon siralmas magasz
taló beszédet, mellyet Brougham 1. a' felsőházban Melbourne lordra monda; 
midőn én azon beszédet olvasóm, rögtön tudakozódtam Londonban, váj jon 
nem volt é valamennyire ittas a’ ns lord, midőn azon beszédet inondá. 
Ha igen, úgy panaszt teendek ellene a’ józansági társulat előtt. (Kaczaj.) 
—- Birmingham jelenleg olly csöndes, hogy a’ belininister parancsot adott 
az egész londoni rendőrség visszahivatására, mivel a’ fővárosban tálán 
még inkább lehetne arra szükség. — Doverben nagy ünnepélyt adtak Wel
lington hg tiszteletére, mellyen mintegy oezer vendég volt jelen. Burdett 
hevesül nyilatkozott ismét a’ szabadehnü párt ellen, ’s minthogy ennek 
egyetlen kitiinőbb képviselője sem volt a’ gyűlésen, tehát természetesen 
nem talált gáncsra. A’ hg maga igen nagy mérséklettel szólott. — A’ char
tisták ismét mozogni kezdenek az ország több résziben, ’s többnyire sz. 
egyházak előtt csoportoznak.

(Eglintoun 1. lovagi harczjátéka.) A’ glasgowi Scotch-Journal egész 
terjedelmében közli már Eglintoun 1. lovagi harczjátéka első napjának 
történeteit. Az idő nem igen volt kedvező. Nézők igen számosán jelentek meg 
e’ rendkívüli mutatványon,még pedig mind középkori öltözetben, a’ 15- 
dik és 16ik századból. A’ hölgyek Stuart Mária királyné idejében diva
tozott udvari öltözetben jelentek meg. A’ harczjátékra használt hely el
kerített nagy tér a’ palota közelében. A’hölgyek számára fölállított kar
zatok , különösen pedig azon páholy, melly bői a’ jutalmak valónak ki- 
osztandók, gyönyörű díszletben ragyogtak. Az elkerített tér körül illő 
rendben voltak fölállítva a’ lovagok sátrai, mindegyik az illető tulajdo
nos ízlése szerint zászlókkal diszesitve. A’ harcztér egyik végén külön al- 
kotványról emberi alak emelkedék fából, melly úgy van elkészítve, hogy 
maga körül forog, ha épen középen nem érinti a’ lovag lándzsája. A’ 
harcztért fürészpor fődé, hogy azon esetre, ha valamellyik lovag lezuhan
na nyergéből, semmi veszélyes sértés ne érhesse. Az ünnepélyes lovag
csapat erős esőzés közt vonult- a’ palotából a' harcztérre. A’ hölgyek, 
a' nagy esőzés miatt nem mehettek oda lovon, hanem kocsikba voltak 
kéntelenek menekülni, mi igen ártott a’ pompa fényének. A’zászlók sem 
loboghattak illőn az eső miatt ’s a' lovagok sisaktollai is igen szomorú 
szerepet játszottak. Eglintoun 1., a’ harczjáték vezére, különösen kitűnt 
aranytól ragyogó pánczélában. Gyönyörűn diszesitett lova büszkén tom
bolt alatta. A’ lord többször körül lovagló a’ harcztért üdvezlő tisztel
gésekkel a’ hölgyekhez. Londonderry 1., a’ harczbiró, nem tudott olly 
szilárdul ülni lován, mint felsőházi helyén, ’s tollas süvege és bársony 
öltözete mellett sem igen hasonlita középkori lovaghoz. Waterford marq., 
ki mint sárkányvitéz iratá magát a’ liarczkönyvbe, a’ legrégibb pánczélt 
viselé Illik Richárd korából; lova gyönyörű takaróval volt födve. Glen- 
lyon 1., a’ gael lovag, atholli fegyveres alattvalóitól kisérteté magát. Ki
vitte egy lovag sem jelent meg illy kísérőkkel. A’ trombiták harsogtak, 
a’ sorompókat megnyitók és a’ harczjátékot elkezdék. Két lovag vágtatott 
egymásra lándzsával, de olly gyöngén, hogy mind a’ kettő sérelem nél
kül maradt, holott a‘ lándzsák olly gyöngék voltak, hogy legcsekélyebb 
érintéstől is összetörhettek. E’ kettő közül az egyiknek neve hattyú-lovag 
volt (Firningham), a’ másiké pedig a’ vörös rózsa lovagja (Lechinere). 
Második futáskor a’ tér közepén ütköztek össze ; a’ hattyulovag ellene 
sisakjára intézé lándzsáját, mellyen össze is tőré azt. Mind a’ két lovag 
visszairamlott a’ harcztér két ellenkező végére, hol a’hattyulovag uj lánd
zsát kapott, mire újra összeütközött a’két bajnok: de minden sükernél
kül, mert csupán a* hattyulovag ménjének pánczéla nyílt meg elején. Most 
Eglintoun 1. maga lovagolt sorompok közé a’ sárkány-lovaggal (Water
ford). Első rohanáskor keményen paizsába döfé lándzsáját Eglintoun a’ 
sárkány-lovagnak, de ez azért mégis rendületlenül tudó magát nyeregben 
megtartani; másodszori futásnál azonban összezúzó lándzsáját a’ sárkány- 
lovag sisakján , mire győzőnek nyilatkoztató őt a’ harczbiró. Lovász
mesterétől és apródjától kísérve a' harcztér azon részére lovaglóit, hol 
a’ lovagi jutalmakat kiosztó hölgy ült, ki előtt tisztelettel hajlott meg, ’s 
a’ szép lady Seymour átnyújtó neki a’ jutalmat. Ezután az égő torony 
lovagja (Hopkins) szágulda sorompok közé a’ vörös rózsa bajnoka ellen. 
Ez utóbbi az első rohanásnál összetöré kardját ellene sisakján ; a’ máso
dik rohanáskor azonban leszúró fejéről az égő torony lovagja a’ sisakot, 
melly messzire repültél, a’ nézők harsogó tetszésrobaja közt. Ez volt 
legszebb tette a’ harcz játéknak. A’ vörös torony lovagja győző lett és ju
talmat nyert. Két más lovag nem igen érdekes összeütközése után küz
dés következek karddal egy hegyi szkot és bizonyos Mackay közt, ez utób
bi igen ügyesen forgató két kézzel a’ rendkívül nagy és súlyos kardot ’s 
győző maradt. Időről időre szeszélyes bohócz mulattató a’ karzatokat. Vég
zetül a’ sárkányvitéz többször összeütközött a’ fekete oroszlán lovagjá
val , ’s mivel több lándzsát tört össze, tehát győző lett. Ezzel vége sza
kadt az első napi harczjátéknak, ’s a’ lovagek és hölgyek a’ kastélyba 
vonultak. Lady Seymourt Íjászok kisérék llobinhood korabeli öltö
zetben. —

— Nyonilafj

P r a n c í i n o p s s á g .
( V’ párisi carlosiak mozgalmai.) Baris, sept. 6án:„ Az itteni carlosi vá

lasztmány több tagja huzamosb ideig mulatott tegnap Soult tábornagynál,
’s mindenki csodáló a’ spanyolok élénkségét, mellyel az ősz bajnokot kö
rül vevék. Ezután hírnököt kőidének a’ frónkövetelőhez részletes ajánla
tokkal Spanyolország elhagyására. Altábornagy is irta’ trónkövetelőnek, 
hogy minél előbb hagyja el az országot. E’ lépés az angol követséggel 
egyértelmüleg történt, ’s a’ franczia kormány egyszersmind pénzt ajánlott 
d. Carlosnak déli Francziaországba vagy a’ pápai birodalomba utazhatásra. 
Madridban nem igen hajlandók nagy évdijt vetni ki számára. A’ politikai 
termekben Maroto egy irata kering most, mellyben tetteit következőleg 
fejtegeti baráti előtt:,, A’ király maga is huzamosb idő óta érzé már,  hogy 
helyzetét a’ tartományokban továbbra nem tarthatja meg. Az éjszaki ha
talmaktól folyvást csekélyebb segítség érkezék ’s ezt is csak nagy bajjal 
’s fáradsággal lehete megkapnia; a’ tartományok tökéletesen kifáradtak 
minden tekintetben, ’s néhány csapatvezért kivevén, magok a’ leghadvi
seltebb katonák is béke után ohajtoznak. Beirahgnő, ki dicsvágyó remé
nyekkel ’s kitűnő hiúsággal lépe földünkre, királyi korona után kapkod
va, maga is meggyőződhetek már most az ügyek itteni helyzetérül, és 
bizonyosan kimondaná a’ harezfolytatás lehetlenségét, ha magosb köte
lességek bilincsben nem tartanák nyelvét. Higyje Ön bizvást, és ismé
telje minden elfogulatlanság nélkül Ítélő előtt, mikép a’ carlosi háborút töké
letesen bevégzettnek tekinthetni, ’s hogy tulajdonképi carlospárti hadse
reg többé nem fog összeállani, habár nem sükerülne is minden egyes hadosz
tályt fegyverlerakásra bírnom. Guerillák még létezhetnek ugyan darab ideig; 
dehadsergeknem, mert magok a’ vezérek is külön ’s egymással ellenkező 
irányt követnek; Negri, Elio, Cabrera, Montenegro, mind más ösvényen ha
ladnak,^ nézeteik homlokegyenest ellenkeznek egymással.Guerilla főnökség 
épen nem illő szerep arra nézve, ki Spanyolország és India királya akart len
ni.“ Ez irat elég világosan mutatja ki az ügyek tulajdonképi helyzetét Spa
nyolországban , ’s általányosan hiszik, mikép a’ trónkövetelő távozásnál 
egyebet már nem igen tehet, mert a’ mellette megmaradt zászlóaljak közt 
könnyen újabb elpártolás támadhatna, annál is inkább, minthogy Anglia 
és az alkotmányos kormány mindent elkövetnek a’ hadsereg tökéletes el- 
tántoritására, ’s már is fölszólitásokat osztatnak ki minden carlosi csa
patnál. A’ Bayonneba menekült legmakacsabb carlosiak, ’s maga Cyrillo 
is egyhangúlag állítják, hogy a’ trónkövetelő rövid idő múlva minden esetre 
elhagyni leend kéntelen a’ spanyol földet. Az itteni spanyol követ kato
nai szállitványra szólító föl a’ kormányt, hogy annál hamarabb vége sza
kadjon a’ siralmas villongásnak; de a’ franczia ministerség semmit nem 
akar illy avatkozásról hallani, mivel véleménye szerint ez még ujrabe- 
bonyolitná a' viszonyokat s a’ carlosiaknak újabb bátorságot adhatna. Mit 
angol lapok beszélnek Mataílorida gr. küldetésiről az angol befolyás ellen 
munkálkodásul Cataloniában, az egészen alaptalan, mert annyi csaku
gyan bizonyos, mikép a’ nevezett gróf a’ spanyol követségtől ’s franczia 
kormánytól kapott utasításokat. Az itteni közönség örömmel várja az igaz 
ügy tökéletes diadalát, ’s mindenki biztosan véli reménylhetni, hogy ez 
év folytában még tökéletesen leesöndesiilend Spanyolország.“ 

T ö r ö k o r s z á g 1.
Konstantinápoly, aug. 2fíkán: M. Ali hat küldöttje közül három 

szerencsésen beérte az egyiptusi hajót ’s Alexandriába vitorlázott. A’sa- 
loniehii basához intézett iromány lényegileg abban különbözik az ozmán 
birodalom többi basáihoz küldött körlevéltől, hogy nyelve liatárzottabb 
’s nyíltan szólítja fel lázadásra, minden himezés nélkül. De nem csak a’ 
salonichii basa mutatott törvényszerű érzelmet, hanem a tartományok 
basái mindnyájan a' nngyur iránti hűségüket azzal siettek kitüntetni, hogy 
a’ hozzájok intézett körlevelet azonnal a’ portáhozküldék. figyelmet ér
demel az európai képviselők némellyikének rejtélyes és visszás bá
násmódja; szinte lehetetlen tisztába jőni mindegyik nézetivei; a napok
ban az orosz képviselő ekép nyilatkozók M. Aliról: „Az egyiptusi lázadó 
basának nem kellene Szyriát átengedni, nehogy zendülési zaja Taurus 
magasról Konstantinápolyig elhangozzék, mi a’ fővárost szüntelen nyug
talanságban ’s rémülésben tartaná.“ Russzia azt is hiszi,miszerint az egyip
tusi alkirállyal békeszerződésre lépni egyedül a’ portáiul függ, a’ nagy
hatalmak csak azon kötelességet vállalók fel, hogy a’ békét biztosítsák; 
’s épen ezért történt, hogy a’ tanács nem Bécsben vagy máshol, hanem 
Konstantinápolyban központosait. Kérdés: Mikép vehetni el az alkirálytul 
Szyriát i Mire valóka’ tanácskozások, ha a’ keleti békeszerződést egye
dül a portára ’s M. Alira hagyták? ’S miért gátolák a’ portát Mell. Ali 
békefoltételi elfogadásában ? Hisz már igy rég meg volna kötve a’béke alku 
’s a’ nagyhatalmak által biztosítva, ha ugyanezen öt nagyhatalom veto-
jokkal mindent meg nem semmisít. —

S c Ii w e i  z.
Zürich, sept. fikán: Ma tökéletes lázadást éltünk; a’ falusi nép tö

megestül a’ városba tódult a’ kormány megbuktatásául, melly azonnal 
lemonda, mivel úgy isle kelle mondania. Fájdalom, mint mondják, nyol- 
czan maradtak csatatéren. Hegetschweiler statustanácsos fejében lövést ka
pa, gyógyulásához kevés remény. Mindenki fegyverben áll: ideigleni kor
mányt választottak, mellynek főnöki: Murait öregpolgármester és Hess 
polgármester. —

iir ö r ö j f o r s z á  g.
Athénéi aug. 27ki hírek szerint a’ görög fővárosba várják Septem

ber végire a’ bajor trónörököst, mi az udvarnál nagy örömet szül. A' 
nemzeti színházépítés gyorsan halad előre, már a’ 2ik sor páholyokat 
rakják fel; naponkint igen sok néző szemlélheti e' készülő színházat, 
melly jövő télre már élvet ígér a' főváros lakosinak.
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pedig lakó szobája elegendőképen fütessék. Melly használatokért és szol
gáltatásokért az illető lakosok minden előkerülő esetben tüstint kielégíten- 
dők a’ salgamalis bérrel, melly a’ katonatisztek személyeire nézve, n' 
személyért (> pgő krt,mind maga, mind cselédjei lovaiért pedig egyenkint k ' - 
lön véve 1 krt, a’ cselédekért pedig mint a’közkatonákért 3 ki t tenne, ni) 
Ha a’ katonatisztek .állomásaikról magok dolgában akárhová utaznának, 
azoknak sem átkelési sem maradandó szállás ne adassák, n) Ma valamelly 
katonaság megindittatik, minden terhesebb vagy ragadós betegek tükéli - 
tes felgyógyulásokig előbbeni tanyázásuk helyén hagyassanak, az útköz
ben megbetegedők pedig a’ legközelebbi katonakórházba vitessenek, in
nen egészségük visszanyerése után ezredökhöz utasítandók. lia mégis 
megtörténnék, hogy útközben a’ betegségnek hirtelen elsulyosodása miatt 
a’ beteget a’ legközelebbi állomáson túl szállitani nem lehetne, illy eset
ben egyes lakosnál alkalmaztathatik, melly alkalommal az élelmezésért 
’s orvosi szerekért, úgy szinte o) a’ betegeknek és raboknak adózóknál 
leendő beszállítása esetében a’ kincstár által salgamalis bér fog fizettetni, 
önkint értetvén, hogy nemesek házaiban ’s curiákban, nemkülönben min
denféle vallásuaknak parochialis házaiban, tanítói lak, jegyző, vám, 
iskola, malom, major, serház és korcsma, valamint mindenféle egyéb 
urasági, ugyszinte só- és harminczadbeli hivatalokhoz tartozó épületek
ben, az ezeket illető tisztviselőknek lakásaiban, gyárakban és kereske
dők lerakóhelyeiben az átmenő katonaságnak beszállítása jövendőben is 
mindig tilalmas legyen, p) Végtére mindezen szabályok azon esetekre is 
kiterjesztendők lennének, midőn kisebb számú katonaság szokott tanyá- 
zási helyéről máshová rendeltetik, u. in. hadfogadásra, ujonezok átvéte
lére, vagy őrködés végett, ugyszinte a’ törvényhatóságok által bármi czélra 
hatalomkarkint kívánt katonaság, melly is tartózkodásának egész ideje 
alatt átkelő gyanánt lenne tekintendő. II. A’ szekerezések és vontatások 
tárgyában a’ KKésRR az illető bért a’katonatisztekre nézve ’s közlegé
nyekre egyaránt, jelenleg 1 státióra 1 pgő írtban, a’ középponti helyek
ből pedig  ̂24 pgő garashan vélnék megállapítandónak. Egyébiránt e’ rés « 
oeu mSgKÓvTOcPzö intézkedéseket kivannak: a) A’ katonai vontatások 
adásának kötelessége egyedül a’ legfelsőbb szolgálóit szükségeit tárgyaz- 
ván, egyéb esetre ki ne terjesztethessék, b) A1 legfelsőbb szolgálat ese
teiben a’ vontatásokat kívánó katonai testület vagy személy a’ katonai 
biztosságnak jegyzékével ’s a’ tartomány belinek utalványával ellátva len
ni , ’s e’ kettőt minden állomáson előmutatni tartozik; lia pedig valamelly 
előre nem látható körülmény miatt az érdeklett irományokat magok he* 
lyén megszerezni nem lehetne, az illető zászlóalj vagy század paranc** 
nokai a’ megkivántató jegyzékeket, az alispánok pedig az utalványo
kat adhatják ki. c) Minden vontatási jegyzékben nemcsak az illető ezred
nek, vagy zászlóaljnak, vagy utazó személynek neve, hanem minden egyéb 
körülmények is . a fizetendő bérrel együtt, mindig pontosan Litétessenek. A* 
helységek községeinél minden vontatások a’jegyzőkönyvbe iUtaltassanak, d) 
A’ szekerek és vontatásuk illetőséget mindig a’ biztosi jegyzek mutassa ki. Az 
átkelő stábot két négylovas szekér , egy gyalog századot ismét kettő, egy lovas 
századot egy , száz főre menő, vagy azon alól levő ujonezokat, máshová ren
delteket, vagy felgyógyulókat, pedig ismét csak egy illeti. Ha azonban ezen 
mennyiség az át kelő katonaság holmijának tovább szállítására elegendő nem len
ne, az ezeken felül kívántaié szekereknek kiállítását a’ törvényhatóságok csz- 
közlendik. e) Ha a’máshová rendellek szekereken szállítanánk . jóidban hat, 
főre, roszhun pedig négyre egy négylovas szekér számít tátik, ide értvén a’ szál- 
lítundók bolmijel is ; továbbá ha betegek , katonai asszonyok gyermekeikkel , 
vagy invalidusok szállítanánk , egy szekérre csak négy fő számíttatik. A’ von
tatások mindig csak négylovas szekerekkel eszközöltessenek, ötabábs és fő
tisztek holmijukat tulajdon lovaikon tartoznak ugyan szállítani, ha azonban von- 
tató lovakat kívánnának , illyenek nekik a’megállapított bérfizetés mellett szol
gáltassanak ki. f) A’ vontató szekerek erejűkhez mérve , mégpedig nyolez má
zsát soha felül nem haladva,íerheltessenek meg. g) A’ vontatást szolgáltató mar
bak számára a" szükséges széna és zab felrakatható, h ) Ugyanazon megye kehié 
ben a szállítmány! szekerezéseket a'szokott állomási helyeken túl szolgáltatni 
nem kötelesség, ha pedig a’ szállítmányok af megye kebelén túl más törvényha
tóságukba lennének vontatandők, az illető törvényhatóságoknak eziránti köl
csönös értekezése melleit a lerakás az utóbbinak legközelebbi állomási helysé
gében történhetik,ezen s/.ekerezési bér fele felrakáskor másik fele lerakodáskor 
fizettessék a vontatóknak az illető bérlők jelenlétében. ) Utalványok nélkül szű
kölködő tiszteket vontatások nem illetnek, a vontatásokért, járó bér elorea’ 
helybeli bírónak, vagy jegyzőnek jelenlétében fizettesse k le. k) Ha át kelesek al
kalmával az adózókra nézve katonai kihágások történnék . az azok iránti pana
szok az illető parancsnok tiszt. által füstint., és pedig feleietteher aiait, a’ hely
beli tisztviselők vagy elöljárók hozzájánillával intézhessenek el, ha pedig egyes 
személyek átköltözésekor történnének, és a‘ panasza' megyére feladat váo,orvos
lás azonnal nem szereztethetnék , a’ lehető legrövidebb idő alatt a'tartományi 
biztosság által. A’ vontatásokat szolgáltató adózók jö 'ctés menet mindenfele 
vámtól mentek. A' fiumei kerületnek az 1825/7 országgyűlés által felterjesztett 
azon kívánatét, hogy a" vonó marhák hiánya miatt a’ katonai fuvarozástól men
tessék föl : a’ KK és RR most is igazságosnak vélik, ’s azt ő felsége elibe olly 
módon óhajtanák újólag felterjesztetni hogy az em’ített kerületen átkelő ka- 
tonaság számára a’szükséges szekerezés a‘ kincstár által árverés utján szereztes
sék meg. vagy pedig , mivei a’ vontatás e’kerületben aránytalanul drágább, 
mint. más helyeken , minden statióra a’középponti helyekre megállapított fuvar- 
bér kétszeresen fizettessék. III. A’katonaságnak fegyvergyakorlás végetti na
gyobb összehúzására nézve a’ KK és I1R azon általányos óvással, hogy az ez al
kalommal való tartás minden esetre egyedül u’ kincstárt illetvén, az az orszá^-

H l a g y a r o x ' R z á g  é s  E r d é l y .
ORSZÁGGYŰLÉSI HÍREK. Pozsony, sept. ICkán: A’ mólt. Fi 

RR. mai ülésében a’ t. KK és RRnek hozzájok intézett következő üze 
netei fogadtattak el, részint változtatás nélkül, részint némi módositá 
tásokkal: 1) a’ k. k. előadások 2dik pontja (az illető válasz felolvas 
tatott); 2 ) az országos feliratoknak egyedül magyar nyelven leendí 
készítése ’s fölterjesztése iránt kikért ’s elfogadott nádori közbenjárás
3) Közéji-Szolnok megye birtokos nemesei által benyújtott folyamodás,
4) Kővár vidék ’s az ottani k. hivatalosaknak ’s 5) a’ főrendi Tábla 
némelly tagjainak ezen országgyűlésre meg nem hivatása, végre 6) az 
ISoödik évi máj. lső napján felterjesztett előleges sérelmek és kiváj 
natok tárgyában. — A’ k a t o n a  é l e l m e z é s t  és s z á l l á s o l á s l  
t á r g y a z ó  ü z e n e t  r é s z l e t e i .  E’ tárgyban az 1832/6‘ik évi Ildik 
t. czikk által kirendelt orsz. küldöttség illető munkálata szolgált anyad 
gul ’s vezérfonalul a' t. KK. és RKek tanácskozásinak, kik a’ kato-j 
naélelmezésnek és szállásolásnak eddig szokásban levő módját czéli- 
ránytalannak tartván, óhajtanák, hogy a’ katonaság élelmezéséről min
den tekintetben a’ k. kincstár gondoskodjék, az adózók teljesen föl
mentessenek a’ termesztmények kiszolgáltatása terhétől, a’ házán kin ti 
beszállítás pedig az állandóan szállásoló katonaságra nézve megszün
tetvén, kaszárnyák épittessenek; egyszersmind kinyilatkoztatják, hogy 
ezen terhek megszüntetése végett, mennyiben azok eddig is a’ törvény
nyel nem ellenkeztek, a’ kincstárnak adandó kárpótlás iránt egyezke
désbe bocsátkozni készek, hogy pedig annál biztosabb sikerrel mun
kálkodhassanak, szükségesnek látnák megkérni O Felségét, hogy az 
építendő kaszárnyákra nézve terveket készíttetni, ’s ezeknek közlésé
vel egyszersmind a’ katonaság részéről tagokat kinevezni méltóztassék, 
kikkel egy kiküldendő orsz. választmány e’ tárgyak felett értekezhes
sek. Addig is a’ következőket vélnék megalapi tan dóknak: I. Az átkelő 
katonaságra nézve a’ fentebb javaslóit általányos élelmezési és szállá- 
solási rendelkezéseken kívül, még azzal lenne az országnak némi kön
nyebbség szerezhető, ha a’ katonai költözéseknek vonala« 
állandóan j©loltct»o«ck ki, „omkUionDen következők Jiatároztatnanak el:
a) Nagyobb átkelések a’ nm. magyar k. helytartó-tanácsnak előre teendő 
jelentés, a’ kisebbek pedig a’ katonai és tartományi biztosságok köz
lései és utalványai nélkül meg ne indíttassanak, b) Mihelyt yalamelly 
nagyobb csapat megindításának esete a’ helytartó-tanácsnak tudtára e- 
sendik, az énnek számára szükséges utazási terv a’ tartományi biz
tosság főigazgatója által dolgoztassák ki és közöltessék nyomban mind 
a’ tartományi biztosokkal ’s az illető törvényhatóságokkal, mind a’ ka
tonái biztossággal, c) Egyszersmind az illyetén katonai átkelések szá
mára megkivántató vontatásoknak jegyzékei azon törvényhatóságokkal, 
mellyeket a’ dolog érdekel, jókor közöltessenek , hogy ezek , meny
nyiben az illető állomásokon az átkelő katonaságnak befogadására alkal
mas kaszárnyák vagy más középületek nem lennének, annak szállásolása 
iránt a’ szükséges rendeleteket megtehessék; melly végre az illető jegy
zékek azon kerületnek, mellyből a’ katonaság megindul, katonai biztosi hi
vatala által, ugyanazon kerületben! tartományi biztosnak azonnal szolgál
tassanak kézhez, d) Az ekkép kiadott utazási tervben bármi szín alatt 
akár önkénytelen változásokat tenni, akár illyeneket a’ törvényhatósá
goknál erőszakosan eszközölni a’ katonai rendnek a’ legszorosabb fe
lelet terhe alatt tilalmas, e ) Nagyobb átkelések eseteiben némelly ki
rendelt tagok is előre küldendők lesznek , hogy a’ szükséges intézke
dések megtétele végett a’ helybeli e l ö l j á r ó k k a l  értekezhessenek, 
f) Kisebb átkelések eseteiben csak biztosi jegyzékek és utalványok kiván- 
tatnak, sőt némelly különös körülményekben alispáni rendeletek, rendkí
vüli szükség eseteiben pedig, például parancsvivőkre, betegek és rabok 
szállítmányaira nézve, az illető főtisztek által kiadott bizonyítványok is ele
gendők. g) Az átkelő közembereknek, altiszteknek és primaplanistáknak 
járó salgamalis szolgáltatások, a’ mennyiben őrhelyeken, kincstári vagy 
különös kvártélyházakban, vagy jdeiglen kijelelt közönséges szobákban 
alkalmaztatnak, a’ kincstár által, ezeknek hiányában pedig, lia ugyan 
illy helyeken egyes adózókhoz szállíttatnának, a’ szállást adó gazda ál
tal lesznek megszerzendők, h) A’ síkon pedig, ha egyes lakosokhoz szál
líttatnának, ezen szolgáltatásokkal az adózó, kinek a’ salgamalis bér (egy 
gyalog katonától 3 , lovastól 4 ezüst kr.) nyomban kifizetendő lenne, fog 
tartozni, i) Az egyes lakosoknál szállásoló átkelő katonaságnak salgamuma 
csak abban állami, hogy ezt egyedül a’ szalmazsákhoz aránylag szüksé
ges szalma ’s a tűzifának és világítónak olly mértékben, mellyben azzal 
maga a' gazda ellátva vagyon , közös használata illetendi. k) Az átkelő 
katonatisztek alkalmazása pedig, ha kaszárnyákba vagy egyéb középü
letekbe nem szállíttathatnának, semmi bizonyos illetőség szerint nem sza- 
bályozfathatik , hanem csak egyedül abban állami , hogy ezen tisz
tek az elkerülhetetlen szükséghez mért szállást nyerjenek. 1) Ezen átkelő 
tisztek számára a’ tuzi-fa is nem rendszerinti illetőségükhöz, hanem egye
dül a’ szükséghez szabva, olly formán lenne kiszolgáltatandó, hogy ha 
a tiszt maga tart konyhát, főzéshez kiválható fája is legyen, téli időben
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nak terhére semmikéi» nem válhal.ik,'s 11003- a'fentel.hi int é/.kedcsck az öszponto- 
sítás helyére költöző katonaságra is, mint átkelőre', kiterjeszlenílők legyenek 
következőket vélnek megállapitandoknak: a) Az öszpontosífás eseteihez! 
mellynek az ezred elhelyezéséliez képest a" törvényhatóságokhan felváltva kell 
történni, tartoznak vagy a’ rendszeres évenkinti gyakorlatok, vagy több e s e 
tieknek táborozásai. Az ös/.pontosilás idejét , mit is mezei munkáktól ment sza
kaszra tenni szükséges lészen , a m. kir. helyt.- tanács a’ törvényhatóságoknak 
jókor tudtára fogja adói. b) Az összpontosítások mdye és ideje iránt az illető 
törvényhatósággal lesz szükséges elő legesen értekezni, ’s azután , mivel az ösz- 
poatositott sergeknok egyes lakosok házaiban való szállásoltatása felette ter- 
lies lenne, a/.ok, ha a fenni lo kaszárnyákban"« köz, épületekben el nem térnének, 
egy részben táborozni tartozzanak, c) Az összpontosításokra ’s gyakorlásokra 
szolgáló helyeknek kimutatása a'törvényhatóságot fogja illetni, dj Táborozás ne
ve alal t érteti k : ha ezredek egyen kint vasjy több számmal gyakorlat vegeit tá
borba kelnek, és bizonyos helyen öszpontosuinak. ingyen szállásadtís illv 
esetekben bármiféle hivatnlű ’s rendű személyek számára a’polgári rendet sem
mikéi» sem illeti , sőt illyenkor a’ szükséges szállások fogadása egyenesen a’ 
katonaságnak lesz kötelessége; egyedül azoknak könnyebb megszerzésében lé
én d vén a helybeli hatosag segedelemmel. A’ táborozás alatt megbetegülő kato
nák alkalmazására szükséges ispotályi szállások fogadásáról szinte a’ katonai 
rend 10g gondoskodni, e) A’ polgári hatóság pedig ügyelni fog arra, hogy a’köz- 
lekedésnek könnyítése és fának,húsnak segyéb élelemszernek »’katonaság álfái 
megszerezhetese iránt szükséges intézetek tétessenek ; mészárszéki ’s koicsma- 
beli jogokat a katonaság sem az állomási sem az összpontosulási helyieken sem
mi esetre nem gyakorolhatván. f) A’szükséges termesztmények fuvarozásara, 
valamint az algyiízási szerek, betegek, rabok stb.szállítására kivánlató vontatá
sok és szekerezések táborozás idején egyedül a’ kincstár által béreltessenek; 
többnyire a” katonai kaszárnyáknak hol leendő felállítása iránt teendő ja
vaslat alkalmával a gyakorlati fér kijelelésében ezen katonai szükségnek 
hol és mikénti fedezésére a helybeli körülményekhez képest fegyelmezni szüksé
ges leszen. IV. A” rendkívüli esetekben történhető összehúzások alkalmával a’ 
tartás és szállásoltatás mindig a’ kincstárt fogja illetni ’s ennélfogva ezen rend
kívüli esetekben különös gondoskodás szükségét a’ KK és Ilid fenforogni nem 
látják. V. Az ezredekhez nem tartozó mindenneműfőtisztek ellátásáról, mind 
az átkelés mind az állandó szállásolás eseteiben, a’ II. szakasz ódik pontjának 
rendelésén kiviil minden egyéb tekintetben a’ kincstár fog gondoskodni.

Öcs. sáp. kir. fels. Ha l o  da József nyugdíjas kapitánynak P ü r- 
ker t l i  Maximilian, a’ gradiskai ezred kapitánya, kért fiúsítását (adop- 
tio) az őseinek adott nemesség kiterjesztésével különös kegyelemből meg
engedni méltóztstott.

A m. kir. udv. kamra a’ kézsmárki megürült k. sótárnoki ’s har- 
minczadosi tisztségre König Károly keblebeli szám vivőtisztet; — azek- 
kép megürült utolsó szám vivőtisztségre pedig Takács József kőszegi nyu
galmazott harminczad-felügyelőt alkalmazó; — továbbá a’ buccarii só- 
és harminezad-bivatal’ ellenőrjévé Malloschegg Guidót, a’ tengermelléki 
k. kamr . vámjövedelmek felügyelősége ideig, vizsgáló-biztosát; — jako- 
vai harminczadossá D r e n o v á c z  József samaczi harminczadost;—sa- 
m iczi ideigl. harminczadossá Preveden Vincze, zimonyi só- és harinin- 
czad-liivatali Írnokot ez utóbbi hivatal írnokává Pithely Karoly ho- 
moliczi útlevélvizsgálat, végre honi. utlcvélvizsgálóvö —
minczad-bivatali dijatlan gyakornokot lépteté elő.

A’ dentai k. kasznárt, Horváth Lászlót, Facsétra, és az oraviczaí 
kasznárt, Killer Józsefet, maga kérelmére Rékasra ugyanazon hivatalba 
helyezte á t; — az igy megürült dentai és oraviczaí k. kasznárságokra 
pedig jelenleg az elsőre Rónay Imrét, kis-becskereki ispánt és sz.-andrá- 
sí helyettes kasznárt, — a’másikra pedig Frankenbusch Antal, csatádí 
k. tisztartósági írnokot, lépteté elő.

B u d a p e s t i  n a p ló .  Pestvárosunk jelenleg 5 három, 15 két — 
és 40 egy emeletü házzal bir többel, mint közvetlenül a’ szomorú em
lékű áradás előtt. Azon csinos és kényelmes földszinti házak számát, 
mellyek a’ viz által elmosott vályogkalibák helyett épültek, nem olly köny- 
nyen határozhatni meg: ezenkül pedig még sok nagyobb ’s kisebb ház 
van épités alatt. Az épitészkatonaság azon néhány századja, mellyek az 
árvíz óta Pesten állomásoztak és olly czélszerü segédkezeket nyújtottak 
az építéshez, f. hó 15'tkén reggel ismét visszatért Becsbe, P e s t  lakosi
nak őszinte hálájokkal. — Nem rég Pozsony vidékin, mint lapjaink em- 
liték, 3 embert fogott el a’ hatóság bankjegyhamisitás miatt, kik azóta 
Budapestre hozattak. Az egyik, Blaskovics Péter, 23 esztendős, már 
huzamosb idő előtt fogva volt Pesten hasonló vétség miatt, de sükerült 
neki itteni börtönébüi megszökni; most Budán várja tette diját. A’ másik 
kettő, Csagrán Márton Nógrádból, és Oppenbreit Leopold Pozsonybul 
(ez volt a’ beváltó) pesti börtönben ül. — Hegyeinken holnapután kez
dik meg a’ szüretet. — E’ napokban Budán a’ hid közelében hálóval 
gyermeket vontak ki, melly egy kővel együtt zsákba volt kötve; a’ tes
ten még semmi jele nem mutatkozék a’ rothadásnak, ’s e’ szerint nem 
rég történheték a’ gonosztett, melly nézet csakugyan be is bizonyult a’ 
gonosz anya tulajdon vallomásiból, ki börtönben várja gaztette diját. A’ 
vizbe dobott gyermek testvére áruiá el az anyát, kérdvén tőle a’ hídon 
hangosan : vájjon mért dobá testvérét vizbe ? — Ugyan e’ napokban egy 
ismeretlen kézmüveslegény, Pozsonybul hajón Pestre utazván, Buda kö
zelében a’ hajósak által a’ vizbe vetteték; azonban szerencsére jól tudott 
úszni ’s törvénykezébe szolgáltató a’ bűnösöket, kik e’ szerint nem él- 
vezheték rablásukat. — Sept. 9ikén a’ budai polgári kórház falára egy 
morva asztalos-legény fölakasztó magát. — F. hó Ilikén ’s folytatva lü 
kén pattantyús gyakorlatok voltak a’ keresztúri téren, melly alkalomkor 
rendkívüli ügyességet tanúsítottak a’ pattantyúsok; az egészet pompás 
tűz játék záró. — Nemzeti színpadunkon f. hó 14kén „Gemma diVergy“ 
adaték (Bognár mint vendég); lóikén „A’ király Ludason“ Gaaltól; Ifi
ikán „Vasáloreza“ ; 1 7ikén „Tréfa és valóság“ ; ISikán bérszünettel a’ 
karszemélyzet javéira „Bájilal“ 2ik ’s „Eskü“ 3ik és 4ik felvonása (Bog
nár , Job, ’s Wirdiscli és Ochsinger tánezosnők, mint vendégek); lilén 
„Veszedelmes nagynéne“ ; ^Oikán „Mexicoi vőlegény“ 5 felv.; holnapu
tán LENDVAY jeles színészünk jutalmára bérszünettel; először keni lend 
színpadra „Belle-Islc Gabriela“ , dráma 5 íclv., irta Dumas Sándorkor*

ditá Nagy Elek a’ magyar tudós társaság költségin, Lendvay számos és 
közönségesen megismert érdemei bizton reményltetik, hogy buzgó fára- 
dozásit nemzeti színészetünk ügyében illőn fogja jutalmazni két városi kö
zönségünk; egyébiránt pedig a’ nagyhírű franczia iró e’ legújabb jeles mun
kája is ritka élvezetet nyújtaná. Nagy Ignácz „Szinmütára44 novemberi 
pesti vásárra megjelenendő Víik füzete a következő érdekes újdonságot 
hozandja: „Savage Richard44 szomorujáték 5 felv., irta Gutzkow Károly, 
for ditá Lukács Lajos. — F. évi October lsejétül jövő évi april elsejéig 
következő bérlet nyittatik a’ magyar színházban: földszinti és lsőemele
ti páholy félévre 425 f . , 2ik emeleti 330 f.; földszinti zárszék Vs évre 
75 f., évnegyedre 45 f., egy hónapra 17f. 30 kt\; 2ik emeleti zárszék 
/ 2 évre 60 f., évnegyedre 35 f . , egy hónapra 14 f.; földszinti bemenet 
/ i  évre 48 f. évnegyedre 28 f. egy hónapra 12 f„ 30 kr.; 2ik emeleti /% 
évre 42 f . , évnegyedre 22 f., egy hónapra 10 forint váltóban.

S z é k e s f e h é r v á r ,  sept. lödikán; „Ma gyönyörű napunk volt, 
mert keblünkben boldogítva valónk. Belvárosunk elemi leányiskolájában 
e’ hó 13kán prépostunk elnöklete alatt a’próbatét, egy leányka által mon
dott köszöntő beszéddel, elkezdetvén, hittudomány, biblia, olvasás, irás, 
helyesírás, számolás, földleírás, honi történet, és szavalatok, valónak 
azon szeiid virágok,mellyekből városunk lelkes anyáinak ártatlan leányai 
olly kellemes koszorút fontak össze, melly méltó joggal megérdemlé, hogy 
a számosán egybegyült atyák, anyák, ’s vendégek örömkönnyül, mint 
annyi legdrágább gyöngyök, csillogjanak fölötte. — Az értelmes, tiszta, 
és bátor feleletek valamint egy részről tanúi Voltak, miként szép nyel
vünk megtanulására senki nem alkalmast), ’s nem hajlandóbb a’ szepnem- 
uél, úgy más részről példát adónak, hogyha nyelvünket a’ szépnemmel 
megkedveltetni óhajtjuk, adjunk e’ kedveseinkhez olly vezetőket ’s ok
tatókat, kik müveit, szeiid, buzgó ’s lelkes bánásmódjok által hivatások 
körét betölteni tudják és akarják. Vége lévén a’ próbatétnek, ma tarta
ték a’ jutalmak kiosztási ünnepe. Ez is prépostunk elnöklete alatt ment 
véghez. Számos, mindkét nembeli vendég jelenlétiben, helybeli lelké
szünk, mint ez intézet igazgatója, szives beszéddel nyitván meg az ün
nepélyt ’s erre a’ tisztelt prépost ékes felelettel üdvezelvén a' vendégeket,
’s kedves kisdedeket, miután többen a’ leánykák közül köszöntő egyes, 
és párbeszédekkel (mellyek kinyomatva a’ vendégek közt szétosztogattat- 
tak) ’s több legújabb költői müvekből, ’s erkölcsi, vallási, ’s közéleti 
tan köréből kiszemelt szavalásokkal lelkünket ismét édes érzelemre olvasz
tók, a’ jutalomosztás elkezdetett. Prépostunk, ’s lelkészünk valónak a’ 
jutalomadók és osztók. Láttunk azonban a’ vendégek között is egy ns 
lelkű családanyát, ki lyányaival együtt, a’ jóltevés legszebb örömei közt, 
nyújto tt ajándékokat a’ jelesbeknek; szépek ’s drágák voltak ez adományok, 
mert legtisztább szándék ’s honi nyelvünk iránti szeretet nyujíá ’s legtisz
tább kéz, ’s legszebb érdem nyeré azokat. Üdv a ns városnak, melly 
—’r ^n<ryala‘"ioF lrífp.ilécére ez intézetet létrehozó, ’s azt
épségben tartani folyvást iigyekszik. Üdv az egyházi, 3s világi elöljárók, 
igazgatók ’s pártfogóknak, kik megértvén a’ honszellem szavát, szóval,
’s tettel e’ szép intézetet virágoztatják. Hála ’s köszönet a’ tanítónak, ki 
bebizonyító, miszerint kezei alatt városunk e’ gyenge rózsái úgy fejledez- 
nekki ,  hogy az ártatlanság szeiid színével a’ műveltség ’s tudomány il
latja párosuljon. Vajba illy intézetek, pártfogók, ’s tanítók sokan volná
nak honunkban! —

KÜLÖNFÉLE: S.-A.-Uj h e 1 y , sept. őkén : A’ megyebeli kórház javára 
évenkint mindenkor sept. Íjén tartatni szokott tánczmulatság e’jelen évben, a’ 
szenvedő emberiség- iránti valódi keresztyéni segedelmezés- ’s gyöngéd érzet
ből , még eay tánczmulatsággal toldatott meg. Mind a’ két tánczmulatság" a’ 
megyeház nagy termében tartatott. A’ sept lji fényes és számos volt; az ada
kozva mulatók száma mintegy 430ra menvén. A’ terem diszítvénye, a’ mennyi
ben az itt jelenlevő szinésztársaság egyik jeles tagja T e l e p i  József által 
készíttetett, egyszerű ugyan, de csinteljes volt; szánéra alatt a’megyebeli szép
nem kegyes adakozásiból összegyűlt díszmunkák sorsjegyei huzatának ki. Meg- 
említendők here/.eg B r e c z e n h e i m n é  ’s özvegy Z s e n n y e y  Istváuné ’s 
többek kegyes ajándékai. A’ sept. 2kai bál nem olly nagy számú, de kellerare 
és a’ benne uralkodott rendre felülmúló az elsőt. Édes megyénk kórháza gya
rapítására ezekből befolyó tiszta jövedelem körülbelül 500 ezüst ftra megy ; 
adja a’ szenvedő emberiség szeiid nemtője, hogy évről évre mindinkább gyara
podjék e’ megyei kegyes alapítvány!!! — Zemplénben a’ felső vidéken jobb volt 
az aratás mint az alsón, főkép a’Szabolcs megyének dűlő oldalon; mert szerfö
lött duilvás- és konkolyossága miatt a’ gabnát többnyire csak kaszavágásra ér- 
demesité, altaljában az aratást középszerűnek sem lehet mondani, mert sok he
lyet 2 vékát sem adott egy kereszt. — Szabolcsban, mint hallatszik, még a’ 
zempléninél is silányabb az aratási eredmény , mindez a’ gyakori hoszas eső
zéseknek volt következménye. Nálunk a’ rozsnak ára 7 ft., a’ búzáé 10. — A’ 
hegyaljai szőlők középszerüleg mutatkoznak, kivevőn némelly vidékeket, hol 
a’ jégeső-csapás minden termést elvert; a’ szőlő nagyszemű, de jó bort, ha 
illy silány esős és hideg marad az idő, mint e’ napokban, aligha reménylhet is
mét a’ boros gazda, ’s ha jobbra nein válik, a’ már különben is majd mindenütt 
fekeleragya-iitötte szőlőhegyekben végkép meg fognak rothadni a’ gerezdek. 
Ez végső Ínség volna a’ hegyaljai népre. — K o l o z s v á r ,  sept. Iákén: „Ma 
két hete említők a’ kolozsvár-váradi gyorsszekér kiinaradtát; most azonban bi
zonyos gyanánt Írhatjuk, hogy Ifi as i ni maga elrendezvén az állomásokat 
eo-észen a’ Tiszáig, ’s a’ részvényeseket is összeszerkesztvén, annak állapotja 
ismét jó rendbe van hozva. Kolozsvárról Pestre minden hétfőn, ’s Pestről ide 
minden vasárnapon reggel pontosan fog ezután indulni a’ gyorsszekér. L a- 
b o r f a l v y  Róza múlt hét utolsó felében megérkezett városunkba vendégsze
repeket adandó , ’s Lökén lépett fel először „Tudor Mária“ ezimszerepében.— 
Orvostanár R a r r a Imre kolozsmegyei r. orvossá tétetése következtében az c’ 
városi physikusságra orvostanár Cs í k y  Sámuel nevezteték ki. Az érd. eV. ref. 
egyházi főtanács által a’ titoknokká kinevezett T o l l a s  Károly rendeltetése 
helyére városunkba költözött. Aug. 27diki szebeni hírek szerint, miután a’ ns 
szász nemzeti közönség fölterjesztett azon javaslata, miszerint gyűlései, külö
nösen függőben levő törvényes ügyeik sietőbb elláthatása végett, évenkint két
szer tartassanak , legf. helybenhagyást nyert, a’ ns szász nemzeti közönség 
ezen 1839diki évben 2dik gyűlése, inig. 2(>kán Szóbeliben a’ns szász nemzet 
ispánja ’s kir. kormányi tanácsos Wachsmann János rendes elnöksége alatt, meg- 
nyittatott.—Egy levelezőnk, ki csak most utazá be hazánk egy részét, ezévi
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különböző termésnemekről ezeket mondja: „Az őszlgabna-velésckct a’ tél na
gyon megrongálván, az aratás a’ kis Szamos , Aranyos, Maros, Xyánul , Kis- 
Küküllő terein gyengén ütött ki; a’ tisztabuza mindenütt gyér, néhol üszögös, 
az elegy szaporább, a’ rozs silány, mindenik alig felényire feleit meg a’gazda 
reményinek, ’s ezt is a’ nyári első hónapok szerencsés időjárásának küszönhethi. 
Alig hiszik, hogy az őszigabna ára alább szállhasson aratás után is , mit az is 
bizonyít, hogy a’ tiszta’s elegybúza a’ tordai ’s kolozsvári piaczokon most is csak 
az aratás előtti áron kapható. Alkalmasint csak a’ szükség viteti őszi gabnáját 
piaczra a’ termesztővel , ’« hogy ez évben kivált tisztabuza dolgában jókor a’ 
szomszéd Magyarhonra szorulunk, nem szenved semmi kétségei. — A’ tavaszi 
vetésekkel ellenkezőleg vagyunk. Mert ha a’ kis Szamos, Aranyos mellékein’s 
a’ Mezőség egy részén aprón maradtak, ’s néhol talán merőben kiasztak a’ nagy 
szárazság miatt a’ tavaszi vetések, haapró csőket vetett a’lenge tengeri szára, 
de dús termést adott a’ Mezőség Marosra fekvő oldala, a’Marostér felül ilogá- 
ton (alól is, a’ mint ott jártak mondják) Xyárád, Ív. Küküllő mellékein bőven ter
mett a’ tengeri, ’s mig ezen gabnaí’aj nem csalja a’ szántóvelő reményét, nem 
hozand az őszitermés fogyatkozása szükséget a’ hazára , mint mellyben a’ né
pességnek mondhatni része bizonyosan tengerivel tengeti nem épen irigy
lendő létét. A’szőlő is meglehetősen mutatkozik ezen vidékeken. Aug'. 24ilikén 
Kelementelke körül. 2Skán Torda környékén már érett szőlőt lehető kapni. Ko
lozsvárott is mutatnak jelenleg a’jobb hegyekből érett gerezdeket. Általában fél- 
termést várunk ez évben szőlőinkről, ’s becsre, az eddigi időjáráshoz mérve, az 
1833ik évi bortermést üti ki az idei termés, sőt ha mostani szép napjaink fénye 
’s melege nem csökken,azt bizonyosan sokkal felül haladandja “(EM.)—Az egri ca- 
sinoi egyesület, inclly 1833 jan. 6kán vette kezdetét, f. évre megjelent könyve 
szerint 120 tagot számlál. Főelnöke: Almásy Gedeon, líevesmegye első alispánja; 
választmányi tagok: Babies 1st., egyszersmind jegyző és levéltárnok; BomaJán., 
Csíky Sánd. felügyelő, Oobóezky lg., Gáhy Józs.jegyző, Gáspárdy Laj., ílanálc 
1st. felügy., IlanákMih., ilolfmann Henrik, Ivánszky Ant., Juhász Tiv., Köllner 
Károly , Krammer Károly , Makáry György felügyelő , Markasoli Károly , Pék 
Konrád, Pók György, Pók János, Posta József, Hada József, Ringelhann An
tal pénztárnok, Sipos Anlal könyvtárnok, Subich Lőrincz, Subich Sándor-, Szalay 
Antal, Szretios Andor ellenőr, Végh József számvevő. — Az egri érseki lyoe- 
umban a’ közelebb lefolyt iskolai évben törvénytudományt hallgatlak első évbeliek 
50-en, másod évbeliek 48an; philosophiát Iső évbeliek lőrén, 2sod évbe

liek 93man ; ’s az egész lyceumbeli ifjúság száma 318ra ment. — ííesz-- 
terczebányán a’ nagynemü r é p a c z u k o  r-gy  á r ,  melly néhány évig haszta
lan ’s csaknem elpusztulva hevert, Liedemann igazgatása alatt, részvények ut
ján , újra életbe lépett. A’ kedvező kezdetből Ítélve , e’ vállalat idővel nagy 
emelkedést reménylhet, ’s tetemesül fogja csökkenteni e’ vidéken a’nádezukor- 
fogyasztást. Czukorrépa ezidén mind Beszterczebányán, mind a’ szomszéd fa
lukban szorgalommal ’s okszerű gazdasági elvek szerint termesztetett’s bő ara
tást várhatni. Egy más szép vállalat, a’ szinte részvényeken létesített liermane- 
ezi papírgyár, mellyel még új korszaka fog kezdődni a’ honi papír-gyártásnak. 
A’ vállalkozók, jó ’s Unom árukészítéstől költségüket nem kiméivé, Schweiz, 
Holland és Xémethon nevezetesb gyáraikba saját költségükön ügyes személyeket 
küldöttek, megtanulni az ottani papirkészitésnél gyakorlott müisméretet ’s javított 
módszereket, és mindezt honunkba álhozni. A’ stureczi havasokról hömpölygő 
tiszta vizű Bychtricza partján, vízgyógyintézetet állított fel Bauer u\, ki szemé
lyesen utazott Graefenbergbe, ’s maja Priesznitz által avattaték a’ hydropathia 
titkába.—Erling'er János, akadémiai festesz Pozsonyban, a’ hires Leonardo da Vinci 
egy régiség miatt megromlott képét olly tökéletesen helyrehozá, hogy minden
kinek ajánlhatni őt illy dolgozatokra.— A’sept. 9—llik i győri vásár a’ zsidók 
uj évi ünnepei miatt igen léhán forgott le. A’ gabna valamennyire csökkenni 
ugyanis látszott árban, de a’ főzelékek tetemesül alább szállottak, noha az egész 
győri vidékén igen gyér volt a’ termés; a’ szőlők mind mennyiségre mind minőségre 
nézve igen jo szüretet Ígérnek. Honi termékeink középára következő arányzatban 
mutatkozék e’ győri vásáron : gőböly párja 300—190 f., jármas ököré 250—350 f., 
tehene 175—225 f., nyers ökörbőr párja 55—58 f., tehéné 45—50 f., borjúé 6 / 2 
f., bárányé 4 / tl f., lóé 20 f., bab pozsonyija 9 f., borsóé 8 f., lencséé 7 f., gubacs
köble 15—20. — Galicziában kétszeri árvíznél fogvást emelkedni kezd a’ gabnafa- 
jok ara; a’méhészetre nezve azonban igen kedvező volt a’ rendkívüli meleg.— 
A’ rigai gyapjuvásaron 12ezer iuazsa gyapjú kelt e l , még pedig igen kielégítő 
áron. —

Ka s s a ,  sept. 14kén: Múlt h. 26kán és következettnapjain folytat- 
vatartatott abaujmegyei közgyűlésben felolvastatott sz. kit*. Kassa város 
levele, melly szerint az épülő jávitóházra 92 7 darab fenyőfát, 1230 fű
részelt leczet és öt kemencze mész-kiégetésre megkívántaié fát ingyen 
ajánl, melly tisztelt város nagylelkű ajánlatát a’ megye Rendei illő mél
tánnyal fogatlak. Ugyanekkor a’ szülészeti választmány jelentése felolvas
tatván az a lük által minden pontban lielybenliagyatott, a’ fő felügye
letet ismét lelkes pártolással magukra válallák, és Déryné színésznő
nek azon esetre , ha közelgő téliszakra Kassára Demjén igazgató tár
saságához , mibe nem kételkedünk, rendes tagnak jövend , azon 400 
forintot, mellyel még a’ színipénztárnak tartozik, elengedni és odaaján- 
dékozni közakarattal határozák. A’ javitóház körül szorgalmasan foly a’ 
munka, hol, mint már említve vala, naponkint 80 rab dolgozik, és azok- 
rai felügyelet igen pontos és szemes, ha bár mint némelly rágalmazók 
híreim elég merészek valónak , onnan számos rab elszöktét rebesgetik; 
ezen hír alaptalan, történt ugyan egy két szökés, de hisz az a’ legsze- 
mesebb őrizet mellett a’.várokban vagy bár hol is történik, azonban ki
véve kettőt, a’ többi rab mind befogatott, és miután a’ hajdúk a’ dolog 
sokfélesége miatt elégtelenek az őrködésre, a’nm. m. kir. helytartó tanács 
utján kieszközöltetni rendeltetett: hogy a’ javitóház körül dolgozó rabok 
őrködésére katonai őr is adassák. Jövő közgyűlésünk nov. 25ikén leend, 
a’ törvényszékek pedig dec. 2kán kezdődnek.

S.-A.-U j h e l y  , sept. lóén: Zemplénmegye részérül múlt aug. 21, 
22 és 23, nemkülönben folytatólag 30 és 3 ük napjain ’s folyó Septem
ber hó 4kén tartott közgyűléseken több országos tárgy és követi hivata
los jelentés vétetvén tanácskozás alá, azok eredménye ’s néhány neve
zetes!) megyei közhatárzat , ugyszinte az országgyűlési követeknek adott 
utasítások rende kivonatban igy következik: a’ katonatartási, élelmezési 
és közbiztossági tárgyakban kiválható utasítás kidolgozása végett a’ f. e. 
m2|io27 sz. a. kirendelt megyei küldöttség öt szakaszra felosztott javaslata 
vétetvén vizsgálat alá, mellyek pontonkint lett tárgyaltatása ’s e’ részben 
készült országos biztossági munkálattal is történt egybevetése után, a’ 
küldöttségi javaslat Iső pontja , melly igy hangzik: 1) A’ síkon fek
vő és költöző k a to n a s á g  na k jövendőre nézve leendő élehneztetése 
iránt azon elvnek: „hogy az eddigi rendszer helyett j ö ven  do re

mind a’ tanyázó, mind az átkelő katonaságnak élehneztetése egyenesen 
a’ fels. kincstár költségein eszközöltessék“ — még e’ jelen országgyűlés 
által törvényessége megállapíttassék, a’ törvényesség okait azon tisztelt 
országos biztosság sokkal bővebben fejtette ki, mintsem hogy azokat sza
porítani kellene vegy csak lehetne is. E’ küldöttségi javaslat helyben- 
■hagyatván ’s közhatározás erejére emeltetvén, utasításképen olly megha
gyással rendeltetett az országgyűlési követeknek megküldetni , hogy az 
adózónép terhei nevezetes enyhítéséül ekkép megváltoztatandó katonatar
tási ’s élelmezési rendszer miatt az országos biztosság munkálata 6ik lap
ján méltán következtetett országos ajánlás esetére csak azon tartási és 
katonaélelmezési terhek vétessenek illő tekintet és beszámítás alá , mely- 
lyek ellen az ország Rendei eddig sem szólamlottak fel, mellyeket, mint az 
lTlódik esztendei. 8dik törvényezikkely szelleméből önkint kifejlő ka
tonaélelmezési terheket, eddig is viselni kötelesek voltak. — Egyébiránt 
miután az 1 S3 Yc észt. XI. törv.-czik. a’ katonatartás, élelmezés és szál
lásolás sok oldalú kötelességeiből az adófizetőkre háromlott terheket ’s 
vesztéseket tettleg ’s örökre megszüntetni nyilván rendeli, a’ követek e’ 
részben teendő indítványukkal hathatósan azt eszközöljék, hogy a’ neve
zett törvényezikkely jótékonyságának sükerét az adózók addig, mig a’ 
katonatartási, elszállítási ’s élelmezési újabb, minden esetre siettetendő 
’s az országgyűlés által megszabandó záros határidő alatt mulhatlanul elő
állítandó rendszer országosan létesíttethetnék, érezhessék ; a’ katonaélel
mezést ugyan mindaddig természeti valóságban szolgáltathassák k i, de 
minden tartási, élelmezési kiszolgáltatásaik, piaczi, salgamalis adózásaik 
az országosan megállapíttandó bér szerint, fuvarozásaik, szekerezéseik 
pedig a’ helyenkint megszabandó ár szerint az e’ részben még e’ jelen or
szággyűlésen hozandó törvény kihirdetése idejétől kezdve , azonnal kész 
pénzzel elégíttessenek ki. — 2.) Az úrbéri törvényezikkek hiányai iránt 
utasítási javaslatot adott küldöttség több véleményes pontja között a’ törv.- 
czikk 6dik §ban ez lévén észrevétele a’ küldöttségnek, hogy a’ jobbágy 
úrbéri telkének haszonvétele eladhatása iránt azon kitételre nézve „más 
akárkinek“ — azon módosítás: „minden valláskülönbség nélkül, akárki
nek,  az izraelitákat is ide értve, eladhassa“ — iktattassék utána.

S p a n ^ o i o r s s á ^ .
(A’ békítési süker folytonos nagyobbulása. Hareztéri hírek.) Sept. 

6iki bayonnei telegrafi sürgöny szerint, Maroto Bilbaóba vonult, Espar- 
tero pedig Tolosába érkezék, ’s egymásután elbocsátja a’ tartományi zász
lóaljakat ; a’ castiliaiak Logronoba mentek. A’ trónkövetelő sept. 4ikén 
Lonzban tartózkodott; El io még folyvást támogatja ügyét a’ navarrai- 
akkal. San Sebasriauból sept. 4ikéről Írják, mikép jelentés érkezék oda 
a’ hernanii kormányzó túl, melly szerint Maroto által Guibelalde tábornok
hoz intézett parancs következtében a’ sereg elbocsátása iránt, az andoai- 
ni zászlóaljak föloszlottak. E’ parancsot ugyanis az összegyűlt katonaság 
előtt olvasá föl a’ tábornok, mire a’ tisztek egy része ellenkezést muta
tott ugyan; de a’ katonák Guibelalde személyes vezérlete alatt azonnal 
elhagyók állomásikat és az egész pattantyutárt is átadók minden egyéb 
hadiszerrel az alkotmányosaknak. A’ békités mindenütt legnagyobb süker- 
rel terjed; a’ katonák örömkiáltozással rakják le fegyvereiket 's térnek 
vissza övéik körébe. — Azon 12 növendék, kiket a’ carlosiakBarcelo
nából rablottak e l, minden alkudozás daczára sem nyerheté vissza ed
dig szabadságát, mert a’ carlosiak ugyanannyi haditisztért kivánákőket 
kicserélni, miben az alkotmányosak nem tudtak megegyezni. A’ catalo- 
nai főkapitány tehát visszatorlásul Pálmában Espana gr. és Sogarracar- 
lospárti vezérek fiait ragadtató el, ’s ez erőszakos rendszabály csaku
gyan használt; mert a’ 12 növendék aug. 28ikán nyolez hónapi fogság 
után visszaérkezett Barcelonába, mire a’ fönebbi carlosi főnökök gyer
mekei is szabadon bocsáttattak. — A’ ministerség sept. Iső napjaiban 
5 millió realnyi kölcsönt vett föl Espartero további mundkálkodási elő
mozdítására. A’ cortestiil nem igen fél a’ ministerség, mert a’ nép békét 
óhajt, habár gyűlölt ministerségtül származik is az, ’s igy a’ cortes is 
e’ szempontbul induland ki és alkalmasint nem fogja a’ ministerséget há
borgatni. —

(A’ trónkövetelő felszólítása hadserge maradványihoz.) A’ trónkö
vetelő lecumherii főhadiszállásáról aug. 30an következő felszólítást in- 
téze hadserge szomorú maradványihoz, ’s Navarra és baszk tartományok 
lakosihoz: Navarra és baszk tartományok lakosi! Mig az ellenség minden 
legkisebb ellenállás nélkül e’ tartományokba ronta, és olly állomásokat 
foglaltéi, miket más, maroknyi csapatok hősi elszántságu gyermekitek az 
egész zendületi sereg és segítői ellen diadalmasan ótalmazni tudott, egy
szersmind békeszókkal álomba ringattak titeketés meg akartak arról győz
ni , hogy a’ béke megkötése után igen természetes az ellenség előhala- 
dása, holott pedig leggyalázatosb gyávaság vagy legnagyobb gonosztett 
gyümölcse volt e’ megrolianás. Mint királyotok és uratok, az istentől ka
pott jognál fogvást megismerve , elfogadóm azon háborút, mellyet mind
járt istenben boldogult testvérem halála után csupán tulajdon meggyőző- 
déstek után, minden idegen befolyás nélkül, kezdettetek, ’se ’ háborút, 
mellyet ti példátlan bátorsággal folytattatok, elannyira, hogy az utóvi
lág mesék sorába helyzendi hősi elszántságtokat, épén úgy örökülési, mint 
elvhareznak mondhatni. E’ szerint nem csak jogomat véditek a' spanyol 
koronára , hanem tulajdon jogaitokat is a’ vallás és tisztes szabaditekok 
megtartására eredeti méltóságukban , mellyek létezését a’ bitor kormány 
alatt nem is gondolhatni. Halljátok csak , mit mond a’ zendülők fővezé
re aug. 23ki durangoi felszólításában katonáinak: „Az ellenség, veszt
ve minden reményt, tönkre jutand, hanem hivatkozik nagylelkű bégünk
re, vagy fegyvert nem ragad Ildik Izabella trónja és az alkotmány ótal- 
mazására. Azok, kik ezt tenni fogják , tagjai leendnek családunknak; 
de a’ zendülőket megbüntetendjük, mikép azt Allo ésDicastilloban tevők.“ 
Több tanúsítványt akartok még azon sorsra nézve hallani, melly vallás-
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fokát, törvényi (eket, szabadságiakat és ősi szokásaitokat érendi, ha csak 
ugyan győzni talalna a zendulet ? Ez azon béke, mellyel benneteket el 
akarnak ámitani. Vagy azt akarjátok, hogy hat évi türekvésteket azon 
gyalázat érje, miszerint küzdés nélkül hódoljatok meg az ellenség önké
nyének? Atyátok ’s egyszersmind királyotok vagyok; a’ békét bizonyá
ra épen úgy óhajtóm, valamint t i ; hálaérzettől égek azon sok áldoza
tért, mellyct nekem nyújtottatok., ’s nem kívánok semmit annyira, mint 
végüket és hogy illőn jutalmazhassam meg azokat. De ugyan aláírhatom 
é gyalázatotokat? Átadhatoménépemet az ellenség önkényének? Nem! 
Inkább meghalok köztetek’s veletek, épen nem kétkedvén , miszerint ti 
is készebbek vagytok meghalni, mint illy szörnyű gyalázatot hozni feje
tekre. A’ fölzendült Espartero megmondd, mit várhattok győzelmétől, ’s 
hova vezérlend benneteket a’ béke reménye, mellyet köztetek annyira 
terjesztetnek. En pedig parancsot adék Maroto tábornok levelezése köz- 
retételére , mellyből látni fogjátok, mennyire vagytok megcsalatva azok 
által, kik csupán azért emlegetnek előttetek békét, hogy végkép elham
vadjon hősi liarczvágytok. Bátor lelketek boszankodni fog e’ gazfogá- 
sért, melly az ellenségnekkönnyitébirtokaitok elfoglalását, hova fegy
veres erővel soha sem fogott volna léphetni. Mig gyermekeitek, szavaitok 
’s még inkább tetteitek által lelkesülve azon csalást, mellyet könnyen hi
vő böcsületességteken a’ zendülők elkövettek, bírtokaitokbul kiűzésükkel 
boszulandják meg , viseltessetek ti határtalan bizalommal királyotok bá
lája és szeretete iránt, ki tartós és igazságos békét fog számotokra sze
rezni. Lecumberri, aug. 20ikán 1839. Carlos.“

(Espartero levele a’ guipuscoai főkapitányhoz.) Bergarai főhadiszál
lás, sept. 4ikén: „Idemellékelve közlöm Önnel azon szerződés másola
tát, mellyet ő föls. kormányától nyert meghatalmazásom következtében 
<1. Rafael Maroto volt zendületi fővezérrel köték, ’s mellynél fogvást ma 
e’ városban öt castiliai , és három guipuscoai zászlóalj, egy lovas dan
dárral ’s S biscayai zászlóalj, legnagyobb egyességgel összegyűlt. E’ ka
tonák. csatarendbe állottak harczosimmal; én ellovaglék soraik előtt, ’s 
őszinte fölszóiitást intézvén hozzájok és biztositám őket, mikép minden 
spanyol, a’ haza és királyné örökre hálás érzelmekkel fognak irántok 
viseltetni azon ünnepélyes tettért, melly az általam vezérlett hadsereg
gel egyesítő őket az olly buzgón óhajtott béke kiküldésire. E’ katonák 
egyesülve az enyimekkel , többszöri hangos fölkiáltásban nyilványiták 
buzgalmokat ; én mindenek láttára megölelem Maroto tábornokot, nyil- 
ványos jeléül az azok közti kibékülésnek, kik elkeserülten harczoltak 
egymás ellen, ’s a’ puskákat halomra rakatni parancsolám, hogy min
denki tartózkodás nélkül élvezhesse azon örömet, melly arczárói olly 
élénk színekben sugárzók. Szerencsés előjel azon napokra, miket biz
tosan reménylhetünk azon egyenetlenségi szellem megszüntetése által, 
melly eddig spanyolt spanyol és testvért testvér ellen véres harezbave 
zérle. Nem kétlem, mikép a’ többi guipuscoai sergek, mellyek mosta’ 
san-sebastiaui vonalon állomásoznak, szinte szerződésemhez fognak álla- 
ni, ’s reményiem, hogy az alavai és navarrai osztályok követni fogják 
e’ példát. Sietek Önnek ezen, valamint rendkívüli és dicsőséges, úgy ő fel» 
ségire és az egész nemzetre nézve kielégítő eseményt tudatni. Biztosan 
hiszem, mikép e’ szerencse, bármilly váratlanul jött is, tökéletes leend 
a’ spanyol nem cet egyetértése által,a’nélkül,hogy idegen közbenjárulásra kel 
lene szorulnunk. Mindezt azért közlöm Önnel, hogy lehető legnagyobb 
nyilványosságra hozza egész főkapitányi kerületében. A’ fonebb érintett 
másolatot pedig azon okbul küldöm , hogy minden pontját azonnal híven 
teljesíthesse Ön és tökéletesen biztosíthassa a’ békét az egész tartomány
ban.“ De la Victoria hg.

(A’ békeszerződés részletei.) A’ békeszerződés, mellyet a’ nemzeti 
hadsereg főkapitánya, dón Baldomero Espartero és dón Rafael Maroto 
tábornok egymás közt kötöttek , igy hangzik: 1) D. Baldomero Esparte
ro főkapitány sürgetni fogja a’ kormányt azon ajánlata kieszközlésire , 
hogy a’ cortes előtt indítvány tétessék valamennyi szabaditék helybenha
gyására , vagy legalább némi módosítások mellett elfogadására. 2) Meg
ismertetnek: a’ vezérek, parancsnokok, ’s tisztek rangja hivatala ésdisz- 
jelei a’ hadseregnél, mire nézve Maroto tábornok részletes jegyzéket ké
szítem!. E" mellett mindegyiknek külön szabad akaratjától fiiggend tovább 
szolgálni az 1837iki alkotmány és Izabella királyné étalmazására, tons, 
anyja kormányzósága alatt, vagy pedig visszatérni lakhelyére. 3) Azok, 
kik szolgálatban maradnak, alkalmazást nyernek a’ hadseregnél, tettleg 
vagy pedig számfólötti állomásban, mikép azt fegyverzetük neme enged
ni fogja. 4) Azon tábornokok vagy osztályvezérek, kik visszavonulni 
kívánkoznak a’ hadseregtől, szabadságot kapnak a’ szolgálati rend sze
rint járó zsoldjokkal akárhova távozhatni. A’ katonatisztek ’s parancs
nokok korlátlan szabadságot kapnak, vagy nyugalmaztalak, mi kép azt 
a’ szolgálati rend kívánja, Ha némellyek az osztályokéul bizonyos időre 
kívánnának szabadságot, fegyverzetük fölügyelőinél tartoznak azt sürgetni ’s 
nem fog tőlük kérelmük me "tagadtatni,habár külföldre szándékoznak is utaz
ni , melly utóbbi esetben d. Baldomero Espartero közbenjárultával jutandnak 
szabadsághoz, ki útlevelet adand a’ folyamodás kieszközléseig, mellyet 
ajánlani fogó' felséginek. 5 ) Azok, kik küllői Ire távozni kívánnak, 
ez időre további királyi parancsig nem lmznak zsoldot; Espartero azon
ban, meghatalmazása következtében minden esetre négy hónapi zsoldot 
fog nekik kifizettetni. E’ czikk a’ tábornokokul kezdve alhadnagyokig ter
jed. fi) A’ fönebbi czikkek egyszersmind valamennyi polg. tisztviselőre 
kiterjeszkedik, kik e’szerződés lielybenhagytától számítandó 12 nap alatt 
jelenteni fogják magokat. 7) Ha a’navarrai és alavai osztályok ugyan olly 
módon közclitendnek mint a’ castiliai, biscayai és guipuscoai zászlóaljak, 
úgy azonnal a’ fönebbi czikkek kedvezményei élvezetébe lépnek. 8) Es
partero főkapitány rendelkezése alá tétetik: minden patfantyutár, ruha- 
fegyver-és élelmi-rakhely, melly eddig d. Rafael Maroto birtokában volt.

Szerkeszti llclineczy. — Nyomtatja

9) A’ biscayai, castiliai és guipuscoai zászlóaljakhoz tartozó foglyok * 
kik mindenben követik e’ szerződést, visszanyerik szabadságokat és inin- 
deu kedvezményben részesülnek: kik pedig azt nem teljesítik, folyvást fog
lyok maradnak. 10) D. Baldomero Espartero főkapitány előterjesztést 
teend a’ kormánynak , miszerint a’cortest figyelme etesse azon özvegyek
re s árvákra, kik a jelen szerződésbe foglalt hadosztályoknál elesett 
katonáktól származtak. E szerződés lielybeuhagyaték a’ bergarai főha
diszálláson aug. 31 kén 1839.“

S c h w e l  z.
Zürich, sept. 7én: Az egész nép fellázadt; azon aggály, misze

rint a’ radical párt szövetségi csapatokat hivand a’ cantonba , a’ népmoz- 
galomnak fegyveres kézzel elnyomatására, tegnapelőtt este a’ pfáffikoni 
kerület lakosit lázongásra ingerlé. E’ kerületben mindenütt vészharangot 
kongattak ’s éjjel nagy csapat férfi , többnyire bottal fölfegyverkezve, a’ 
város ellen nyomult; hol éjszakának idején polgári testőrség alakult 
Ziegler alezredes és városi elnök vezérlete alatt ’s fölfegyverkezett; a’ 
-katonaiskola Hirzel ezredes parancsnoksága alatt a’ laktanyákat’s a’fegy
vertárt szállta meg. Reggel a’ város előtt gyűltek össze a’ pfáffikoniak 
’s papi énekeket dalolva, vonultak a’ városba. A’ polgári testőrség nem 
gátola őket, mert úgyis bensőleg a’ népügyért buzga. Szerencsétlenség
re több lövés történt a túlzó pártiak résziről. A' kormányhoz hű , de 
csekély száma lovasság közéjük ugratott; több parasztot agyon lőttek, 
többet megsebesítenek. Hegetscliweiler kormánytanácsost, ki a’ kormányta
nács rendeletéből megtiltó a' katonáknak a’ lődözést, egyik lovas, hi
hetőleg szándékosan, megsebesité, felgyógyulásához kevés remény. A’ 
parasztokat nagyobb részint szétüzték; de a’ csapatok visszanyomattak. 
Ekkor Ziegler ezredes a’ polgári testőrség egy részit előlépteté ’s lödöz- 
tetéssel fenyegető a’kormány csapatokat, ha ezek azonnal meg nem szűn
nek lődözni. A’ fegyvertárt azonnal a' városnak adók át, a’ katonák lak
tanyáikba vonultak és szét bocsáták okét. A legnagyobb gyorsasággal 
szöktek meg ezek; mire órai csend következek; végre a’ küssnachti és 
erlibachi népség nyomult a’ városba , a’ pfaffikoniaknál sokkal jobban 
fölfegyverkezve; a’ történtek hallása haragra gyulasztá őket, mit arcz- 
kifejezésök hűn tükröze. A'laktanyákat is megszállták; folyvást erősb 
csapatok érkezének; mindenütt félreverték a’ harangokat; 8 ezer férfi 
nyomult a’ városba; a‘ kormányt feloszlaiák. A’ legnagyobb sietséggel 
gyűlt öszve a’ statustanács, Hirzel polgármesteren kívül, és mint ideig- 
leni kormány alakult, keblükbe fogadva Murait öregpolgármestert ’s még 
más kettőt. Bár milly hihetetlenül ingerült volt a’ nép, mégis mérsékelten 
viselő magát; a’ tulajdon ugyanis tökéletesen sértetlenül maradt, sőt a’ 
leggyülültebbek iránt sem követének el személyes gyalázatot. Több ra
dical főnök ez időközben részint Badenbe részint Regensburgba meneküli. 
A’ tegnapi este is csendesen folyt le. Három szentegyház volt teli fegy
veresekkel. Ma még több nép tódul a’ városba minden táj felül. Ma 2dik 
népgyülést tartanának: az ideigleni kormány az országos rendekkel az 
egész eseményt tudata,minden avatkozást kikérve. Az alkot vány, mellyet a’ra- 
dical párt tű bbször megsérte, változatlanul marad. A’ nép lelkesül
ve van szabadsága és vallásáért; csak a’ főtisztviselők választatnak oj- 
lag az alkotvány szellemében. Sept. fián a’ zajongó néphez több felszó
lítást intézőnek, mellyek üdvös liatásit nem tagadhatni. — 

N é m e t o r s z á g .
Hannovera, sep. 4én : Azon hir, miszerint a’ főváros alkotmány- 

eltörlesztés elleni sérelemiratát a’ német szövetségi gyűlés félreveté, az 
országban hagy izgást szüle, annyira, hogy több helyennem csak az adót ta- 
gadákmeg, hanem a* lezálogolásnak is ellenszegültek, főleg a’ brémai hely
ségekben, hol katonaerőt kelle használni zálogszedésre. Külekedésre ke
rült a’ dolog, és igen véres következményt szült volna (Istenben a’ ka
tonák’s adómegtagadók közti összekoczczanás, ha csaka’ helybeli lelkész 
azzal nem csilapitja le őket, hogy a’ fenemlitett hir alaptalan, csak egye
dül ez nyugtatá meg a' népséget, adót ugyan már legnagyobb rész nem 
fizet, de legalább a’ lezálogoltatást nem ellenzik. Osnabrüekben hason- 
lag egyedül Stüve hallatlan törekvési fojták el a’ nyílt lázongást. Annyi 
bizonyos, miszerint az 1819ki alkotvány visszaállitási ideje már elmúlt, 
minden e’ nembeli erőködés hasztalan; a'nép érzelme osztatlan az alaptör 
vény iránt, rendületlenül buzog azt ion tartani. Hogy ennyi törvénytelen
ség daczára is nyílt lázadás nem tort ki az országban, azt egyedül a’ né
met szövetségi gyűlés iránti bizalomnak tulajdoníthatni, onnan várják a’ 
végreményt ’s ha itt is csalatkoznak, a' történendőkrül jót nem állhatni. Hil
desheim város az alaptörvény visszaállításáért felírást intéze a’ felség
hez, mellyben kérik öt, hinná össze az országgyűlést az 1833ki alap
törvény rendelete szerint.

I) á n i a.
Kiel, aug. 26án: Dahlmann tiszteletére, ki néhány nap múlva el- 

hagyandja városunkat, tegnap számos baráti ’s tisztelőji lakomát adának, 
mellyen száznál többen voltak jelen ; e’ lakomában akadémiai tanítók, vá- 
vosi tanácstagok, kir. hivatalnokok, katonák, orvosok, ügyvédek, kal
márok részesülőnek, hogy bódulat)okát a’ nagy férfi iránt kifejezhessék. 
Ezen egyesülés érdekes lelkületet kölcsönző a’ társaságnak és számos 
áldomás fűszerező a'lakomát. Dahlmannra ürített áldomások alkalmával több- 
szerű érdemit sorolták elő, meg nem feledkezve a' hannoverai események
nél kitüntetett magas lelkületérül. Dahlmann válaszában érintő a' hannove
rai ügyet ’s mély csodálkozását fejező ki az alaptörvény állandó hű ólal- 
mazóji felett ’s áldomását következő szavakkal rekesztől „Azon tisztelet
re méltó férfiakért, kik törvényes utón Hannovera királyság elvesztett 
jogi állapotját visszaállitni buzognak; és emlitsek-e testületeket, Osna
brück is Hannovera városok tanácsait, és emlitsek-é személyeket} e ta
nácsok érdemes elnökeit, Stiivét ’s Rumannt. “ Megemlékezénck a' töb
bi hat tanitórul is, reményt fejezve ki egyúttal a' hannoverai ügy iránt. —

Trattuer-K árolyi úri uteza G12.



FOGLALAT: Magyarország és Erdély (országgyűlési hírek; kinevezések; pestmegyei uj követ; komoly előkészületek a’ budapesti hídépítéshez; vasme
gyei követválasztás; kecskeméti iskolai intézkedés; különféle perzsa keresztyének Pozsonyban, belényesi csodaszülött, Josonczi nyári gyapjuvásár; 
’s a’t.) Amerika. Spanyolország (zavar a’ trónkövetelő körül; udvara elhagyó őt; Morenot agyon lövik; részletek a’ cortesnyitásról; a’ baszk tarto
mányok szabaditékai; hareztéri hírek; béketünemények; a’ trónkövetelő nejével együtt Francziaországba szökött; a’ spanyol országos adósság; ’sa’t.) 
Anglia (az cglintouni lovagi harczjáték vége; nagy ünnepély a’ Temze alatt; ’sa’ t. Francziaorszag* (Roussin hajóvezért visszahiják Kons tan tiná- 
polybul; a’ hazai czukorgyárlók ellenmondó nyilatkozata; ’s a ’t.) Törökország. —
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M a g y a r o r s z á g  é s  E r d é l y .

ORSZÁGGYŰLÉSI II1REK. Pozsony, sept. 19kén: Tegnap mindkét Tábla 
országos ülést tartott, melly alkalommal a’m.Fő-RRdek a’ múlt számunkban elő— 
sorzott hat üzenetre küldék válaszaikat a’t. KK és RRhez , négyre írásban, ket
tőre pedig, névszerint a’ Közép-Szolnok megye birtokos nemesei által benyúj
tott folyamodás és a’ főrendi Tábla némelly tagjainak ez országgyűlésre meg neilt*. 
hivatása tárgyában, élő szóval. Az Írott válaszok közül kettőnek lényeges tar
talma következő: I. A’f e l í r á s o k n a k  e g y e d ü l  m a g y a r  n y e l v ű  s z e r 
k e s z t é s e  i r án t :  „Semmisem lévén kivánatosb a’ m. Fő-RR előtt, mint a’ t. 
KK és RRkel egyesülve , összes törekvésiket a’ nemzet közohajtásinak sikercl- 
tetésire szentelhetni: illy buzgó hazafi indulattól öszíönöztetve, siettek a’ t. KK 
és RRnekO cs. kir. Föhgségéhez intézett, tisztelettel teljes ama kérelmükhöz, 
hogy a’ fens. Főhg az országos felírásoknak egyedül magyar nyelven leendő föl— 
terjeszthetését 0 Felségénél kieszközleni kegyeskedjék, magok alázatos esede- 
zésiket is kapcsolni. Melly köz kérelem teljesítésére 0 cs. kir. Főhgsége, a’ haza 
boldogságát mindenkor hathatósan előmozdítani kész kegyelmességénél fogvást 
a’ legszivesfcbben hajolni méltóztatván , erről a’ t. KK és RRet legtisztább öröm
érzettel értesíteni a’ in. Fő-RR egyegy legkellemesb tisztjüknek tartják.“ — II. Az 
183f>dik év i 21ik t ö r v é n y  r e n d e l e t é n e k  nem e g é s z e n  l e t t  te l
j e s í t é s e  i r á n t  a’ ra. Fő-RR következő észrevételeket tesznek : „Mi Kő v á r ,  
ridékét illeti, nem tagadhatni, hogy annak a’ visszakapcsolt megyékkel együtt or
szággyűlésre meghi válását a’ törvény határzottan rendeli; mivel azonban az ülési 
és szavazási jog a’ visszakapcsolt részeket az érintett törvény világos rendelete 
szerint egyedül a’ visszaadott j usual fogva ’s igy nem máskép, mintha ezzel már 
Magyarországtól lett elválasztatásuk előtt birtanak, illeti, Ó Felségének e’ tör
vény egyéb rendeletéi pontos teljesítése iránti kegy. szándéka pedig a’ többi tör
vényhatóságnak valóságosan lett meghivatásából bőven kiviláglik: annálfogvást a’
k. k. előadásokat megelőző legfensöbb azon nyilatkozáshoz képest is , miszerint . 
az ezen részek iránti további rendelkezés az országos küldöttség inunkálkodási- 
nak befejezéséig függőben hagyatott, nem kétkedhetni, hogy mivel a’ mostani 
Kővárvidéknek régi időkben országgyűlési ülése és szavazata történeti adatok 
szerint csakugyan nem volt, annak ez országgyűlésre meg nem hivatását egye
dül a’ törvénynek az említett körülmények közt épen nem alap nélkül történhetett 
oily értelembeni vétele, mintha t. i. melly résznek a’ visszaadottjus az ülésre és 
szavazásra nézve nem kedvez, azt, mint a’ törvényhozási jog'ot egyébiránt sem 
gyakorolhatod meginni se kelljen, okozhatta legyen. Mi pedig azokat—kik mint
a’ magyarországi törvények szerint személyes törvényhozási részvétre jogosí
tottak a’ visszakapcsolt részekből meghivatandókul a’ t. KK és RR által emlittet- 
nek—illeti: ezekre nézve az érintett törvény azon (3<lik) jgsza által, miszerint 
az említett részek valóságos visszacsatoltatásukig mostani állapotokban hagyatni 
rendeltetnek, az e’ részben is netalán megkivántató további intézkedést szinte 
nem ok nélkül felfüggesztettnek tekinthetni. Egyébiránt 0 cs. k. Főhg'sége és a’
m. Fő-RR meg megjegyezni kívánjak, hogy mivel Kővár vidékének kiterjedési ’s 
népességi csekélysége, de főkép földje terméketlensége, ’s keblében az ipar, 
élelmi kereset és kereskedés fogyatkozása méltán kétséget szülhet az iránt: 
vájjon e’ vidék, ha külön törvényhatóságot képezend, az ezzel járó közterhek 
viselesire , kivált a’ két jobbágynál kevesbet biró nemesi osztálynak ettől leendő 
fölmentetése után, elégséges fog e lenni'{ a’ fens. Főhg és m. Fő-RRek nézetei 
szerint a’ mostani lépésekkel az e’ vidéknek jövendőbeli állású viszonyai feletti 
tanácskozásokat ’s intézkedéseket megszorítottaknak tekinteni ne kelljen , sőt 
azokat, a’ feíiforgo kérdésnek barinikénti ehlöntetése mellett is, jövendőre egé
szen szabadon felhagyni szükséges legyen : mindezt a’ fens. Főhg és m. Fő- 
RR a t. KK és RR által szíves figyelembe vétetni olly nyilatkozással kívánják, 
miszerint ha az előre bocsátottak a’ t. KK és RRet arra, hogy az 183(íki21ik tör- 
venyczikk teljesitesenek kérdésben forgó hiányi inkább a’ fentebbi észrevételek 
szerint módosítva, mint a’javaslóit szerkesztés formájában terjesztessenek 0 Fel
sege elibe, bírni elégségesek nem volnának : 0 cs. kir. Főhgsége ’s a’m. Fő-RR 
a’ velők közhitt felírás fölterjesztését továbbá nein tartóztatandják.“ — A’ KK és 
RRek tegnapi ülésében e’ három tárgy vétetett tanácskozásba ’s fogadtatott e l :
l. N egye i l  ik ü z e n e t e  a’ KK és RRnek a’ f. e. július 28ról érkezett k.k. 
leirat tárgyában. Miután a’ t. KKésRR megemlítik, hogy a’ k.k. előadások 2dik 
pontja feletti tanácskozásikat már bevégzék, az lső és 3dik pontok tárgyalását 
pedig a’ tudakozó teliras javaslatba hozásával megkezdék , és az akadály nél
küli megjelenhetést \s a’ szabad tanácskozást az 1790/1 : 13. czikk olly előleges 
rendeletének mondják, mellynek mindenek előtti teljesítése már csak azért is 
szükséges, hogy azon törvény egyéb részeinek szinte pontosan elég tétethes
sék, imigyen nyilatkoznak: „Aziránt, hogy a’ k.k. előadásoknak törvény-paran
csolta targyaltatása bármelly országgyűlésen is teljesen mellőztessék el, sem 
a’ tapasztalás, sem az országgyűlések folyamatának eddigi módja aggodalmat 
támadni nein engednek; mert hasonlóra példa még1 eddig nincsen, ’s 0  Felsége 
bármikor az országgyűlést mindaddig bizonyosan nem rekesztené be , mig k.k. 
előadásai törvény szerint tárgyal tatás ala nem vétetnének; ellenben ugyanazon 
tapasztalás sok esetben bizonyságot ada már, hogy a’törvény rendeletének máso
dik részé, miszerint az országos sérelmeknek minden országgyűlésen tettleg 
es mulhatlanul orvosoltatniok kellene, teljesittetlenül maradott. Á’ m. Fő-RRek 
utolso válaszukban nem hozzák mar kétségbe azt, hogy lehetnek olly esetek, 
lehetnek a hazának olly súlyos lényeges sérelmei, mellyeknek előleges tárgya
lását es fölterjesztését törvény és gyakorlat nem zárja ki, a’ haza közjava pe
dig parancsolja. Rokon bizodalommal reményük tehát a’ KK és RR., hogy a’ m. 
Fő-RR. is hajlandók lesznek a’ rég óhajtott egyesülést részükről is hazaíiuibuz- 
gosággal előmozdítani. A’ KK és RR azon sérelemre nézve, melly Pest megye 
követének, giof R á d a y  Gedeonnak, az országgyűlésről lett eltiltatásából 
eredt, miután az említett követnek az illető megye által is elfogadott lemondása a’ 
kiegesziíési kérdést e részben megszüntette’s a’ tettleges orvoslást szükségtele- 
nitette , a’ felírás további sürgetésével ez úttal felhagynak, hanem a’megyék sza
bad választásara nezve a’ törvényhez és törvényes jusokhoz szorosan ragaszkod
nak. A’ szólás törvényes szabadságán ejtett sérelmeket, tnellyek fölött könnyen 
hosszabbra terjedhetnek a tanácskozások, azon biztos reménnyel, hogy ezek iránt 
is létesülni fog az óhajtott egyesülés , készek a’ KK és RR ez úttal' a’ tudakozó 
felírástól elválasztani. De azokat, mik az országgyűlés kiegészítését bármikép 
érdeklik, u. m. Kővár vidékének ’s a’ főrendi Tábla nemelly tagjainak meg nem hi
vatását ’s a’ közép-szolnokinegyei panaszt tárgyszó felírásokat, ’s ezeken kívül

még a’ múlt országgyűlésről is már fölterjesztett előleges sérelmeket és kivona
tokat, a’ tudakozó felírással együtt kapcsolatban óhajtják 0 Felségéhez fölter- 
jesztetni, egyszersmind pedig azon felírásban megemlíttetni, hogy az ország egyéb 
súlyos előleges sérelmeit és kivánatit is , mihelyt azok iránt az országg) ölési ta
nácskozások befejeztetnek , az ország Rémiéi sietnek haladék nékül föllerjesz- 
teni, 6 Felségének igazságszeretetétől ’s mind a’ k.k. előadások végsoraiban, mind 
a’f.é. julius 28ról érkezett k. leiratban atyai kegyességgel ismételt nyugtató ígé
retétől fiúi bizodalommal reménylvén, hogy súlyos sérelmeiknek rég óhajtóit or
voslása által hazájok boldogságát ’s a’ szeretet és bizodalom édes kapcsainak újabb 
megerősítését eszközölhetik.“ II. Az ismét előadottak szerint módosított t u d a 
k o z ó  f e l i  r ás i j a v a s l a t .  III. A’ KK és Rllnek a’ fentebbi üzenet értelmé
ben tett óvás a .

T. Pest megyének f. sept. 24kén tartott közgyűlésében a’követségé
rül leköszönt Ráday Gedeon gróf helyébe szavazati többséggel (749 >  548 
ellen) D u b r a v i c z k y  S im o n első alispán ur választatott meg követté 
’s így egészsége üdültévelmár 3dik országgyűlésen viselendi e’ szép hivatalt.

(Komoly előkészületek Duna-hidunk építésihez.) W. Tierney Clark, 
a’ hidmüvész, Rland (rokona), Jeffrey, és A. Clark (ez nem rokona) még 
folyvást városunkban tartózkodnak, ’s mióta Sina b. és Széchenyi István 
gr. urak is ide érkeztek, úgy halljuk, már nevezetes előkészületek tétet
tek a’ mindennemű épitőszerek télen át beszerzése és a’ nagyszerű munká
nak jövő tavasszal tüsténti hathatós megkezdhetése végett. Annyi ezernek 
óhajtását tehát csakugyan valósulva látandjuk! —

() cs. ’sáp. k. fels., f. sept 2ki legfelsőbb határozatában, a’ mármarosi 
kamat*, igazgatói megürült hivatalra, tnagy. kir. udv. kamrai valóságos ta
nácsnok ranggal és characterrel, Kállay István kir. tanácsost és Csanád 
megye főispáni helytartóját méltóztatott kegy. kinevezni, a'pesti m. kir. tud. 
egyetemnél fensőbb mathesis tanítójává pedigPetzvall Ottót, eddig ugyan
ott a’ gyakorlati földmérés és hydraulica helyettes tanítóját, végre; S i v- 
ko v i c h  János vezérőrnagyot magyar báróságra dijmentenemelni.

0  es. ’s ap. kir. fels. megengedni méltóztatott, hogy a’ kubini ’sore- 
choviczai k. harminczadhivatalok kereskedési-hivatalokká emeltessenek ’s 
hozzájok egyegy ellenőr adassák; — továbbá, hogy a’ sziszeki k. har- 
minczad-hivatalnál ellenőri ’s magtárnoki tisztségek állíttassanak fel, amaz 
400 fr. éven kinti fizetéssel, 120 fr. szálláspénzzel és 400 fr. cautioval, 
ez utóbbi pedig 300 fr. évenkinti fizetéssel és 100 fr. szálláspénzzel.

A’ nmélt. magyar kir. udv. kamra a’ varasdi kir. harminczad-hiva- 
talnál újonnan falállított segédi tisztségre Mone Károly ugyanottani tisztir- 
nokot; ennek helyébe pedig Redelstein Arnoldot, a’pettaui harminczad- 
hivatal írnokát; továbbá a’nedeliczik. harminczad-hivatalhoz ideiglen csa
tolt raktárnoki tisztségre S c h e n k  József számvizsgálói gyakornokot; 
a’ tokaji k. kamar. uradalomban Rakamazon megürült erdőszi tisztségre 
Pauzái* Józsefet, eddigelő a’ diósgyőri k. koronái uradalomban k i s g y őr i 
erdőszt, saját folyamodása következtében ; az ekképen Kis-Győrött meg
ürült erdőszi tisztségre Steiner Károlyt, eddigelő a’ bácsi kamar. jószá
gokban p a 1 á n ka i erdőszt, szolgálata tekintetéből; a’ palánkai erdőszi 
tisztségre S p a n y o l  Antalt, eddigelő a’ diósgyőri k. koronái uradalom
ban kisgyőri alerdőszt, több évi pontos szolgálatáért; végre ennek helyé
be H e n s z l e r  Istvánt, eddigelő a’ bácsi k. kamar. jószágokban apati
ni erdőszt, hasonlag szolgálata tekintetéből, alkalmazó.

Legfelsőbb határozat következtében a’ p e t t a u i  magyar kir. har- 
minczad-hivatal f. e. October utolsó napján megszűnik, ’s f. e. november 
lső  napjától kezdve a’ v a r a s d i  harminczad-hivatal, mint fő harminczadi 
rakliely, veendi kezdetét.

A’ székely nemzet ülnöki tisztsége a’ z a l a t n a i  kir. tartományi 
bányatörvényszéknél ürességbe jött.

S z o m b a t h e l y ,  sept. 1 lén: Szél József országgyűlési követünk 
ezelőtt néhány héttel követi pályájáról lemondván’s haza jővén , helyette 
uj követválasztásra a’ közgyűlés határnapja tegnapra tűzetett ki. Számo
sán sereglett össze a’megyei nemesség, érezvén, hogy jogainak legszen- 
tebbikét lesz gyakorlandó , ’s hogy legfőbb kincsét lesz egy személynek 
átadandó. Az egész választás Vidos József első alispán elnöksége alatt 
legnagyobb renddel és csöndességgel ment véghez, ’s néhány perez alatt 
a’ nagy község öszhangzó fölkiáltásából Bertha Antal főjegyzőnk erősít- 
teték meg követnek. Illy pillanat eléggé tanúja annak, hogy olly férfiú,  ki
ben a’ közbizalom annyira összpontosul , mint nevezett első alispánban, 
a’ közjóra és csendre milly varázs hatalommal bir. Az uj követ politikai 
hitvallását köztapsot nyert beszédben fejezé k i, mellynek lényegesb ré
szei im ezek: „Tekintetes KKés UR! Midőn a’ sors és körülmények úgy 
hozták magokkal, hogy e’ díszes megyének Rende i  azon kitűnő, de 
mindenkor ’s kiváltképen mostani helyzetünkben tömérdek nehézséggel 
összekötött megkülönböztetésre, a’ megye részrül országgyűlési követségre 
személyemet elválasztani kegyeskedtek — miért is ezennel buzgó köszö- 
netemet jelentem ki — ezen nagyszerű hivatásnak megfelelni hazafiui 
kötelességemnek tartottam. Ugyanis a’ mostani időben a’ magyar nemes 
hazájának fegyverrel nem szolgálhat és szolgálnia nem szükséges, hála 
a’ nemzet őrlelkének! Tehát midőn bennünket a’ haza közügye csak bé
kés eszközökkeli szolgálatra szólít fel, mindnyájan, legyünk bár hatal
masak és erősek, vagy kicsinyek és gyöngék , tehetségünkhöz képest lel

1



-  ( 306 ) -

künk teljes erejéből, szivünk leghathatósb ösztönéből — bár gyöngesé||in- 
ket érezve is — illy szent czélra magunkat eltökélni tartozunk; mert ha 
tehetségünk különböző is, de hazafiui tartozásunk ogyiránt nagy. Annak, 
ki a’ közügyek vitatásiban egyedül lelke sugallatit és szive legbelsőbb 
érzetit szokta követni , szoros utasításokkal lekötve lenni máris nehéz fel
adás ; azonban egyes törvényhatóság köréből, habár az olly tiszteletre 
méltó is, mint ezen nemes megye, az ország színe elibe mintegy varázs 
erővel egyszerre áthelyeztetni, a’ legnehezebb állapot. Azonban nagy 
feladatú kétes pályámon épen az , mi megszorító, leend vezércsillagom , 
biztos kalauzom : a’ t. KK és Ilii eddig kiadottj’s ezután kiadatandó bölcs uta
sításai. — H ol egy  pártfelekre nem oszlott , a’ közjóért egyesült, a’ 
közjót szivükön hordozó előkelő hazafiak által vezérlett közönségnek a’ 
hazaszeretet ad irányt, ott egyes polgár meggyőződését az elhatáro
zásnak örömmel alá rendelheti, sőt abban találja biztos útmutatóját és 
gyönge erejének erős támaszát. Meggyőződésem szerint a’ követnek utasítá
sát sem népszerűbb és szabadelmübb, sem ellenkező értelemben tágíta
n i, vagy megszorítani soha nem szabad , még akkor sem , ha erre benső 
meggyőződése ösztönzené, mert illy esetben inkább mondjon le küldeté
séről, mintsem annak önkényes sáfárjává tegye magát. Es im ez azon in
dítóok, mellynél fogva a' t. KK. es Iliiét utasításiul szentül megtartása 
iránt a’ legünnepélyesebben hitem letétele által biztosítani kész valók! 
Mindazáltal a’ nagy feladatú követi pályán fordulhatnak elő esetek, mely- 
lyekben a’ követ az előre nem látott körülményekre nézve elhatározókig 
utasítva nincsen, ’s mielőtt utasítva lehetne, s z a v a z n i a  kell; illy ké
tes he l yze t be n ,  azt hiszem, nem elegendő a’ követnek csak azt ígér
ni, hogy a’ törvények ’s utasítása szellemében jelenteink ki magát ; mert 
s ikszor határozatlan törvényinknek ’s minden a’ követ nézetei szerint ma* 
gyaráztaliii szokott utasítási szellemnek különféle értelem adathatik. Illy 
kétes, de a' követnek ’s küldőinek jövendőre nézve elhatározó helyezte
tésről engedjék meg a’ t. Kíí és UH véleményemet nyilván kimondhatni. 
Belső meggyőződésem az : hogy a’ követ elveinek , meggyőződésének , 
a’ mennyire emberileg megtörténhető, kiildőji nagyobb része akaratjá
val megegyezőnek kell lennie, mert csak ennek hiedelme birhata mosta
ni eltökélésemre. A’követnek pedig kiildőji akaratjának hiv teljesítésire és 
a’ hon javának ez általi előmozdítására keli szentelnie szivét, eszét 's 
mindenét. Mennyire felelhet meg szent hivatásának , a’ jövendőtől függ, 
mert a' népek és egyesek sorsa is isten kezében van. De mind az egye
seknek , mind a’ népeknek erős eltökéléssel kell lelkesülve lenniük , a’ 
közügyet legfőbbnek tekinteni, hogy közügy határozzon a’ magányos 
törekvések és nézetek fölött, 's ne ezek amaz fölött. Ugyanis ottan, hol 
egyesek bárminő szép törekvései közgyámolításra nem találnak, ott bár
ki által a’ haza oltárán gyújtott legszebb áldozatok is, csak az éj sötét
ségében föllobanó szalmatüz világosságához hasonlítnak, melly rövid ideig 
ugyan bámulatos szép fényt terjeszt maga körül, de csakhamar elenyész
ve, nagyobbra varázsolja az éji homályt, még csak jó illatot sem hagyva 
maga után, mert — keserű fájdalommal kell mondanom — a’ szép. sőt 
többnyire épen a’ legszebb hazafiui áldozatok nemcsak jó foganatot nem 
szülnek, de még balra is magyaráztatnak. Mindaddig pedig, mig a’ haza
fiak törekvéseit a’ mellékes önző tekintetek nemcsak szétválasztják , ha
nem még czivakodó pártfelekre is oszlatják , mind addig előbbre nem 
mehetésünk okait máshol, mint min magunkban hiában keressük, hí
jában a’ kormányban is , mert azt merem állítani, sőt erős hiedelemből 
erősíteni, hogy a kormány , igazságos, törvényes és a’ legnagyobb rész 
óhajtása által felszentelt czélainkat előbb utóbb nem gátolná. Illy meggyőző
désből nyíltan vallom magamat — nagy szó, mellyet mondok, és azt egy tisz
teletreméltó közönség előtt mondom — a’törvényes, igazságos , de jól meg
fontolt es nem hamaiitott józan elorchaladas óhajtójának sa mennyire tő
lem telhetik, emberének is. Igenis, t. KK és Ilii e’ nagy nemzeti feladás
nak vannak szentelve az én parányi tehetségűn is. De más részről azt 
is Őszintén ki kell mondanom, hogy én azokat, kik ámbár szent meggyőződé
sük szerint a jót, de talán idő előtt, talán nem alkalmas eszközökkel, 
akarják, soha követni nem fogom. Én még soha sem tapasztaltam, hogy 
a népekre a’ kisebb rész által reátolt ’s általok még nem óhajtott szabad 
intézvények jó és egyetemben tartós gyümölcsöt hoztak volna. Mega’nö- 
vény világban is áll az , hogy ha a’ bimbót erővel fejtem k i, vagy a’gyen
ge plántát még alkalmatossá nem vált földbe és zordon időben ültetem el, 
az jó ízlésű gyümölcsöt teremni nem fog, ’s hasztalanul oda vesz a’ bim
bó és plánta, melly, ha nem buzgóbb, de értelmesb kertész által kezelte
tett volna, szépen virágzandott, szép és tartós gyümölcsöthozandott vol
na ; ha pedig ez a mindennapi tapasztalás szerint a növényvilágban csak
ugyan igaz, mennyivel inkább igaz a’tapasztalás, az élet nagy mestere sze
rint az erkölcsi világban. En sem hazáin törvényeit újakkal felcserélni, 
sem nemes társaim jogait csonkítani mindaddig nem akarom , mig a’ vál
tozást a közjóra nézve szükségessé lettnek ’s az újítást a’ réginél jobbnak 
nem tarthatom. Illy meggyőződéstül lelkesíttetvemind mulékony követségi 
pályámon, mind egész éltem lefolyásáig lelkem és érzésem sugallotta el
veimhez bár velekedcsimet jobbakkal felcserélni mindenkor kész va
gyok is — hiv maradni legalább erős eltökélésein.“

Z e n t a ,  sept. 12kén: Tegnap ünnepeltetett Zentán azon örven
deztető nap, mellyen 1 fi9 Then szabaudiai hg Eugen a’törökökén nyert igen 
nevezetes győzelme által az egész keresztyénséget fenyegető veszélytől sze
rencsésen megmentette. Már hajnali 4 órakor taraczkok sűrű ropogásai, ’s 
a’ szabadkai jól összeegyez tetett zene előlegesen hirdetek az ünnep mél
tóságát, mi annál meglepőbb jelenetté vált, mivel a’piaczon durrogó lö
völdözések, az innen félórányira fekvő csókái magtárnál horgonyzó, kom
lóm IN ákó Ján. uraságnak hajójárul víszhangkint viszonozhatván, a’ zen- 
tai nagy ünnepet távolabb hirdetni látszattak. 9 órakor fő tiszteletű Kül
lőn ics  László prépost s helybeli főlelkész egész pompával bemutatott

hálaadó miséjén az itt épen folyton tartatott kerületi úri törvényszéknek 
elnöke s személyzete megjelent, mialatt Zenta kántora derék énekes leányá
val, mint Kisfaludynk Kálmánja Lórájával, magát kitüntette. Innen az egész 
nép a’ szerb szentegyházba,hol szinte hálaadó mise taríatottgyülekezcttpniu- 
tán kerületi kapitány Ma n o j l o v i c s  Lázár ur fényes lakomát adott. Ez 
végződvén , az egész úri vendégsereg álgyudurrogások ’s zene - k í 
sérettel a'Tiszán már készen álló kompra lépvén, a’ hagyomány szerint tö
röktetemekből alakult szigetre ereszkedének, hol már a’ helybeli czéliek 
mestertag jai ünnepi rendbe állítva hangos éljen kiáltásokkal üdvozlék a’ 
közelgő főbbrendű vendégeket. Itt a’ föntebb tisztelt kapitány ur ékes m. 
beszéddel tudata az ünnep eredetét’s okait, mit koronás fejdehnünk, nádo
runk, és jelenleg az országgyűlésen a’ közjó ’s boldogságnak eszközlést 
ben buzgón fáradozó ország rendéinek egézségeért el-elköszöntött poharak 
üritgetései követtek. Azonban egy, még a’bajnokikig kivívott győzelem óta 
az itteni óhitű egyház udvarában az idő viharainak martalékul kitétetve levő 

, mintegy 400 fntos törökálgyu,minden elővigyázat nélkül töltetvén meg,annak 
elsüttetése alkalmakor szertepattanta, szinte mint a' harezban végső vonag- 
lásai között is engesztelhetetlen utolsó erejével is halált szóró bajnok, egyik 
darabjával egy 20 lépésnyire bámészkodó gyerkőeznek lábát eltörvén, ezen 
egyébiránt vignapnak komolyabb fordulatot adott. Esté ’ékes magány ma
gyar tánczczal megnyitott tánczvigalom örvendezteté az úri vendégeket.—

A’ pest budai h a n g á s /. e g y c s ü 1 e t műelóailásai következő IVdik hangá- 
szati évben már f. e. October 20kán kezdetnek meg. Az egyesület t. ez. összes 
gyámtagjai ezennel illőn meghivatnak évi részvényeik fö ft. három,  3 ft. pgő- 
ben e g y e s  belépti jegyért valamennyi hangversenyhez) befizetésire. Újonnan be
lépők a’ fönemlitelt dijakon kívül még 2 ezüst ftot fizetnek egyszer ’s minden
korra az egyesületi alappénztárba. — A’ befizetések f. sept. 25ikén kezdetnek 
P e s t e n  egyesületi pénztárnok K 1 a u s z E. L. urnái (tükörtár, a’ városi színház 

•épületében), B u d á n  (várban, a’ „levélhez“ czimzett szövetárus boltban) M i- 
l e c z  Imre urnái. Nagyobb kényeimül a’ biztositő-lapok oct. 7tól kezdve a’ t. 
tagokhoz el is küldetnek. — Az igazgató választmány 1839. sept. löki üléséből 
M á t r a y G á b o r m. k. egyesületi titoknok.

Kecskemét, sept. 2()án : A’ helybeli h. v. főiskolai igazgatóság a’ 
közelgő iskolai evre nezve előleges intézkedés által kívánt a’ gyermekei
ket itten taníttatni és neveltetni akaró szüléken azzal könnyíteni , hogy 
azok az igazgató fő oktatónál veendő utasítás mellett a' növendék ifjakat 
minden tekintetben alkalmas és teljesen biztos szállásokra adhassák. ETgyan- 
ottan teendő jelentés után fog az iskolai szék az alsóbb osztályokat gya- 
korlandó gyermekeknek, nagyobb korú, ’s már a’ neveléstudományá
ban oktatott alkalmas magányos tanítókat is rendelni.

KÜLÖNFÉLE: Belényes, sept. 14kén: Egy szomszéd tárkányi pa
rasztnő (Bállá Istvánné) múlt hó 19kén ritka szörnyet szült; e’ nőszülött
nek feje tetején a’ nyilvarrás közepe táján vékony száron körtvély formájú 
taplós hus-gömő csüngött le, melly a’ balszemnek takaróul szolgálván ezen 
jóval alább ereszkedett; ezen szederjes szinü hus-gömő a’ koponya bel- 
üregéből eredt ’s a’ nyilvarrás összeköttetésénél kijött ércsatornácska ter
jedt el, mellyből a’ csomó táplálékot venni látszék; ezen kinövés körében 
a’ koponya-takaró egészen hiányzott, lentebb azonban a’ koponyának tarkó 
feletti részén ingó bőr rendes hajszőrrel ellátva, pötyögősen ide ’s tova 
mozdithatón állott; a’homlokcsont deszka laposságéi’s bőrrel fedett, melly
ből a’ jobb szemgolyó minden szemöldök ’s bőr-takaró (szemhéj) nélkül 
kidülten állott ’s mozgását félkörben tette, a’ fehér-hártya sötét kék szinü 
volt; a’ belszem azonban ép volt, az orrcsont’s annak kiülő porezogó ré
sze egészen hiányzott, a’ lélekző két lyukacska azonban észrevehető, a’ hóm 
lókról lenyúló bőr-takaró az ajkak alrészével öszveforrván, szájnyílás helyett 
a’ két ajak összeforadásánál két kisded lyukaeskán az ep nyelv mozgása 
észrevehető volt; a’ testtörzsök, mell, gyomor, karok épek; a’ jobb
láb azonban csak a’ két szélső ujjal volt ellátva, mellyek azonban arányta- 

. lan idomban törpén állának; hangja e’ szerencsétlen szülöttnek bárány-me- 
kegeshez tökéletesen hasonlított s másnap a táplálék el nem logadhatása 
miatt el is hunyt. Sajnos, hogy ügyes orvosunk, Neubauer Antal urnák 
súlyos betegsége miatt bonczolás kimaradtával bővebb tapasztalást nem 
tehettünk. Határunkat a’jég olly annyira semmivé tette, hogy különösen 
szőlős gazdáinknak öt év óta reménybe balt várakozásaikat nemcsak az 
idénre, de a’ termő-vesszők szerte zúzása által több évre megsemmité — 
A’ Pozsonyban tartózkodó idegenek közül négy férfiú von különösen ma
gára figyelmet. Ezek egyike Melimed dervis, ki Budán Tyul-baba isme
retes hamvai fölött zarándoki ájtatosságát végezvén , Pozsonyt keresztül- 
utazólag látogatá meg, ’s innét Béesbe menend, a török követnél útle
vél-nyerés végett magát bemutatandó, minthogy társával egyetemben birl 
levelet a’ Budáról egyenesen honába visszatértnek kellett átengednie. A 
másik bárom, névszerint János Jakab , Melik Jakab és Suleiman Simon 
perzsa eredetű ’s alattvaló keresztyének, kik minthogy az utolsó orosz
perzsa háborúnak egyedül a’ perzsa keresztyénekre kivetett költségét, 
személyüket illetőleg lefizetni nem tudák, családjaiktól megfosztalak, 
kiknek rabságban lótele mellett, idő engedtetek a’ kívánt váltságpénz- 
mennyiséget összegyűjteni, melly nélkül mind saját életük mind család
jaik szabadsága teljességgel megóhatatlan lenne 's visszaszerezhetlen. Ok 
elsőben is a’ magyar keresztyéni szeretethez folyamodtak, 's hisszük, nem 
fognak csalatkozni reményükben. Itt legalább olly élénk részvét mutatko
zik irántuk, hogy a’ részükre megnyitott aláírási ivén, a' követi táblá
nak ncmes-keblü t a g j a i  majd pillanat alatt 100 pengő forintnál többet 
ajánlottak. Az ifjúság közt egy külön aláírási iv kering; azok embersze
rető lángérzelmei aránylag hasonló sikerrel kecsegtetik a’ szerencsétlene
ket , kik az egyházi és világi lőméltóságuaknál 's országnagyainknál 
folyamodás utján szándékoznak az adakozó könyörületességet megnyerni. 
Nyíljanak meg előttük mindenütt ne csak az ajtók, hanem a’ szivek es 
szekrények zárai is!—P é c s e t t  a részvényeken épülő színház, ámbár 
már előre kiadatott évenkinti (iOO pengő forintért, s miután csak né
met vállalkozók jelenték magokat, ezeknek, mindazáltal nem csupán uemet



szinészetielőadásokra, hanem nemzeti nyelvünk gyarapodása’s nemzetisé
günk kifejlődése végett részint a’ jegyzőkönyvekbe részint a’ haszon
bérlővel kötött szerződésbe is nyiiványosan befoglaltaték , hogy t.i.haa’ 
bérleti idő alatt magyar színészek jelentenék magokat, ezeknek télen he- 
tenkint legalább is 3 nap,  nyaronta ellenben áltálán \ osan megengedhe
tő a’ magyar szini előadás. — Sept. 15iki losonczi hírek szerint az ot
tani nyári gyapjuvásárra csak néhány száz mázsa gyapjút hoztak az azott 
vidéki gyapjutermesztők, melly azonban rendkívül kitűnt szép fehér mo
sása által. A1 követelt ár nem volt nagy , mivel jobb minőségű Jajok má
zsáját 64 pgő forinton adók a’ termesztők, ’s a’ nyerészkedők még sem 
igen akartak vásárlásba bocsátkozni. A’ morva és sziléziai posztógyár
tók legtöbbet vettek. —

A m e r i k a
Ujyorki aug. 1 Oki hírek szerint Floridában a’ szeminolokkal ismét 

kiütött a’ háború ; ezek ugyanis Harney alezredes csapatja nagyobb ré
szit Coleosanatchie folyam mellett, hol kereskedő házat akartak fölállitni 
a’ szerződés szerint, jun. 23án meggyilkolták. A’ csapat 18 főnyi volt; 
a’ folyam mellett táboroztak, minden őrállás nélkül; nap keltekor táma
dók meg az indiánok őket ’s 13mat lekonczoltak. Macomb békeszerződé
sét e’ szerint megsemmisültnek tekinthetni , ’s a’ háborút, fájdalom, 
mindaddig folytatni kell, kerüljön bármibe, mig az indiánokat ki nem ir- 
tandják. — Scott ’s Brady éjszakamerikai tábornokok Bulláiéban voltak; 
az indiánokat a’ michigani határoknál látogatók meg : ezek még foly
vást ellenséges indulattal viseltetnek az egyesült statusok iránt. A’ texa
siak és csirokízek között hasonlag véres külekedés történt. Lowellben, 
az egyesült statusokbeli Manchesterben,ujlag 7,650,000 dollárt keltének 
gyárokra, mellyekben 1377 férfi ’s 5416 némber talál élelmet, Ridg- 
burgban (éjszaki Pennsylvaniában) L o t h r o p  Baldin nevű férfi Teli
hez hasonló lövést tön; 18 ölnyire ugyanis egy barátja fejéről almát lő
ve le puskával, az is említésre méltó, hogy az alma igen kicsiny volt; 
arról nem szólanak a’lapoktvajjon fogadás következtében történt e'merész lö
vés ; annyi bizonyosnak látszik, miszerint kevéssé részegek voltak, mert 
csakugyan nem tartja senki is fejét józanul czéllövésre, más részről azon
ban annál nagyobb dicséretére válik Lothrop Baldinnak, hogy czélt ta
lált. Egyébiránt tudva van, miszerint az amerikaiak e’ nemben igen meré
szek , szinte esztelenségig. — A’ szomszéd Canadában legmélyebb csend 
uralkodik; de a’ tartományok egyesítése, úgy látszik, nem igen nép
szerű. Bermudát erősitgetik; Laprorieben kőtornyu laktanyákat épitnek ; 
Montreal várost Martello-tornyokkal látják e l; Fighting-íslandot ’s Kings
tont erősitgetik.

Montevideo , jul. Íjén : Franczia hajó Buenosayresből épen most 
érkezék ide azon hírrel, miszerint a’ képviselőház egyik ülésében Maza 
elnököt Mazorca tagjai ledöfék e’ felkiáltással: „Halj meg áruló!“ (Ma- 
zorca zemliileti társulat Rozas befolyása alatt.) Az elnök fiat pedig , Maza 
ezredfőt, szurony és késdöfések közt tömlöezbe hurczolák, másnap azon
ban összekonczolák. Buenosayresben számos elfogatás történt ’s a’ Rozas 
ellen fölfedezett esküvésrül sokat beszélnek“ —

P o r t u g á l i a .
Lissabon! aug. 27iki hírek szerint igen nagy ingerültség uralkodott 

a’ fővárosban Palmerston azon bilije miatt, melly a’rabszolgakereskedést 
tárgyazza. Némelly lissaboni lapok azzal éleszték a’ szenvedélyek lángját, 
hogy ollyasmit adának Brougham szájába, mit ő soha nem mondott a’ 
felsoházban, igy többi közt: ,,Angliának Portugáliát épen úgy hatalma 
alá kell vetni, mint Jamaicát, sőt Tajo habjai se hömpölygjenek Anglia en- 
gedelme nélkül; ’s a’ t.“ A’ portugál kormány óvást intéze a’ bili ellen 
azon hatalmakhoz, mellyek a’ bécsi szerződést aláírták, sőt Lissabonban 
még azon fonák hir is keringe, miszerint a’ portugál követ Londonban' 
visszahivatásra kapott parancsot azon esetre, ha a’ bili átmegy a’ felső
házon. A procurador dós Povros (szegények ügyvéde) a’ portugál pórné
pet fölszólítja: hogy ,,az országban lakó angolokkal farkasmódra bánja
nak.“ löbb portugált tevének ki a’ lissaboni révben szárazra angol hajók, 
kiket rabszolgakereskedő hajókban ejtenek foglyul; ezek önkéntes vallo
másaik szerint, a rabszolgakereskedést a’ volt riojaneiroi főconsul és 
mozambiquei kormányzó azzal mozditák elő, hogy az első 100 mikéiért 
a rabszolgakereskedőknek álutlevelet ada, az utóbbi pedig minden ha
jóra szállított négerért 24 milreit kapott, 8at fáradságáért, 16ot pedig kor
mányköltség fejében! Mária hajó kapitányát aug. 26kán liozák ki tömlö- 
czéből a hajóra, hogy jelen legyen az illető rakományok összeírásánál. 
Mária hajót az angolok ugyanis Virginiában ejték hatalmokba. A’ kapitány a’ 
körülállók figyelme kijátszásául hajón túl löké kalapját*s maga a’vizbe ugrott; 
másnap vonták ki holttestét; öngyilkosságra pőre lefolyta miatti aggály 
vezérlé. Az 1400 contónyi statusadósság még nincs megkötve, mert a’ 
maradványt a lissaboni bank nem akarja magára vállalni; a’ pénziigymi- 
nister e miatt zavarban van. A’kormány képviselőt határzott Brazíliába 
küldetni kereskedési szerződéskötés végett’s ismét Villareal grófot éré a’ 
küldetés. •—

S p a f l j r o l o f S i t á g : .
(Zavar a trónkövetelő körül. Udvara elhagyja őt. Morenot agyon 

lövik.) A zavar legmagasb fokra hágott már a’ trónkövetelő főhadiszál
lásán. Bizalommal nem mer senki iránt viseltetni Carlos, ezért egész udva
rát elbocsátá, a körülötte csoportozó főurak és hölgyek pedig önként 
hagyák el őt; még a cubai érsek is franczia földre menekvék. E’ zavar
ban Carlos folszólitásokkal törekszik a’ háborút folytatni Espartero és Maroto 
ellen ; de semmi sükerrel; már a’ navarrai zászlóaljakból is csoportosan 
szöknek a’ katonák, azok pedig, kik még ragaszkodnak személyéhez, leg
nagyobb kegyetlenségeket követnek el. így Moreno tábornokot, midőn 
Urdaxban némelly gyalázatosságok elkövetésiben gátolni akará embereit, 
tulajdon katonái agyonlövik, minők következében azonnal 50 inagasb

rangú haditiszt hagyá el a’ trónkövetelőt, ki, mint mondják, sajátkezüleg 
írt levelet intéze Lajos Fülöphez, mellyben európai congressus által kí
vánja eldöntetni ügyét. Moreno agyonlövetése és a’ többi navarrai zászló
aljaknál kitört rendbomlás biztosan reményltetik, hogy igen rövid idő 
múlva egészen egyedül állami harcztéren a’ trónkövetelő. La Torre Si
mon is az alkotmányosakhoz pártolt.

(Harcztéri hírek.) Bayonne, sept. Kükén: „Tegnap Espartero meg
indult sergeivel Lccumbeni felé, mire a’ tiónkö\e elő és Elio azonnal 
a’ liastpn-völgybe vonultak, honnan Francziaországba reményű őket átüz- 
lietni Espartero. E’ napokban 22 tábornok ’s több tiszt érkezék d. Carlos 
sergébül Francziaországba, ’s köztük Montenegro is a’ trónkövetelő had- 
ministere. híz utóbbnak állítása szerint meg mint egy 12 ezer ember van a’ 
trónkövetelő körül, kikkel nem igen fog csodákat elkövethetni. Az ocl- 
loi lelkész félelmes guerilla esapatjával meghódolt. Némelly carlospárti 
lapok még folyvást jó reményekkel kecsegtetik ugyan híveiket; de kevés 
sikerrel, mert a’ trónkövetelő fönebbi visszavonulása kétségtelenül bizo
nyítja, hogy minden reményét elveszté mar.“ —

(A’ trónkövetelő nejével együtt Francziaországba szökött. A’ spa
nyol országos adósság.) Rendkívüli alkalommal érkezett strassburgi tele- 
grafi sürgöny szerint a’ trónkövetelő sept. 14én családostul Francziaország
ba szökött. Már most hihetőleg egész Navan a meghódoland az alkotmá
nyosaknak. Mihelyt a’ békités tökéletesen véghez menend, mindenek élőit 
az országos adósságot lesz szükség rendbe szedni, hogy a’ hitel emel
kedésivel ismét korábbi erejére juthasson a’ kormány. Ez adósság «T tö
mérdek csapások miatt óriásra növekvék. A’ megismert adósság ugyan
is 42 millió font sterlingre megy , ’s ezenkül 227 millió fontot követel
nek még külföldről a’ kormányon , nem is számítván a’ több év óta li- 
zettetlenül maradt kamatokat, mellyek már szinte igen tetemes mennyiséi
re szaporodtak. — Nem rég egy spanyol rabszolgahajón a’ szerencsét
len feketék fölzendültek, ’s a’ kapitányt, legénységet és 26 utast, köz
tük asszonyokat ’s gyermekeket is meggyilkolván, szabadságba helyzék 
magokat. Már üldözőbe vévé őket egy spanyol hadihajó. — A’ minister- 
ség Madridban egy uj mérsékpárti taggal erősbült, neve San Millian, ki 
pénziigyminister lett, noha nem is tagja még a’ cortesnek.—Cabrera a’ cuen- 
zai zászlóaljat megtámadó és véres csata után elszéllyeszlé. Ha e’ sze
rencsés győzelem a’ szerződés aláírta előtt történt volna, úgy alkalma
sint még huzamos!) ideig folytathatná vérengzésit a’ trónkövetelő. Most 
minden a’ curtes határzatától függ; ha ez helybenhagyja a’ tartományok 
szabaditékit, ügy bizonyosan általányos béke áldásit élvezemii Spanyol- 
ország;. mis ellenkező jesetbenl. könnyen ismét véres hai ez támadhat az 
ingerült pártok közt. —

(Részletek a’ cortesnyitásról.) Madrid, sept. lsojén: .,Ma délután 
2órakor álgyurobaj és harangzúgás közt a’ corteskamrába ment Izabella 
királynéval a’kormányzó királyné és ünnepélyesen megnyitó az ülést. A’ 
trónbeszédet leginkább rendkívüli hosszúsága és azon körülmény tüntető 
ki, hogy a’ békeszerződést egyetlen szóval sem érintő. Fz okbul nem 
is mutatott a’ közönség semmi részvétet ’s a’ két kir. hölgy éljenezés nél
kül tért a’ palotába vissza. Anglia segítségét sem emelé ki most annyi
ra a’ trónbeszéd, mint különben tenni szokta; azon hatalmakra nézve 
pedig, mellyek Izabella királyné megismerését eddig elhalasztók, azon 
megjegyzés fordult elő, mikép biztosan reménylhetni, hogy az ész es 
igazság tökéletes győzelme már igen közel van. Törökországgal igen ked
vező kereskedési szerződés fog köttetni. A’ papság élelmezésire, vám- 
javitásra, sajtóra és nemzetőrségre nézve uj törvényjavaslatokat terjesz
tem! cortes elibe a’ kormány. Ez lényeges tartalma a’ trónbeszédnek, melly 
épen nem volt képes lecsöndesíteni a’ kedélyeket, főleg miután azon hir 
érkezék a’ fővárosba, hogy Elio carlosi vezér csatát nyert llelascoain 
gr. ellen , noha egyébiránt ez utóbbi körülmény még további valósulás- 
ra vár. — A’ franczia} kormány biztosakat küldött a’ csatatérre szüksé
ges felügyelés végett a’béke végrehajtása iránt.

(Békeünnepélyek.) Madrid, sept. 5kén: „Láttam a madridiakat kár
tékony szenvedélyektől fölingerülten vétkes tettekre rohanni minden fel
szólítás után, ’s most bámulni tanulóm őket, midőn szivük valódi sugal
lnát követve csak kibékülés!,ftestvéri szeretet ’s béke érzelmeitől égtek. 
A’ spanyol erekben pezsgő forró vér’s azon nagylelkűség, mellyet a’ leg- 
keserübb zsarnokság sem tuda elnyomni, Irat évi véres harcz után most 
ismét feledési tengerbe meríti a’ gyűlölet érzetét az alkotmányos spa
nyolok szivében, elannyira, hogy könnyes szemekkel szoríthatják keblük
re azokat, kik ellen eddig olly szilaj bátorsággal harczoltak. Azon nagy
szerű látvány , melly szerint 40 ellenséges zászlóalj egymás ölelésire ro
hant, Maroto és Espartero vezérek példáját követve, hasonló jelenetet 
idéze létre a’ fővárosban, mellynek leírására nem olly könnyen találhatni 
a’ tárgy nagyszerűségének megfelelő tollat. Az általányos örömélvezet anj - 
nyira feledteté a’ múltakat, hogy egyetlen ellenséges szót sem hallhatni 
már a’ fővárosban, ’s még a’ föllengősdiek’s mérsékpártiakis közelitnek 
egymáshoz. Sept. 3ikán este minden párttekintet nélkül lakomára gyűj
tenek össze a’ tanácstagok és követek, mellynél következő áldomást ürite 
Caballero: „Éljen a’ szabadság, kibékülés, Espartero és Maroto !“ Ugyan
azon este számtalan néptömeg gyűlt össze a’ királ\i palota előtt seji ze
nével tiszteié meg a’ kormányzó királynét, ki leányával együtt megje
lent az erkélyen ’s örömkönyükben nyilványitá érzelmeit. A zenet követ
kező kiáltozások szakaszták félben: „Éljen a’ kibékülés , királyné , Es
partero és Maroto ! Éljenek baszk rokonink !“ Minden utczában baszk nem
zeti zene hangzik ’s hasonló tánezot lejtnek. 4ikén este pedig a’ Madrid
ban lakó navarraials.es baszkok pompás fáklyazenével jártak szerte az ut- 
czákon ’s csoportokban több következő feliratú zászlót vittek: „Leg}ür.k 
mindnyájan testvérek!“ melly körül a’ négy tartomány czimere vala lát
ható. A’ királyné erkélye alatt tánezohii akartak, de a’ tömérdek soka-
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ság közt mozogni is alig lehete. A kedélyek illy meglepő oszhangzását 
leginkább Espartero és Maroto egyezkedése czélszerü részleteinek kö
szönhetni, mert e’ szerződés két pontja a’ legkicsapongóbb kivánatokat is ki- 
elégité. Espartero ugyanis szorosan ragaszkodék megliatalmaztatása korlá- 
tihoz, és semmire nein kötelezé magát, minek teljesítése a’ nemzeti kép
viselőségtől függ, Maroto pedig bizalmat helyezvén Espartero ígéreteiben, 
a’ baszk tartományok sorsát a’ cortes határzatára bizá, ’s ezzel megisme
rő a’ nemzeti képviselőség hatalmát. Maga Arguelles , Caballero és Lo
pez is igy magyarázzák a’szerződést. ’S épen azért, mivel bizalommal 
veték magokat a’ baszkok a’cortes karjaiba, bizonyosan méltánylásra fog
nak találni. A’ legtulzóbb föllengősdi lapok is készeknek nyilatkoznak né
mi engedélyekre. Továbbá még azon kifejezéssel is igen nagy mértékben 
nyeré meg az egész nemzet tetszését Espartero, miszerint világosan ki- 
mondá, hogy a’ nemzetnek nincs szüksége idegen segítségre’s együttmun- 
kálásra; e’ hizelgő kifejezésért legnagyobb áldozatokra is kész magát el
szánni a’ spanyol. A’ trónkövetelő még mind e’ mellett is folytatni akar
ja a’ harezot, ’s igy ezentúl minden vércseppért őt érendi Európa átka;
Az éjszaki tartományokban igen kedvező' sükere leend az itteni engesz
telő érzelmeknek.“

A n g l i a .
(Az eglintouni harczjáték 2 ’s 3dik napja. Elegy.) Szkot lapok már 

befejezésit közük az eglintouni lovagi harczjátéknak. Az első nap sokat 
veszített ugyan fényéből a’ kellemetlen idő miatt; de a’ 2dik nap még 
sokkal rosszabb volt, mert a’ folytonos esőzés majd tengerré változtatá 
az egész harcztért. ’S még is legalább 20ezer ember volt jelen, noha 
ezek közül csak mintegy 600 férhetett födél alá. Valóban legnevetségesb 
helyzeteket lehete látni. A’ harczkirály, Londonderry marq., tökélete
sen pánCzélozva gyönyörű lovon ült ’s esernyőt tarta kezében. Azonhir, 
hogy az étterem és táncztér is viz alatt áll, tetemesül csökkenté a’ ked
vet. Végre a’ fedélzeten is keresztül hatott az eső, ’s minden rangú höl
gyek és lovagok, szkotok, dudások, trombitások, mind bőrig átáztak.
A’ vörös sárkány lovagja iszonyú vörös orrával nagy mulatságul szolgált 
a’ közönségnek azon iparkodása által, mellyel fegyverzete egyes részeit 
ótalmazgatni törekvők az eső ellen. Egy másik lovag, kit a’ nép „szép
ség bajnokának“ neveze, szénégetőhez hasonlita inkább, mint hölgyszép
ségért küzdő daliához, mert pályáikétól nehéz fővel igen díszesen botorkált 
szerte a’ vízben. Végre rögtön haza kezde menekedni az egész néző sereg,
’s a’ czipék százan kint maradoztak el a’ sárban. A’ odik nap végre kár
pótlást szerzett ennyi bajért, az idő gyönyörű és legnagyobb mértékben 
kedvező vala. A' harczjáték e’ napi érdekessége leginkább abból állott, 
hogy Waterford marquist derekasan fövényre ültetők. A’ tánczvigalom ’s 
lakoma igen pompás volt. A’ kardküzdésnél Irwingham csekély sebet ka
pott karján; egyéb szerencsétlenség nem történt. Az egész mulatság mint
egy 3«0ezer font sterlingbe került. — A’ földközi tengeren állomásozó ha
jóhadakról ezt írja a’Courier egyik legújabb száma: „Aug. 9kéig terjedő 
tenedosi hírek szerint Stopford hajóvezér még ott horgonyza hadcsapat- 
jával. Az angol hajóhad aug. 5kén érkezett oda’s azóta folyvást fölváltva 
vendégelgeték egymást a’ franczia és angol hajóvezérek’s kapitányok. Az 
ausztriai hajóhadat Bandeira parancsi alatt minden pillanatban várak Szmyr- 
nából. Az egész csapat azonban csak egy fregátból, három kisebb liadi- 
hajóbul’s egy gőzösbül áll. -— T un isi hírek szerint, a’ franczia kormány 
a’ kelfi határvárat és bizertai révet kívánja kárpótlásul némi követelések 
fejében az ottani beytől, még pedig azon fenyegetéssel, hogy fegyveres 
erővel egyenesen Tunis birtokába helyzendi magát, ha e’ kivánata telje
sítés nélkül marad. — A’ londoni tőzsércsarnokon nagy pénzszükség 
uralkodik. —

(Nagy ünnepély a’ Temze alatt. Elegy.) A’ Temze alatti ut annyira • 
haladt már előre, hogy medersöppedéstől többé nem tarthatni. Ezokbulaz 
építő társaság nagy vendégséget adott a’ pompásan kivilágított Tűiméiben 
Hawes parliament*! követ elnöksége alatt, mellyen 2S0 vendég ’s 500 előbb
kelő néző volt jelen. — Baring uj pénzügyministertől keveset vélnek vár
hatni a’ whig szellem i lapok. — Manchesterben Greg whig jelelt győ
zött, noha már bizonyosnak vélték a’ toryk, hogy hatalmokba keriten- 
dik e’ követi helyet. — A’királynét ismét férjhez menendőnek mondják.

I F r a n c z i a o r s  z á g.
(lloussin hajóvezért visszaüljék Konstantinápolybul.) A’ kormány jó

nak találta, lloussin hajóvezér helyett Ponthois volt amerikai követet kon
stantinápolyi követté kinevezni. E’ változtatása’ Courrier Franpais szerint 
már későn jött. Sok időt engede a’ kormány Roussinnek olly hibák elkö
vetésire , miket már többé jókká nem tehetni. Ez annyival inkább méltó 
gáncsra, mivel a’ ministerelnök jól ismerő a’kamrák ez iránti érzelmeit, ’s 
az ülések vége felé csakugyan nyilványitá is, hogy a’ kormány módosí
tani akarja a’ konstantinápolyi követséget. Soult tábornagy mindazáltal a’ 
dalmátziai liget akará akkor konstantinápolyi követté kineveztetni , kinek 
ügyetlensége példabeszéddé vált már a’ politikai világban ’s ki soha nem 
jutott volna olly magas polezra, ha véletlenül a’ tábornagy nevét nem vi
selné. Azon ellenzés, mellyre a’ tábornagy ez alkalomkor talált, köztu
domású ; de a bölcs tábornagy, gondolván , hogy fián kívül más senki nem 
töltheti be illőn az egyszersmind katonai követi állomást Konstantinápoly
ban , meg hagy á hivatalában lloussin hajóvezért. Csak az utóbb bekövetke
zett igen komoly körülmények voltak képesek a’ tábornagy szemeit meg
nyitni. lloussin hajóvezér nem bir azon éleselmüséggel ’s határzott szilárd
ságú akarattal, me Ily mindenkor elkerülhetlenül szükséges, midőn a’ 
ki ■/et nem teljesítheti lelketlen erőmű gyanánt mindenegyes pontját kör
me iya* parancsinak. Néhány hónap óta folyvást meglepető magát lloussin

’s egyenes gondolkozásmódja minden cselszövényi hálóba vakon buktatá őt. 
Midőn Ausztria az öt hatalom képviselőinek tanácskozásra egyesülését hozá 
indítványba, Roüssin azonnal egyezését adá, ’s nem látta á t, hogy ezál
tal idegen befolyásnak áldozá föl Francziaország érdekeit. A’ porta már 
egyezkedésre akart lépni M. Alival, melly véget vala vetendő a’ belviszály- 
nak ; de a' képviselők ellenzék azt, azon ürügy alatt, miszerint nem en
gedhetik a’portát becstelenitő egyezkedési pontok elfogadásira kényszerit- 
tetni. lloussin ebben is megegyezők Russzia nem csekély örömére, mivel 
nem képzelő, hogy ez által végföloszlásnak rohan az ozmán birodalom. 
Végre Anglia, vezéreltetve azon ferde eszmétől, melly szerint mulhatla- 
nul szükségesnek véli M. Ali megbukását, a’ török hajóhadat visszakéretni 
inditványozá az öt hatalom nevében M. Alitól, ’s lloussin feledve, hogy 
Francziaország mindenkép ótalmazni tartozik az alkirály ügyét, tulajdon 
segédét küldő azon üzenettel M. Alihoz. — Daguerre már két nyilvá- 
nyos próbát tőn fényképkészitésivel, ’s mind kettő legkedvezőbben ütött ki.

T ö r ö k o r s z, á g.
(A’ porta jegyzéke a’ nagyhatalmak képviselőihez nyomosb közbenjá- 

rulásért.) Konstantinápoly, aug. 24én : Azon jegyzék, mellyet a’ porta 
az öt nagyhatalom képviselőjihez intéze felszólításul az iránt, hogy Mell. 
Ali ellen nyomosabbá tegyék közbenjárulásukat, következőleg hangzik : 
„Tudva van, hogy a’ szultán, trónra lépte után az egyiptusi basának, M. 
Alinak, bocsánatot üzent, sőt Egyiptust örökségül is ajánláneki. Márki 
is volt nevezve a’ biztos alkudozás végett, midőn a’ nagyhatalmak kép* 
viselőji iratot intézőnek a’ portához, miszerint illető kormányaik kölcsö
nös egyezségek után meg vannak bizva az egyiptusi kérdés kiegyenlítésé
re. A’ porta ezt azonnal tudatá Mell. Alival. De azalatt, mig a’ porta 
nyugottan várá azon előterjesztések sükerét, miket az öt nagyhatalom egy
szerre kühlend M. Alihoz, ez nyomasztó kivánatival állt elő, ugyanis 
mindazon tartomány örökös birhatását sürgető, mellyeket most kormányoz. 
Egyúttal tudatá, hogy az ottoman haj ósereg kiadatását kivánati teljesitésé- 
tül függeszti fel, sőt a’fő statushivatalokban is változtatásokat siirgete , 
holott e’ felett a’ szultán fölségi akaratja határoz ; végre még arra is vete- 
miilt, hogy Anatolia ’s Rumelia vezérihez lázitó irományokat intéze, mely- 
lyekben zendülésre szólitja fel őket. Mivel az egyiptusi basa e’ bánásmód
ját hűtlenségnek tekinthetni alattvalói szempontbul, a’ porta óhajtása oda 
já ru l, hogy, miután a’ nagyhatalmak magokra vállolák e’ siralmas ügy 
kiegyenlítését, gondolkozzanak eszközökrülis, mellyek az egyiptusi basát 
kötelessége teljesítésére kényszerítsék ’s arra hogy adná vissza a’ török hajó- 
serget, ’s mondjon le Szyria örökös birhatásáról ’s azon illetlen kivánat- 
rul, miszerint Chosrew basát mozditnák elhivatalátul, főleg pediga’nagy- 
urhoz hűséges tartományok fellázitásával hagyjon fel ’s nyugottan várja be 
azon rendszabályok foganatosítását, miket a’ nagyhatalmak hozandnak, 
mik utólag a’ szultán helybenhagyását is megnyerendik. E’ szerint felszó
lítja a’ porta a’ nagyhatalmak képviselőjit, hogye’ jelen jegyzéket közöl
jék udvaraikkal, ’s kérjenek e’ tárgyban szükséges utasításokat’s azokat 
tudassák a’ magas portával.“

Konstantinápoly , aug. 28kán: Tegnap divánt tartónak a’ portánál, 
mellyen az ország nagyain ’s ministerin kívül az ulemák előkelőji is je
lenvoltak. A’ tanácskozási tárgyat az egyiptusi basa és portáhozi viszonya 
alkotó, mire nézve azt liatárzák: minthogy már Mahmud szultán áten
gedő az alkirálynakEgyiptus örökös birhatását, tehát AbdulMedzsid szul
tán is hagyja helyben azt; azon esetben pedig, ha továbbra is makacsul ra
gaszkodik kivánatihoz az alkirály , sőt követelésit még sürgeti , száműzes
sék; egyébiránt ez M. Alinak mitsem árthat, ki jobban ismeri a’ porta gyönge- 
ségét, saját hatalmát és szerencséjét, hogy sem illy rémképekkel gyer
mek módra hagyná magát ijesztetni. Alexandriábul azon hir érkezők a’fő
városba, miszerint Mell. Ali el van határozva azonnal parancsot adni Ibra
him basának Szmyrna’s a’dardanellák felé egy részrül, más részrül pedig 
Konstantinápoly ellen nyomulásra, azon esetben , ha egyesült európai ha- 
jósergek Alexandria ellen csak legcsekélyebb ellenséges szándékot mu
tatnának, annálinkább , ha tettre kerülne a’dolog.—A’ főváros folyvást 
nyugtalan; a’ naponkint megújuló lázadási hirek a’ lakosakat ingerült ál
lapotban tartják, mit az egyiptusi alkirály ügyviselőji annyira hasznukra 
forditnak, hogy mindentül félhetni, ha a’ jelen bizonytalanságnak mentül- 
előbb véget nem vetnek. Naprul napra jobban terjed a’nép között azon vé
lemény, miszerint csak egyedül Mell. Ali képes őt e’ bonyolult állapot
ba! szerencsésen kimenteni. Innen azon készség, hogy a* szerencsétlen hí
reket mindjárt meghallják, sőt ezek még a’ frankoknál sem igen kedvetlenek. 
Az utóbbi héten Feróban a’ tartományok állapotjára nézve nagy aggály ural
kodott, koniahi, kaiseriehi és kiutahiai, továbbá janinai, thesszáliai ésmacze- 
dóuiai nép mozgalmakról beszéltek. Bár e’mozgalmakrul semmi hivatalos sem 
jelent meg, mégis a’ kormány aggodalma tanúsítói látszik, hogy az, mi 
még eddig nem történt meg, könnyen megtörténhetik. Janinában több he
lyet számos lázadási csapat kerite hatalmába , mellyek az alkirály szelle
mében készek működni. Közelebbi híreket erről nem tudhatni azonban , 
mert a’ kormány mindent titokban tart. Aug. 24én mihelyt értésire jutott 
a’ nagyvezérnek az albániai zavargás, azonnal illető parancsokat intéze 
az ottani basához. A’ legnagyobb gyorsasággal három tatárral nagyúri gő
zöst küldöttek S a l o n i c h i b a ,  kik ott mulatós nélkül azonnal Albá
niába folytatók utjokat. Mindé’veszély ellenében az idegen képviselők régi 
helyzetüket folyvást megtartják , mi alig reménylteti a’ nézetek egyesülé
s t .  — Az angol és franczia hajósereg még folyvást a’ dardnnelláknál hor
gonyoz’s kész minden pillanatban a’ bemenet kivívására erőszakkal, ha 
orosz hajósereg nyomulna a’ Boszporba, vagy a’ fővárosban zendülés 
törne ki. —

Szerkeszti llelm eczy. — Nyomtatja T rattner-K árolyi úri ulcza 612.
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ORSZÁGGYŰLÉSI HÍREK. Pozsony, sept. 24kén. A’ m. FŐ-RRnek f. h. 

2ikci országos ülésében felolvastatván a’ t. KIv és RRek negyedik üzenete’s az 
illető felirási javaslat a’ f. é. jul. 28ról érkezeit k.k. leirat tárgyában, rövid ta
nácskozás után, a’ válasz rögtön az ülés szine előtt megingott, mellyhen n’ m. 
Fő-RR az eddig vitatás alatt volt elvek ’s nézetek iránt az üzenetben ismét fel
hozottaknak taglalását, előbbi válaszaikra hivatkozva, szükségesnek többé nem 
tartják; továbbá gr. Ráday G.-nak követi tisztéről lett lemondása által megszűn
vén jelenleg az ezen tárgy iránti értekezés szüksége, a’ KK és RRek c’ rész
beni jelentését tudomásul veszik; egyébiránt a’ kérdéses tárgyak szándéklolt föl- 
terjesztésére ’s a’javaslatban levő felírásra ’s különösen ennek szerkezetére nézve 
is a’ t. Rilkéi a’ legszívesebben kezet fognak. Ezután a’ KK és Iliinek az ország
gyűlési újságot tárgyazó üzenete’s az illető törvényjavaslat vétetek tanácskozás
ba, ’s a’ válasz a’ sept. 23kai ülésben fclolvastatott, melly alkalommal a’ szólás
szabadság iránti üzenet felett folytak a’ tanácskozások. Ez utóbbi napon (23) a’ 
t. KK és RR is tartottak országos ülést, mellyben a’ köv. kerületi munkálatok vé
tettek föl ’s fogadtattak e l: I. M á s o d i k  üzenete a’KK és RRnek a’ m. Fő-RR- 
hez az 183ö máj. lső napján fölterjesztett előleges sérelmek és kivánatok tárgyá
ban. Ebben a’ KK és RR a’ in. Fó-RRek viszonüzenetében velők közhitt módo
sításokat elfogadják. II. Má s od i k  üzenete a’ KK és RRnek a’ m. Fó-RRhez 
az 1832/ödik évi 2Idik törvény nem egészen lett teljesitése iránt. Itt a’KK és 
RR iinigy nyilatkoznak: „Miután az 1832/Í5: 21. tör. czikk Kővár vidékének meg- 
hivatását határzottan rendeli, nem látják a’ KK és RR igazságosnak, hogy az, bel.-ó 
elrendezési kérdések miatt, polgári legfőbb jogától, a’ törvényhozásbnni rész
véttől , bármelly kis időre megfosztassék, ’s azon elrendezések az említett tör
vényhatóság képviselőinek közbejötté nélkül intéztessenek el. Mi pedig azokat 
illeti, kik a’ visszacsatolt részekben törvény szerint országgyűlési személyes ju- 
sokkal bírnak: miután e’ részek az említett törvény általi visszaesni olás óta Ma
gyarország valóságos kiegészítő részei, azokban senkit törvényszerű juxálól 
megfosztani, vagy abban tettleg korlátozni nem lehet. Ugyanazért a’ KK és Ilii, 
midőn Kővár vidékének és a’ visszacsatolt részekből azoknak, kiket a’ honi tör
vények a’ törvényhozásbani személyes részvétre jogosítnak, még ezen Ország
gyűlésre leendő meghív,-itását kívánták, nem egyebet óhajtottak, mint azt, mit az 
1832/í>: 21ik törvény világos rendelete parancsol. Ezen okoknál fogva tehát előbbi 
nézeteiktől nem távozhatnak e l; sót inkább a’ m. Fó-RR szives nyilatkozásához 
ragaszkodván a’ közlött felírást a’ maga épségében kívánják felterjeszteni.“ Végre 
felolvastatott a’ m. Fó-RRek negyedik válasza a’ jul. 28kai k.k. leirat tárgyában.

SÍE5<S;fipt‘í*í5 nattjíüó. Pest megye f. sept. 24kén tartott köz-gyűlé
sében az elnök főispáni helytartó ur a’gyűlés okát cs tárgyát előterjeszt
vén , felszóütá a’ KK és Iliiket, hogy Ráday Gedeon gr. úrnak az első kö- 
vetségi pályáról lemondása által megürült helyre másnak megválasztását esz
közöljék. A’ KK és RR legnagyobb része fris emlékezetben tartván azon 
hív és hasznos szolgálatokat, mellyeket szeretett első alispánjok Dubra- 
viczky Simon ur e’ megyében számos év óta viselt különféle hivataliban 's 
két országgyűlés alatt is mindenkori közmegelégülésre lélekisméretesen 
tanúsított ’s örömmel szemlélvén emlilett első alispánjok gyöngélkedő egész
ségének olly karba jutását, mellyben hasznos szolgálati folytatását újólag 
kezdheti, őt legdrágább kincsüknek, mellyel polgártársukat szerzett ér
demeiért jutalmazhatják, t. i. benne helyzeti bizodalmoknak újólag elfogadá
sára’s a’követségi megürült első hely fölvállalására számos éljenkiáltozás 
közt ismételve felszóliták. D. ur a' benne helyzett bizodalmát hálás érzés
sel fogadván, körülményei, különösen pedig csak most javulásra fordult 
egészségi állapotja fentarthatása végett a’ követség! pályára meghivatását 
nemcsak nem fogadá el, sőt többször ’s egész elhatárzottsággalkijelenté, 
hogy miután mindazt, mit egyes polgár közjóért teljesíteni tartozik, hosz- 
szas szolgálat ideje alatt öntudata szerint hazafi kötelességihez képest 
teljesítette, romladozott egészsége fontartásáról is gondoskodnia kellvén a’ 
követség! pályára többé föllépni nem fog. Az elnök főispán! helytartó en- 
nélfogvást a’ KK és RRket más követválasztásra szólitá fel, ’s hogy az 
igazi többség akaratjának központosulása valódikig kifessék, a’ választást 
szavazás által kitudni határozta, mihezképest szavazat-szedésre másod
alispán ur elnöksége alatt számos tagú küldöttséget neveze ki olly utasí
tással, hogy ez szavazási rendszerre nézve az 1820ban megállapított elvekre 
figyelmezve, szavazni csak ollyanokat bocsásson, kiknek az érintett határo
zat foglalata szerint szavazási jog engedtethetik. A’ küldöttség hosszasb 
idő múlva visszatérte után a’ KK és RRnek közbizodalmát is nyilványitó 
számos éljenkiáltozási közt jelenté, miszerint, ámbár a’ szavazat-szedés kez
detekor általa nyilván felszólittattak a’KK és RR, hogy, mivel I). első alispán 
ur a’ követséget nem vállaljad, másra szavazni méífóztassanak, a’KK és 
RR mindazáltal ennek ellenire is kedvelt első alispánjok iránti hű von- 
zalmok újabb jelét adni elhatárzott akaratjoknak jelentvén, a’ szavazást 
megkezdek, ’s azok összeszámítása után közörömre kitűnt, hogy a’ KK 
és RR nagyobb része szeretett első alispánjokban helyezvén bizalmát, őt az 
vlső követségi pálya elfogadására ismételve felszólítani érdemjutalmazó 
kötelességnél fogva is elhatározta, melly jelentésre ámbár első alispán úr 
előbbi nyilatkoztához ragaszkodván a’ követségtől fölmentetését egész elha
tárzottsággal ismetelve szorgalmazá, mindazáltal főispáni helytartó ur is 
a’ KK és RR saját önérzetüket egész mértékben kifejező felszólítását hat
hatósan pártolva, szinte egész elhatárzottsággal kijelentek, hogy hű ra
gaszkodásuk tárgyát egyenesen csak kedvelt első alispánjokban lelvén, 
követnek mást nem válaszának’s igy az első alispán urnák épen azon buz- 
góságától, mellyel eddigi szolgálatit, a’ megyei ’s követpályán , folytaf- 
<a, várják, hogy közö« és személyétől elválaszthatatlan bizalmaknak en

gedve , föllép azon pályára, mellyre őt ugyanezen köz bizalomnak kitü- 
nőleg nyilványitott jelével híják meg; ezek következőben végre az első 
alispán] ur a’ KK és RR kívánságukra hajolván a’ megürült első követ
ségi helyet számos ,éljen4 kiáltozás közt elfogadta ’s hogy a’ KK es RR 
iránta valódi vonzódásuk ’s határtalan bizodalmok újabb jelét ismételve m Ü- 
ványithassák, őt, csupán ez egy esetben ’s a’ nélkül, hogy ebből jöven
dőre legkisebb következés is vonathassék, az országgyűlési követekre néz
ve megállapított hitforma szerinti meghiteltetéstől is , mellynok sznbiily- 
képen megállapítása előtt említett első alispán ur a’ követséget már két 
országgyűlésen minden hitletétel nélkül a’ KK és RR tökéletes megelé- 
gülésökre viselte, köz akarattal fölmentették, a’ szokott megbízó-levél
nek ’s az eddigi utasításoknak részire kiadatását is elhatározván. — 
Folyó hó Síikén esti 9 órakor városunkba érkezvén S c h a u m b u r g -  
L i p p e  herczeg , Á r p á d 4 gőzösen Stolzenberg báró kamrás es Kacs 
b. , kíséretében az „Angol királynéhoz44 cziinzett gyönyörű uj vendég- 
fogadóba szállott’s 2okén a’mezőhegyes*! cs. kir. katonai ménesintézet meg
tekintésire rándult. — E’ napokbanTrat lne r-Károlyi könyvnyomó intéze
tében elhagyók a'sajtót „Pesti egyházi örömünnep“ czim alatt kiadott azon 
beszédek, énekek és imádságok, mellyek f. e. aug. 2óikén Báthory Gabor 
superintendens jubileuma ’s azzal összekapcsolva Török Pálnak pesti papi 
hivatalába lett iktatásakor mondattak. A’ szerkesztésben az ünnepély 
menete ’s rendje van megtartva. Csinos boritéku példány ára 4 rétben 20 
kr., velinen 30 kr. p. p.; a’nyomatási költség lerovása után , mellyet Jau- 
kovics Miklós 10 pgő forinttal sziveskedék pótolni, fenmarndandó meny- 
nyiségetaz egyház javára szándék fordítani. Kaphatni példányokat minden 
pesti könyvárusnál, a’ reform, papiakban’s Keese Péter egyházi pénztár
noknál a’ megyeházban, vidéken pedig a’ ref. superintendens, egyházke
rület! főjegyzők és espereseknél. — Az árviz által károsultak fől.segéllo- 
sirc Bars megye 101 f. 46 V4 krt küldött; Arad szabad kir. város *20 f.; Árva 
megye 15 f . , mind pgőben. — Nemzeti színpadunkon f. hó Síikén „Bű
vös vadász44 adaték (Bognár Maksz mint vendég) ;22ikén „Tékozló44; 23an 
bérszünettel először „Belle-Isle Gabriela44, dráma öt felvonásban, Dumas 
után francziából fordítva Nagy Elek által a’ magyar tudós társaság költ- 
ségín, Lendvay jutalmára, nézők nagy számmal jelentek meg ez előadá
son ’s tetszéssel fogadók a’ jeles drámát; 24ikén „Norma4: (Bognár — 
Szever mint vendég; 25én harmadszor „llomilda44 Szigligetytől (megjelent 
Nagy Ign. „Színmütára44 Vik füzetében) ; 26án2szor bérfolyamban „Belle- 
Isle Gabriela44; 2 7én Leány kérés szabály szerint, vagy ha parancsolja vigj. 4 
fv. — Szenvey bevégzé Schiller „Orieansi sziiz44-efordítását. — A’budai kir. 
egyetem sajtóji alatt vannak Berzsenyi versei ’s rövid idő múlva igen díszes 
kiadásban meg fognak jelenni.-— E’ napokban egy épület mellett !< törött az 
állas, mi által nyolez ember sérült meg kisebb nagyobb mértekben. — 
Budán már nagyobb részint elvégzék a’ szüretet, mellyre nézve ezúttal 
igen kedvező volt az időjárat. A’ termés jól fizet ’s minőséget is kielégí
tőnek reményük. Dunánk annyira leapadt, hogy uémelly helyeken súlyos
bítani kezdi a’ terlieltebb gőzösek járását. —

A’ pesti hengermalom-társaság f. évi oct.l 2én délutáni 5 órakor a n. ca
sino!) an közgyűlést tartand, mellynek fő tárgya a’valóságos választmány vá
lasztása lesz. Meghivatik tehát ezennel minden részvényes, és egyszers
mind felszólittatik, hogy a’részvény! első tizedrészt ugyanazon hónap’ 12- 
ikétől fogva lóikéig bezárólag Kappel Fridrik itteni nagykereskedő urnái 
lefizetni ne terlieltessék. Pest sept. 23kán 1839. A pesti hengermalom- 
társaság’ ideigleni választmánya.

P o z s o n y .  sept. lükét mint fels. Asszonyunk születés-napját nagy pom
pával iillé meg. A’rendes katonaság a’ sétatér előtt volt felállítva , a’ polgári pe
dig a’ halpiaczon. A’ mise részeit üdvlövések köveíék , mire a’ várban felállított 
nlgyiík durrogának, ezt pedig zenekar szakasztá közben az ismeretes „Isten 
tartsd meg“ népdal eljátszásával. Országunk hg prímása monda egész fénnyel 
a’ nagymisét, mellyen a’ fő és képviselő tábla tagjai diszöltözetben fe a’ post.i- 
ti-ztség egyenruhában jelentek meg. A’ szép rendet helyettes főlovászmester 
E s / . t e r h á z y  Károly gr. intézte személyesen. Ilg-primásunknál ’s a’ m. k. sze
mélynek urnái nagy ebéd volt. — A’ puzsony-nagyszoinbati első magyar vaspá
lyán szorgalmasan dolgozik naponkint mintegy 200 személy. Ha kedvezni fog 
az idő’s a’ munka folyton úgy halad, mint most, dec. végéig Ba z i n  i g elké
szülöm! a’ földi munka; sínezéshez azonban semmi esetre nem fognak tavasz 
előtt; mindazáltal bizonnyal mondhatni, hogy e’ vállalat 1841hen he leend vé
gezve. E’ vasúton előleg csak lovak fognak használtatni. Ez ugyan soknak , 
kiket a’ gőz elkábít, nem igen tetszik, de hacsak egy pillantatot vetünk a’ kül
földre, nevezetesen a’ linz- budweisi pályára, nem lehet jóvá nem hagynunk a’ 
vállalkozók előregondoskodását. Egyébiránt az ut elég szélesre leend építve, 
hogy idővel a’gőzmüvek alkalmazása ne találjon akadályra. Ha e’ pálya, miige.i 
valószínű, a’ vállalkozókat nyereséges!) jövendővel kecsegtetemli, hihetőleg nun 
fognak késni, ez utat, melly Pozsonyt Szentgyörgy , Bazin, Modor és Nagy
szombat sz. k. városokkal hozandja közvetlen kapcsolatba, továbbis, nevezete
sen Szered és Nyifra felé, kiterjeszteni. E’ szerint azon tért, mellyet ezelőtt 
fél nap, sőt rósz útban továbbig is, kelle megjárni, most majd három óra alatt 
futhatni be, nem említvén, hogy most három k. város fog érintetni. Itt szállí
tásra leginkább fát, gabonát ’s gyapjút számíthatni, mellyet ezelőtt két nap alatt 
sem lehete veszély nélkül hozzánk áthelyezni ’s mind e’ czikk most egy nap alatt 
a’ pesti vásárokra tétethetik át, gőzösink segedelmükkel. — Dolezsalek Antal, a’ 
vakok pesti intézetének igazgatója, hirszerint, növendékeivel együtt a’ Nadur
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föle k. jóváhagy tavai , gőzösen Pozsonyba rándulí, bemutatandó minden nö
vendékeit az egy begy ölt országos RUJeknck , oily czélbóJ , bogy az intézet 
alapítványinak száma az országban létező vakok nagy számához képest némileg 
szaporútassék 's egy újonnan emelendő alkalmas épület költségeihez segedelemmel 
járulja a 28kán nyilványos próbatétet szándékozik tartani íiterariai, kézmüi és 
zenei tanulmányokból, 29kén délelőtt énekes mise fog tartatni, mellyen a’ vakok 
rniíködendnek, később pedig hangversenyt adandnak a’ növendékek a’ pozsonyi 
hangászegyesület közremunkálásával, mellyet Dolezsalek ur, mint a’ pest-budai 
hangászegyesület újonnan választott aligazgatója,e’ ezélra különösen megkért. Il-k.

Gyul a  sept. 20úkán: Mennyire tisztel a’ békési lelkes közönség minden 
eszközt, melly ember baráti szándékinak biztos sikerére vezethet, valósitá kö
zelebb azon részvét, melly f. hó 19kén a’ megyeileg állítandó kórház javára 
Gyulán adatott hangverseny alkalmakor ismét tetemesül neveié a’naponként emel
kedő tőkét. Mutatványi helyül Wenekheim gi-ófné, szül. Pálífy Borbála grófnő, 
mint helybeli földesasszony vala kegyes uradalmi szinfermét átengedni, ’s itt 
élvezők azon örömeket, meilyeket a’működők ügyessége olly édesen, olly sziv- 
hatólag nyujta számunkra. — Mert tekintsük bár kedvességgel ’s inivelődéssel 
teljes épen az nap Ildik évét betöltött 11. A. kisasszonynak zongorán szabatos 
játékát; vagy, a’ pesti magyar színház ismért művészeinek, Erkel testvérek és 
Schlesinger urnák szívességből ajánlt, ’s énekben úgy, mint zenében remek elő
adásaikat : olly kéjpillanatok valónak ezek, miket a’ hullámzásban kifáradt kebel 
osak egy szebb lét álmainak teljesülésinél találhat fel. Meglepő vala továbbá’» 
igen kielégítő Tormásy Jánosnak szavalása, igen helyesen adván elő saját dol
gozata szerint a’ kórházakruli eszméket, különösebben Békésre illesztve. Való
dikig azonban nagyszerűvé az élvezet alatt rejtező emberiségi ügy tette az es
tét, melly a’ közönségnek ürömiül megelégülésé közben is mutatkozott ünnepé
lyes mérsékletében olly hiven tükrözé magát. Illy szép előzálognak örülhet a’ 
békési közönség is azon biztos hiedelemmel, hogy valamintő hiven órzé keb
lében az emberszeretet eszméit ’s fő törekvése volt ezen nemes vágyának 
gyakorlati, kört is adni; úgy a’ hálás utókor tisztelettel emlékezik majd azokra, 
kik éltüket e’ szent ügy melletti fáradozásban küzdöíték le. Másnap Békés köz
gyűlésben együtt volt lelkes Rendei köszönetét határozónak mind a’ működők
nek , mind a’ szintermet e’ végre állengedett grófnénak. —

KÜLÖNFÉLE: K o 1 o s v á r, sept. ] 7ken: A’ természet minden állo
mányiban gazdag Erdély, az élet javai legbecsesbeivel, egészséges levegő 
’s jó vizzel is meg van áldva, mit erőteljes nemzedékin kívül több öregkort 
értnek példája is tanúsít. Szurdok (belső Szolnokmegyében) ott, hol a’ ra
gadó Szám >s Erdélyt Kővár vidékétől elválasztja, százados tölgyekkel bo
rított hegység környezte völgyön, festői sziklák közelében terül el, f. évjul. 
Íjén takaritá el talán mindkét hazánk legkorosb polgárát,a' 122 éves Kim- 
pián Györgyöt , ki 17I7kijan. 1 Sán született, első ifjúsága óta a’ b. Jósika 
család vadásza volt, ’s e" hivatalt 18lükig viselte, midőn ereje fogyni 
és szeme világa gyengülni kezde. Nejével, ki őt 17 évvel előzte meg a’ 
halálban, í>3 évet töltött. Kimpián Györgyöt testvér öccse a’ 104 éves 
Kiinpián Elek követte, ki született 1735ki sept.21kén ’s meghalt ez évi jul. 
27kén. Éltében mindkettő mértékletes volt, ’s az itt kedvelt pálinkával 
ritkán élt. Mindkettőjük élő és holt maradéka tíünál többre megyen. — 
Nevezetes természetjáték fordult elő Kecskeméten. E’ hónap elején t. i. 
egy kis házi kutya két valóságos macskát kölykezett, meilyeket az 
anya minden szorgalommal ápolgatott, hatod napra azonban mindkettő 
megdöglött. E’ kis házi kutya több ízben kölykezett már; de minden
kor rendkívül, egyszeregyet, más ízben pedig harminezat. isin. — Uj- 
V e r b á s z o n (Rác miegyében): Gráfné, született Trinkhaus Katalin, sváb
nő f. e. sept. ladikén három fimagzatot szült ’s mind az anya, mind pedig 
szülötti fris egészségűéig, egyedül az Ínség alatt sinylődő anya homlokát üli 
aggasztó búsongás, mikép leend képes gyermekeinek táplálékot nyújtani; 
azonban sorsa könnyítése ’s folsegéllésihez a’jobb érzésüek segédkezekkel 
járulnak.— Graefenberg, sept. 2kan: A’ graefenbergi vizgyógyintézet 
malasztiban részesülő magyarság az idén E u r ó p a  majd minden orszá
giból ide sereglett vendégi körnek egyik legjelesb kiegészítő részét ké
pezi. A’ talán egyetlen valódi magyar föstész, Barabás M. is szinte itten 
használja Priesznitz életadó vizét; ’s mondhatni, hogy jeles művészünk, 
megismertetvén ügyességét, ugyancsak divatba jött Szilézia rideg bérezem; 
sőt az itt mulató idegenek és külföldiek méltánylatát nagyobb mértékben 
látszik bind, mint részvétlen honában. Barabás szállásán gyakran vehetni 
és íré látogatókat, kik mohón ’s gyönyörködve nézegetik velős tartalmú 
művészi albumát, melly leginkább olaszhoni táj-és arezképekkel van tele. 
Mennyire az itteni gyógymód foglalkodást enged, szabad órajinak rövid 
lefolyta alatt mindig a’ sokféle rangú megbízók különböző m »dórban ké
szült arczképein gyakorolja varázsecsetét, jó tapintatu eltalálás!, ’s némi
leg talán arczidealizálási által is, naponkint növelvén pártfogóji számát. Ba
rabás , a’ nassaui uralkodó hg testvérének, ’s hg Liechtensteinnénak al
bumába már eildigelé is sok szép dolgozatot tőn le; ’s e’ sok kézben for
gatnia gyűjteményt folyton gazdagítja ’s örökíti magyar nevével. Saját al
bumába a’ graefenbergi intézet épületeit és környékét olly híven festé le, 
miként senki nem még előtte. Vajha honunkba visszatérvén, közterjesztés 
végett, e’ képet kőmetszet alá bocsátná ’s néhány graefenbergi savanyú
édes arczvonattal, néhány eredeti szerkezetű gcnre-képpel bővitné szép- 
mü veszetünk kis tárát! Egyébiránt az itt levő magyar urak és hölgyek, 
megczáfolva a’ külföld vastag előítéletét, általában, ’s minden egyes tár
sas körben is, a műveltebb polgárisodás avatottiként lépnek íol. Mindez, 
kivált illy öszpontban, nemcsak egyesinkre hanem egész nemzetünkre nézve, 
üdvös befolyással bir, ’s legalább azon liitben erősiti meg az ellenünkben 
álló idegent, hogy a’ mi terra incoguitánk száraz avarja is csak terem 
néhány olly gyümölcsöt, mellynck zamatja a’ legkeményebb Ízlést is kie
légíti. így csúszunk lassanként a’nagy európai család jobb véleményének 
pitvarába, n ha minap a’ berlini Staats-Zeitung egészen kétségbeesve so- 
pánykodá jelen közdolgaink állása miatt történt visszasiillyedésiinket. Alii. 
G y ó g y - It e me té r ő 1 Írják: A’ határunk körében tanyázó medvék 
julius eleitől augusztus Ildikig tizennyolez darab szép szarvas marhát 
öltek meg, a1 szél beli katonai őr h a t ó s á g  rendelésiből falunk három 
versben ment k i, de azok közül sem ha jtó sem vadász egyet sem láttak, annál 
kevesebbé hajtottak, vagy lőttek meg. Régibb számtalan adatból tudjuk,

miszerint a’ székelyek a’ medve-nyomozást *s elejtést gyermekjátéknak 
tartották, s hiba tán most is nem egészen bennük , hanem abban látszik 
lenni, mivel a’ hajtők többnyire gyermekek ’s a’ hajtásban szükséges sza
bályok szigorú megtartására az elöljáróság elégséges fölügyelést nem fordít, 
minek eleven példája az, hogy az utolsó hajtást aug. llkén  alig végez
tük be, mid ni a’ lakához közeli nép zaját halló medve talán épen azok 
daczára egy derék és pedig a’ ISdik ökröt szabdalni kezdette. Most a’ tal
pasok, hihető, mivel málnát bőven kapnak, a’ mészárlástól önként megszün- 
tek.E.Hl. Az Erdélyre könyöklő Oláhországi határszéleken mintegy 10 hely
ségben aug. 12ke óta inarhadög uralkodik, azonban az erdélyi ’s oláhországi - 
kormány résziről szükséges marhaveszteglő intézet van rendelve a’ vész 
gátlására. — A’ bécsi cs. k. közönséges udv. kamra f. é. jul. 15én Strasser 
Füíöp pesti, kizáró szabaditéktulajdonost újabb öt évi kizáró szabaditékkal 
tiszteié meg a’javitott gyapjumosási rendszerre nézve, melly szerint 1) az 
eddigi szabaditékozott meleg mosás helyett az egészen ártatlan növények
ből nyert kivonat hideg vizbe vegyittetik, mi által fölösleggé válik a’ fa, 
íőzőeszköz és sok napszám, a’ gyapjú pedig hófehérségüvé lesz, akár 
nyers állapotban, akár kelméken; 2) e’ kivonat által az egész tisztitó 
anyagot megkapja az ember a’ növevényekbül, mig a’főzésnél alig juthat
na feléhez; 3) Küldeményeknél idő és fuvarbér kiméltetik meg; 4) a’ 
gyapjú különös gyöngédséget ’s rugalmasságot nyer, mig a’ meleg mo
sás rendesen keménnyé teszi azt. — Huszár Zuzanna ungvári timárnő, 7 
hét alatt iszonyú kínok közt 1S varangybékát szült. Ez esemény olly fon
tos és megíoghatlan,hogy legnagyobb figyelmét érdemli meg az orvosoknak.

(Változások a’cs. kir. hadseregnél.) ÍJessen-IIomburg Fülöp uralkodótar- 
tománygrof, haditárnok es eddig illyrországi katonai parancsnok Mainz szövet
ségi var kormányzója le tt; Leiningen- Westerburg* Aug". gr., altábornagy és tyrolí 
katoaa-parancsnok, ugyanezen vár alkormányzójává ; Mazzuchelli Aloizgr., hadi 
tárnok ’s morvaorszagi és sziléziai parancsnokló tábornok, a’ mantuai vár kormány
zójává; Nugent Laval gróf, hadi tárnok és az illyriai parancsnokló tábornok 
segéde, parancsnokin tábornokká Morvaországban és Sziléziában ; Langenau Fri
diik Gusztáv Károly b., altábornagy és galicziai parancsnokló tábornok, ugyan
azzá fllyriában , belső Ausztriában és Tyrolban; RécseyÁilám, altábornagy és 
osztálvnok, parancsoló tábornokká Galicziában, dijmenten nyert titkos tanácsosi 
czimmel; Bentheim Steinfurt Vilmos hg, altábornagy ’s parancsnoka az olasz
országi 9.1 ik hadosztálynak, segédül adaték az alsó-ausztriai parancsnokló tá
bornok melle ; Gerainb Leopold b., altábornagy és segéde a’ bánság-varas 1- ká
roly városi parancsnokló tábornoknak, parancsnoka lett e’ haditestnek; Csorich 
Ferenc/ b., altábornagy és osztályunk, katonai parancsnokká Tyrolban ; Fitzgerald 
Simon, altábornagy ’s prágai város- és várparancsnok, königgraetzi várparancs
nokká ; Paumgartten János b., altábornagy és osztálvnok, prágai város- és vár- 
parancsnok ; Watlet Venczel b., altábornagy ’s cs. kir. alhadnagy az első német 
testőrségnél, főhadn. Jelt ugyanott; Fürstenwaerther Kár. b. altábornagy és mantuai 
várparancsnok pedig alhadnagygyá ugyané’ testőrségnél; Lobenstein Vilmos, ve
zérőrnagy’s ideigl. ruhatáriigy-igazgató, valóságos igazgatóvá lett e’ haditestnél; 
Caboga Bemard gr., vezérőrnagy ’s főudvarmester Ferencz inodenai kir. fhg. 
fiainál, ismét hivatalviselésre tért a’ cs. kir. mérnöktesthez a’ mérnöktesti főigaz
gatóságnál. Előléptettek, ezredesekből vezérőrnagyokká: Portenscbal-Leder- 
niíiyer Ján., Auersperg gr. o sz. vasasezredbül, és Bandiéra Ferencz b. hajókapi- 
tány alhajóvezérré; alezreilesekbül ezredesekké: Clam-Gallas Eduard gr. Hardegg 
I ;n. gr. 8 sz. vasasezr., az ezredben; Colloredo-Mannsfeld gr., parancsnoka az első 
vadász zászlóaljnak ugyanezen zászlóaljban; és Strobel Károly, parancsnoka a’ 
Síik zászlóaljnak helyezredessé Triestben ; órnagyokbul alezredesekké : Gutjahr 
József, Hardegg Ignácz gr. 8 sz. vasasezr.; Liechtenstein Fridrik hg, Reusz 
hg, 7 sz. huszárezr., és Töpke Vilmos, Savoyen ász. vasasezr., mind az ez- 
redi).; Matisz Károly, parancsnoka a’ lOik vadászzászlóaljnak és Alassy Antal, 
parancsnoka a’ 4ik vadászzászlóaljnak, mind ketten ugyanott; kapitányokból őr
nagyokká: Batky .József, Károly főiig, 3 sz. dzsidáserz; Veigl Bálint;, Har
degg Ignnácz gr. 8 sz. vasas ez r.; Singer Miksa , Savoyen 5 sz. vasas ezr. 
és Dörgut János, Watlet b. 41 sz. gyalog ezr., mind az ezredben; Zedtwitz 
Vilmos gr., Sándor czár 2 sz. gy. ezr., Rothkirch gr. 12 sz. gy. ezr.; Dőli Károly, 
Richter 14 sz. gy. ezr., Pauingarten b. 21 sz.gy. ezr.; Kohl Ferencz, Ferdinand 
Ferencz főiig 32 sz. gy. ezr., Ferencz Károly főhg 52 sz. gy. ezr.; Denkstein 
Alfonz, a’ 2dik bánsági 11 sz.gy. határórerz., a’ gradiskai 8 sz. gy. határőrezr.; 
Teutscheubach József, a’ 12dik vadászzászlóaljból, parancsnoka lett ugyan e’ 
zászlóaljnak; Nimptsch Kamill gr., Schneller 5 sz. könnyülovas ezr., Nostitz gr. 
7 sz. könnyülovas ezr.; Castiglione József gr., inoszka czár 9 sz. huszárezr., 
Reusz lig 7 sz. huszárezr.; Bianehi Ferdinand b., moszka czár 9 sz. huszárezr., 
bajorkirály 2 sz. vasasezr.; Kaempf Károly, az 5ik pattantyusezredtől a’3dikhoz ; 
és Berni János, építesz kapitány az oláhbánsági 13 sz. gyalog határőrezr., épi- 
tészigazgató lett a’ bánság-varas.l-károly városi határvonalon; — Schluderer Fe
rencz nyugalmazott ezredes, cs. kir. helyezredes lón Mainzban ; Michalovszky 
Vincze, Ferencz Ferdinand fhg 32 sz. gy. ezr. őrnagy Rosenbaum gránátos zász
lóalj parancsnokává neveztetek k i; Lenenfels János a’ 9ik vadász aászlóalj őr
nagya, ’s parancsnoka a’majlandi volt katonai fiúnevelő intézetnek, parancsnoka 
lett e’ zászlóaljnak; Kimm Antal, őrnagy 3ik pattantyús ezrednél, parancsnokává 
a’ morva órpattantyus kerületnek. Nyugalmaztalak: Derra Jakab, vezérőrnagy, 
a’ inagasb vezérörnagyi nyugdíjjal ; ezredesekből: Lenker Mihály a’ mérnök- 
testtől, iskola-ügyelő a’ mérnök-akadémiánál és Május Sándor b., helyezredes 
Triestben vezér őrnagyi ranggal; Swoboda János, Hardegg Ign. gr. 8 sz. vasas
ezr.; Bibra Károly b., Savoyen 5sz. vasasezr., és Podevics Károly b., parancs
noka a’ 12 vadászzászlóaljnak; alezredesekből: Tschebultz Ferdinand Reusz 
7 sz. huszárezr, ezredesi ranggal; órnagyokbul: Rosenbaum József, Sándor 
czár 2 sz. gy. ezr., gránátos zászlóalj-parancsnok és Mayer János, Watlet b. 41 
sz. gy. ezr.; kapitányokból: Weibbas Mihály, a’ 3dik pattantyusezr.; Mischitz 
Antal, a’ 2dik pattantyús ezr.; Fokt Leopold, a’ dalmát órpattantyus kerületből; 
Kauíleutner Miklós, Benczúr 34 sz.gy. ezr.; Haas Hiaczint, Luxéin 27 sz. gy. 
ezr.; Schober János, Rothkirch gr. 12sz. ezr.; Mamula Miksa, a’ gradiskai 8 sz. 
gy. határőrezr., mind őrnagyi ranggal ’s nyugdíjjal; Németszeghy Ignácz, má- 
sodőrmester a’magyar ns testőrségnél; Anion Károly Langenau b. 49 sz.gy. ezr., 
Tamás Andor, a’ székely 11 sz. huszárezr.; Orosz Károly, Mengen b. 4 sz. 
vasasezr.; Herzog János, németalföldi király 23 sz. gy. ezr.; Horrák János,Nas
sau hg 29 sz. gy. ezr.; Illaymer János , Wallmoden gr. 6 sz. vasasezr.; és Go- 
rcezky János, császár 1 sz. dzsidás ezr., mind őrnagyi ranggal; — Althaim Ká
roly gr., Károly Ferdinand főiig 51 sz. gy. ezr. önként kilépett őrnagyi ranggal; 
külrendekot ’s azok elfogadásira ’s viselhotésire szabadságot kaptak: Fridrik 
Antal hg vezérőrnagy, a’ kir. porosz vörös sasremi első osztályú diszjelét; Goreey 
Antal gr., nyugalmazott őrnagy az Anhalt hgségi Medve Albert-reml kiskeres/.t- 
jé t, és Sztnola József b., pattantyustesti alkapitány a’ moszka ez ári sz. Alma
iéiul 3<lik osztályú diszjelét. —
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S p a n y o l o s s a l  ff.

(A’ baszk tartományok szabaditékai.) Legújabb időkben annyiszor 
volt minden lapban emlitésa’baszk tartományok szabaditékiról (lueros) , 
hogy nem lesz érdektelen azokat kissé közelebbről megismértetni. Min
den tartomány külön nemű szabaditékokkal bir. Navarrában alkirály kép
viseli a’ királyi hatalmat, ki egyszersmind fő katonai parancsnok, Pam
plona kormányzója és jogosítva van a’ navarrai cortesben ’s nagy tanács
ban elnökségviselésre. A’ képviselőség három rendből áll, mellyek há
rom évre választatnak meg ’s évenkint gyűlnek össze. A’ papi rend az 
első helyet foglalja el, ’s a’ navarraiak olly nagy tisztelettel viseltetnek 
a’ papság iránt , hogy véleménykülönbség esetén a’ másik két rend fö
lött eldöntő hatalommal bir a’ navarrai cortesben a’ papság. Ezt a’ kato
nai rend követi, mcllyben nemesek és lovagok ülnek, ’s mivel a’ nemes
ség Navarrában, hol teljes mértékben uralkodik az első szülöttségi jog, 
igen számos, tehát e’ rend majd min len kérdésben eldöntő hatalmat gya
korol a’ papsággal egyesülve. A’ 3ik rendben végre a’ birtokosak, kereske
dők és ügyvédek által kinevezett vagy is választott követek ülnek. Az 
illy szerkezetű cortes mellé még ügyvédek ’s jogtudósak is járulnak, ki
ket egyenlő számmal szokás Navarrából és Castiliából választani. Ezek 
mindazáltal csupán tanácsadó szózattal bírnak bizonyos esetekben, mint 
az angol korona jogtudósai. Az elnökséget a’ cortesben az alkirály vise
li és a’ király nevében nyitja meg az ülést; de hatalomszót nem hasz
nálhat a’ tanácskozások alatt. A’ cortes kizáró joggal van fölruházva 
Navarra minden közügyét vitathatni, az adót meghatározni és az áruk be
hozását megengedni vagy eltiltani. Az alkirály veto gyakorlással sem bir, 
ellenben a’ cortes minden királyi i-endeletet elmellőzhet. Van ezen- 
kül még Navarrában számvevő kamra, melly minden bevételre ’s kiadás
ra nézve felelős. Mi az igazságot illeti, annak kiszolgáltatására kerüle
ti alcadék, fölebbvitel utján pedig udvari alcadék ’s végre a’ navarrai 
nagy tanács vannak megbizva. Tartományon kívül semmi jogügyet nem 
dönthetni el. Csempőrséget csupán a’ cortes megegyeztével állíthatni föl. 
E’ körülmény olly nagy fontossággal bir a’ navarraiak előtt, hogy Vilik 
Ferdinand nem mert csempőrséget fölállítani a’ Pyrenaeek mellett, noha 
engedelmet kapott erre a’ navarrai epriestül, mert jól tudta, miszerint 
ez egész Navarrát ellene fogná lázi tani. A’ helyhatóságok részint választ
hatók, részint pedig örökülés által töltetnekbe; de valamennyit általá- 
nyosan szilárd függetlenségi szellem lelkesíti a’ korlátlankodni akaró kir. 
hatalom ellenében. A’király adók helyett csupán 44ezer frankot kap éven
kint Navarrából, hová egyetlen katonát sem szabad küldenie. E’ kivált
ságokért utolsó csep vérüket is készek föláldozni a’ navarraiak. —

(Pótlékadatok a’ békítési siikerhez.) Madrid, sept. Tikén: „Azéj
szaki tartományokbul érkezett lu'rek szerint a’ navarrai zászlóaljak is el
pártoltak már a’ trónkövetelőiül; de fegyvereiket csak a’ szabaditékok 
helybenliagyatása után fogják lerakni. Mondják, hogy ugyané’ zászlóal
jak gyilkolák meg a’ kórházakban hátra maradt betegeket, mi nem igen 
nagy jelensége az állandó békének. A’ franczia kormány tudatá a’ spa
nyol kormányzó királynéval, mikép a’ trónkövetelőt többé nem fogja visz- 
szabocsátani spanyol földre. Néhány franczia lap azon nevetséges okos
kodást közli, miszerint czélszerü lenne az éjszaki spanyol tartományok
ba franczia katonaságot szállítani. Egyébiránt a’ spanyol harcz kimenete 
több nevezetes diplomata számolását tetemesül kijátszá; de minden esetre 
tanulságos következményeket szülend. Azon hála, mellyet Francziaország 
és Anglia Spanyolországtól követelnek, már gúnnyá kezd változni. Egyet
len dal sem hangzik Spanyolországban ’s egy hírlapi czikk sem jelenik 
meg, melly különösen ne emelné ki, hogy a’ béke Francziaország és 
Anglia közbenjáróba nélkül létesült. Egy lap azon esetről is különös em
lítést tesz, melly szerint Espartero franczia közbenjáró kezességi ajánla
tára e’szókat intézé Marotohoz: „Elég kezesség Önnek böcsület-szavam ?“ 
mire Maroto ezt válaszoló: „Ön böcsiiletszava, mint spanyol tábornoké, 
biztosb kezesség előttem Franeziaországénál, ’s egyébre nincs is szük
ségemé1 Hát még az éjszaki hatalmak milly hálára számolhatnának, ha 
békitést törekedtek volna eszközleni ? A’ négyes szövetség már most al
kalmasint tettleg fel fog oszlani; Anglia visszavonandja hajóit a spanyol 
partvidékről, Francziaország pedig ismét megnyithatja kereskedési köz
lekedésnek a Pyrenaeek nagyobb részit. A’ diplomatái kar ma este ün
nepélyesen szerencsét kívánt a’ kormányzó királynénak a’ végre kiküz
dött békéhez az amerikai követ szónoklata mellett. A’ madridi lapok na
gyobb része közbocsánatot kíván a’ kormánytól minden politikai vétségre 
nézve. Meg kell azonban vallani, mikép Espana és Cabrera még folyvást 
nem épen megvetendő ellenségek. Ez utóbbi Cuenza tartományba nyomult 
és az egész vidéken félelmessé kezdi magát tenni ’s mindeddig hallani 
sem akar békeajánlásokrul. A’ cortes még folyvást csak a’ meghatalma
zások hitelesítésivel foglalatos. Igen kivánatos, hogy minélelőbb az éj
szaki tartományok szabaditéki vitatásába bocsátkozzanak a’követek, mert 
csupán ez fogja tökéletesen lecsöndesithetni a’ még fegyverben álló tar
tományokat. Holnap ünnepi lakomát adand a’ kormányzó királyné.“ —- 

(A’ trónkövetelő eltávoztának okai.) A’ jour. des Débats követke
zőleg elmélkedik a’ trónkövetelő hirtelen történt lelépte iránt a’harezme- 
zőrül: „A’ sept. 14iki telegrafi sürgöny szerint két nappal az előtt Eli- 
sondoban tartózkodók a’ trónkövetelő, mintegy két lieunyire a’ franczia 
határoktól, 13ikán pedig már Urdaxba vonult, honnan óranegyed alatt 
franczia földre menekheték; mihelyt azon feltétekről értesült, miket a’ 
franczia kormány jónak talált beboesáttatásához csatolni. E’ gyors kifej - 
lés következő 3 körülményen látszik alapulni: lször ugyanis Espartero 
rendkívüli élénkségét fejte ki az alkalmak használatiban ’s legnagyobb 
gyorsasággal szállító ropant sergeit a’ navarrai völgyekbe, mig Ribero 
tábornok a’ navarrai uj alkotmányos vezér, az ulzamai völgyben vele 
egyesülésre parancsot kapott, mit ez rögtön teljesítői siete. 2szor a’ navar

rai zászlóaljak, miután egy egész hónap óta legkorlátlanabb kicsapongáso
kat űztek,. nem akarnak többé harczolni, ’s a’ helyett, hogy ellensé
ges puskatiiz elibe állnának , inkább rablást, gyilkolást ’s nőlertőztetést 
követnek el. Végre 3szor a’ trónkövetelő sergeinek undok kicsapongá- 
sit annyira megunák a’ lakosak, hogy szabaditóik gyanánt nyílt karok
kal fogadók az alkotmányos harezosakat. Szükségkép hinni kell, misze
rint az estellai részen is hasonló lelkesüléssel kívánnak békét a’ lakosak, 
mivel a’ zendülés hadereje ott is a’ fönebbiekhez hasonló kicsapongások
kal tölti idejét. Különben ugyan mikép is vonulhatott volna olly hirtelen 
a’trónkövetelő vissza, hat. i. a’ hatalmában maradt 15 ezer főnyi seregnek 
hasznát reménylheté venni? Hon Carlos önmagát semmité meg, midőn 
Maroto tábornokot akaró semmivé tenni, ’s több zászlóaljat zenditeföl a’ 
békítési terv ellen , mellyet eleinte maga is pártolni nyilatkozók. Ennek 
következőben kényszerülve látó magát Maroto saját rovására’s veszélyi- 
re megkötni a’ békét. E’ tábornok dicsőségi érdeke mulhatlanul azt kí
vánó, hogy tökéletes békét eszközöljön, ’s annak jótékonyságát az egész 
hadseregre ’s egyszersmind a’ trónkövetelő személyére is terjessze ki. Ha 
a’ trónkövetelő megmaradt volna serge közepeit, úgy Maroto mind a’ tar
tományok, mind a’ trónkövetelő érdekiben sokkal kedvezőbb föltéteket 
sürgetendhete , mint igy elkülönözve belviszály ’s kölcsönös meghason- 
lás között. Voltak, kik a’ cataloniai népet és Cabrerát is a’ békeszerző
désbe vélték vonhatni, ’s ezek tervét valóban nemesnek és jótékonynak 
mondhatni, ’s ki azt végre tudná hajtani, legnagyobb szolgálatot tenne 
az emberiségnek ’s a’ szerencsétlen Spanyolországnak. A’ trónkövetelő 
ez esetben visszakapta volna azt is, miről már most álmodnia sem szabad, 
t. i. spanyol infansi rangot, mellytől corteshatárzat fosztó meg őt; igy 
azonban tulajdon ügyét, tábornokát és egész hadsergét árulta el.“

(Espartero fölszólitása Navarra és Biscaya lakosihoz.) Bergarai fő- 
hadiszállásarul sept. lsején következő felszólítást intéze Navarra és Bis
caya lakosihoz Espartero: Hat évi vészteljes háború, mellynek soha nem 
kellett volna kiütni e’ szép tartományokban, azon sajnos állapotba hely- 
zé azokat , mellyben most vannak. Az ifjúság virága harezokban hunyt 
el. A’ kereskedés tönkre jutott, a’ szántóföldek parlagul hevernek ’s a’ 
lakosság ínségbe siilyedt. Minden egyenlőn érzé az iszonyú ’s bizonyta
lan létezés keserű bátortalanitását. Biscaya és Navarra lakosi! Tekintse
tek e’ mostani állapotra, hasonlítsátok azt össze azon szerencsével, mely- 
lyet máskor élveztetek, ’s meg keilend vallanotok, mikép e’ szerencsét
len háború a’ jót roszra, az örömet szomorúságra, elődeitek békés szö
késit megsemmitési és bosszú-vágyra, szóval, boldogságtokat minden ne
mű Ínségre változtató. Kik és kik ellen viselek e’ háborút ? Spanyolok 
spanyolok ellen, testvérek testvérekkel! El vagytok csábítva. Elejétől 
kezdve elhitetek veletek, mikép Ilik Izabella ótalmazóji atyáink vallását 
fenyegetik; ’s a’ Mindenható szolgáji, kik az evangeliom és szent hiva
tásuk szerint békét tartoznának hirdetni, lélekisméreti kötelesség ürügye 
alatt elsők voltak, kik e’ polgárháborút éleszték, melly azon népeket, 
miknek az előtt erény lakott szivükben, erkölcstelenekké teve. Egy dics
vágyó hg csábitásinak estetek martalékul, ki azon korona után terjeszté 
ki kezeit, melly Vilik Ferdinand jogszerű lyányának ’s örökösének, az 
ártatlan Izabellának tulajdona. ’8 mi jogokkal bir erre ? Milly igazsági ok 
bira titeket ügye mellett fegyverfogásra ? Milly valódi hasznot íehete vár
notok diadalától ? Biscaya és Navarra lakosi! Győződjetek meg jól azon 
ügy igaztalanságáról, mellynek ótalmazására bírtak titeket, ’s melly 
nem másra, hanem végromlásra szolgált volna reátok nézve. Tudom, hogy 
a’ nép kijózanult már csalatásiból, hogy lelke mélyiben érzi ez igaz
ságot ’s legbensőbben kívánja a’ békét. En kihirdetém a’békét Biscaya, 
Alava és Guipuscoa tartományokban, ’s az öröm e’ varázsigéjét, minde
nütt lelkesült üdvnyilatkozatokkal fogadók. D. Rafael Maroto tábornok 
és Biscaya, Guipuscoa ’s Castilia osztályai, mellyek az állítólagos király 
résziről csupán megvetést ’s gúnyt tapasztaltak, már meghallgaták a’ bé
ke szózatát ’s egyesültek a’ parancsba alatt levő hadsereggel a’ háború 
bevégzésire. A’ bergarai térek épen most voltak tanuji ez ünnepélyes ki
békülésnek. A’ békecsók ’s korábban ellenséges csapatok egyesülése egy 
tömeggé ’s egyetlen akarattá, ünnepélyes jelképül szolgálnak most, mellyek 
a’ spanyolok egyetértését Ildik Izabella, az alkotmány, királyság ’s 
népanya, a’ halhatatlan Krisztina zászlai alatt örökre biztositni fogják. Olly 
szerződés erősitteték meg azon téreken, mellyre kielégitő meghatalmazás
sal valók fölruházva , melly mindenkinek érdekit átölelve minden kese
rű érzetet eltávolít, melly a’korábbi viszonyok miatt uralkodhatott,’s min
den haragot feledésnek áldoz föl a’ haza oltárán. Ha az alavai és navar
rai katonaság , melly a’ szerződés nem ismerése miatt nem részesülhete 
annak jótékonyságában , most szinte hozzá kíván csatlakozni, örömmel 
fognak általam fogadtatni és én mindent elkövetendek ő fels. kormányá
nál, hogy köszönettel fogadja e’ kódolást. Biscaya és Navarra lakosi! Ad
ja az ég , hogy ne jussak azon szomorú kénytelenségbe ismét ellensége
sen fölléptetni a’ parancsim alatti vitéz hadserget. Óhajtom, hogy minde
nütt békedalok zengjenek, hol ezentúl meg keilend jelennem ! Lépjen min
denütt örökös szilárd alapra az egyetértés , és mindnyájan atyára fogtok 
bennem találni.“

(A’ diplomatakar üdvözlő beszéde a’ kormányzó királyné előtt. A’ 
trónkövetelő Ainhoában.) A’ kormányzó királyné fényes ünnepéllyel fo- 
gadá el a’ szerencsekivánó diplomatakart, mellynek legidősb tagja kö
vetkező franczia beszédet monda: „Asszonyom! A’ diplomatakar kény
szerülve látja magát az öröm’s remény azon érzeményihez társulni, mely - 
lyek most az éjszaki tartományokban véghez jutott 'szerencsés esemény 
miatt az egész nemzet keblében helyet foglaltak, és azon szerencsét ké- 
re k i, hogy fölséged lábaihoz tehesse azon élénk ’s őszinte részvét ki
fejezésit, miket érez , midőn végre befejezésit látja közelíteni egy a’ki
rályné ’s a n y a  szivére nézve olly igen szomorú habomnak. A’ kegye-
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íc:n s kibékülés jele, mellyel föls. a’ beket bélyegezni szándékozik, gyor
sítani fogja az általányos lecsöndesiilést és hamarább előhozafidja azon 
pillanatot, mellben folséged fenséges leánya minden alattvalóját egyen
lő szeretettel ’s hódolattal látandja trónja ebbe seregleni.“ E’ beszédre 
ezt válaszoló ő felsége:“ A' diplomatakar épen most kimondott érzemé- 
nyi még magosbra emelik azon megindulást, inellyet néhány nap óta érzek. 
Uraim, én annyival inkább köszönöm Önök ez alkalomkor nyilványitott 
buzgalmát, mivel előre is azon részvétről győződöm meg az által, mely- 
lyel a’ szövetséges fejdelmek a’ királyné ’s e’ szerencsés történet iránt 
viseltetnek, melly trónját szilárdul ígérkezik megalapítani a’ spanyolok 
testvéri egyezségén.“ — Sept. 14ikí bayonnei telegrafi sürgönyök sze
rint a’ trónkövetelő azonnap délutáni 4 órakor családostul Ainhoába érke- 
zék, honnan az alispán azonnal st. Pébe kisérte őt katonasággal. A’ jour. 
des Débats azon kissé meglepő hírt közli egyik parisí esti lap után, hogy 
a’ ministerség határzott parancsokat intéze a’ franezia hatóságokhoz a’ 
spanyol határszéleken, mik szerint a’ trónkövetelőt azonnal biztos hely
re tartoznak szállítani, mihelyt franezia földre lépend, honnan csak ak
kor leend szabad távoznia, ha ünnepélyesen kötelezendi magát, hogy Spa
nyolország nyugalmát soha többé nem fogja háborítani. Egyébiránt a’ fran
ezia ministerség föl van hatalmazva a’ madridi kormány résziről illő év- 
dijt ajánlani a’ trónkövetelőnek ’s családjának.

F r a n c z l a o r a z á ^ .
(A’ ezukorgyártók ellenmondó nyilatkozata.) A’ Párisban összegyűlt 

répaczukorgyártók következő ellenmondást nyújtottak be a’ ministerel- 
nöknek: ,,A’ megyék hazai ezukorgyártó küldöttjei összegyűlvén Paris
ban, mindnyájan ellenzik a’ f. e. aug. 22iki vámcsökkentő kir. rendele
tét. E’ rendelet ugyanis törvénytelen és igazságtalan. A' kereskedési mi
nister kénytelen volt annak jogosítására az 1814ki törvény szellemét el
ferdíteni , mert a’ ezukor nem tartozik nyers termékek közé; ’s a’ kor
mány még eddig maga sem sorozó ezt azok közé mi pedig gyárainkat 
illeti, azokban koránsem mutatkozik hiány, sőt mondhatjuk, hogy inkább 
nagy bőség idézé elő azon fordulatot, melly alatt szenvedünk. Egyébiránt 
a’ kereskedési minister az 1833iki april 24iki törvényt is megsérté, melly 
csupán az ország képviselő hatalmát jogosítja föl a’ viszonyok elegyenli- 
tésire az anyaország és gyarmatok között. A’ nevezett kir. rendelet ön- 
kényleg dönti halomra azon sulyegyent, mellyet az 1S37iki törvény esz
közle, ’s ezenkül még közvetve adónkat is mogasbra csigázza. Miért nye
rek vetélytársink az engedélyt V holott a’ hazai termesztő sem szenvede ki
sebb ínséget a’ gyarmatinál. Egy év alatt IGOnál több hazai gyárt zár
tak be; a’ megmaradtak pedig tetemesül csökkenteni voltak kénytelenek 
in mkálkodásikat, ’s azon előterjesztést, mellyet a' gyarmati gyárok ín
ségéről tett a’ kereskedési minister, tökéletesen alkalmazhatni a’ honi 
gyárakra is. Miután pedig bennünket a’ kir. rendelet föláldozott a’ gyar
mati gyáraknak, még egyszersmind valamint minket, úgy azokat is a’kül
földi eziikornak áldozá föl, mellyie nézve minden szükség nélkül 27 
frankkal csökkenté a" vámot. Tévedést, vagy ismeretlenséget helyzetünk
kel itt égyáltaljában nem gondolhatunk létezőnek; e’ szerint tehát csupán 
rósz szándékból származhatott a’ kérdéses rendelet iparűzésünk megsem- 
mitésire. Gondolják meg jól a’ kormányférfiak, mit fog e’ körülménynél 
fogvást nyerni az ország; mi minket illet, mi csupán egy lépést tehe
tünk, ’s csak egy határzatra tökélhetjük el magunkat. A’ kormány pe
dig csupán egyet tehet ellenünkben, ’s ez: kárpótlás számunkra. Kér
jük tehát a’ kormányt, terjeszszen illy tartalmú törvényjavaslatot a’ kam
rák elibe.“ —-(Következnekaz aláírások.) — Darab idő óta meglepő hall
gatást gyakorlanak a’ félig meddig hivatalos lapok Parisban a’ konstan
tinápolyi ügyről; hogy mindazáltal folyvást legnagyobb érdekkel viselte
tik a’ kormány e’ fontos kérdés iránt, az kiviláglik azon körülményből, 
miszerint az uj konstantinápolyi követséget teljes személyzettel látja el. 
— Sept. 13dikán több ház előtt republicanus felszólításokat lelt a’ rend
őrség , minek következtében több elfogatás történt. A' kenyérár folyvást 
magosbra emelkedik a’íővárosbau ’s legújabban ismét egy nagy gyárt zártak 
be, mi még inkább fogja szaporítani a’dologtalan szegénység kinjait. —Ser- 
cey gr., sz. pétervári első franezia követség! titoknok, meghatalmazott 
ministerré lett a’ perzsa udvarnál, ’s rövid idő múlva Teheránba fog utaz
ni. — Ponthois csak rendkívüli meghatalmazott minister czime alatt me
nend Konstantinápolyba, hogy Uoussin ne tarthassa magát annyira meg- 
sértettnek. Egyébiránt e’ cserével aligha sokat nyerend az ügy, mert Pon
thois néhány délamerikai tartományban , hol diplomatái hivatalt viselt, né
mi ügyességet mutatott ugyan , de semmi rendkívüli tehetséget nem tün- 
tete ki. Uoussin minden perezben készül Parisba visszautazásra. A’ 
ministerség már rég visszahítta volna őt, de felsőbb helyen mindig ellen
kezésre talált. De Saint Marc Girardin jelentésinek titkos része, melly csu
pán Lajos Fiilöp asztalára jutott, ’s néhány magányos levél Anglia ré
sziről, végre csakugyan győztek ’s felsőbb helyen is át kezdék látni, hogy 
Uoussin hajóvezért komoly veszély nélkül többénem igen hagyhatni meg 
követi állomásán. Ez okozó visszahivatását. Ezúttal tehát megbukott e’ 
tekintetben az orosz párt, mert Ponthois minden korábbi hivatalviselé
se alatt mindenkor csak angol befolyástól engedé magát vezéreltetni. Ser- 
cey kineveztetése teherani követté szinte politikai nevezetességű. Sercey 
Perlinben is huzamos!) ideig tagja volta’ franezia követségnek ’s a’ fel
világosultabb diplomaták közé tartozik. — A’ kormány több altisztet 
küldött a’ perzsa katonaság tanítására, mi szinte tanúsítja, mennyire tud
ja méltánylani a’ keleti ügy mostani fontosságát. —

(A’ keleti ügy körül nagyobb élénkség kezd mutatkozni. Elegy.) Pa
ris , sept. Mikén: ,,A’ keleti ügyre nézve megkezdett alkudozások na-
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ponkint élénkebb színben kezelnek mutatkozni, ’s kívánatos, hogy »zenve- 
délyességgé ne fajul jon e’ kedvező fordulat. A’ király tegnap St. Cloudból 
a tuilleriákba rándult ’.s ott tarta minister! tanácsot, meliyben határzattá lón 
Uoussin viszaliivatását hivatalosa nyilványitni.Az uj meghatalmazott minister 
utasítási komoly vitázatra szolgáltak alkalmul.Soult táborn.jól tudván, hogy 
fia kineveztetése ellen legyőzhetlen akadályok fognak tornyosulni, inkább 
nem is emlité őt. A’ ministerség azon része, melly eddig leginkább pár
toló Uoussin hajóvezért, kárpótlásul a’ keleti hajóhad fővezérségivel kívánja 
ót felruháztatni, egy részben talán gyülölségből is Lalande ellen, mivel ea 
a kapudán basát keresztül engedé osonni a’dardanellákon. De némelly mi
nisterek azt nem szeretik, hogy illy fontos állomás csupán alhajóvezérre var* 
bizva, ’s azért Uoussintakarják oda küldetni, mig mások Daudintszeret
nék inkább e’ fényes küldetésre használtatni, mivel ez mexicoi dicsősége ál
tal nagy hírt ’s tiszteletet szerze magának az egész ki Möld előtt. A’ tenge- 
részminister mindenkép siettetni szeretné a’ választást; de a’ többi minis
ter ismert késkedő politikája szokás szerint huzza halasztgatja a’ végha- 
tárzást. Meg kell mindazáltal vallani, hogy általányosan véve az egész 
ministerség el van határozva mindenre ’s a’ keleti ügynek fegyverrel el- 
döntetésitől sem retteg, ha a" nagy hatalmak békés utón nem tudnának meg
egyezni. Méh. Ali igen kedvesen vévé Uoussin hajóvezér visszahivatását. 
— A’ király sept. 2okén Fontainebleauba fog utazni, hol 3 hónapig szán
déka mulatni. — Ponthois eleinte vonakodék elfogadni a’ konstantinápo
lyi k ö v e t s é g e t ;  de utóbb mégis engede a’ kormány kivánatának 
’s néhány nap múlva indulni fog Ko n s t a n t i n á p o l y b a .  — Poz- 
zo di Dorgo gr. Parisba érkezek. — A’ Versailles! vasúttársaság teteme
sül csökkenté az utazási árszabást. — Leuchtenberg hg nejét hivatalo
san jelentik viselősnek a’ kormánylapok. —

N é m e t o r s z á g .
( Felszólitás a’ hannoverai alkotmány ügyében. ) „Emészt Auguszt 

hannoverai király ’sa ’t. A’ németszövetségi gyűlés f. é. april 26kán tar
tott óik ülésében némelly javaslatok tétettek, miszerint a’ németszövetségi 
gyűlés nyilatkoztassa ki a’ hannoverai kormánynak, hogy, tekintetbe nem 
véve az anyagi jogviszonyokat, az 1833 sept. 26diki alaptörvény eltör- 
lesztése alkalmakor, a’ bécsi végzések 56 czikke nem tartatott meg, ho 
lőtt annak fentartatására a’ szövetség tagjai kölcsönösen lekötelezték ma
gokat ’s hogy a’ megtámadó eszközökben , mellyeket llannoverában a’ 
monarchiái elv ellenségi vonnak a’ folytonos jogtévedésből, annál sür
getőbb inditóokot lát, a’ hannoverai kormánynak a’ formaszerinti jogál
lapot fen tartatása tajánlani’s hogy a’ne tán teendő változásokat is ugyane’jog- 
állapotnak megfelelő utón eszközölje. A’ németszövetségi gyűlés erre f. 
hónapban tartott 19ki ülésében következő határzatot boza: „hogy a’ f. é. 
april 26diki ülésben tett azon javaslatok, mellyek a’ németszövetségi gyű
lésnek a’ hannoverai ügybe avatkozását kérik, el nem fogadhatók, mert 
az ügyek jelen állapotjánál nincs szövetségi törvényen alapuló ok az or
szág beláliapotjába avatkozásra. Sőt a’ németszövetség azon bizalomtel
jes reményét fejezi k i, miszerint ő fels. nyilványitott atyai szándékához 
képest, mentülelőbb lépéseket teend a’ mostani országos RRkel oUy aD 
kotmány iránt, melly mind a’ korona mind a’ RU jogait hiven egyesítse.* 
Alattvalóinkkal ezt késkedés nélkül kegyeskedünk tudatni. A’ németszö
vetség tehát az alkotvány-kérdést belügynek nyilványitá ’s egyúttal kije
lenté : miszerint nincs szövetségi törvényen alapuló ok ez ügybe avatko
zásra. Egyszersmind kívánatosnak nyilatkoztatja a’ németszövetség olly 
alkotmány feletti egyezkedést, melly a’ korona és UK jogait egyesíti ’s pe
dig a’ mostani RUkel. E’ szerint a’ királyságunkban fenálló nyilványos jog 
alapja megisinértetik, mit mi szüntelen hirdettünk egyedül törvényszerű
nek. Egyúttal oda kell nyilatkoznunk, miszerint a’ németszövetségi gyű
lés bizalomteljes reményiben legélénkebb ’s állandó kivánatinkat látjuk 
érintve. Mi már tavaly e’ kivánatinkat alkotványterv-előterjesztés által fe
jeztük k i’s lhí országgyűlésünkkel szerződés szerinti egyezkedést reményi- 
tünk. Ismételve sürgettük az országos tanácskozások siettetését, ’s az okok 
eléggé tudvák, mellyek azok félbenszakasztását eszközlék. Kivánatink 
azonban változatlanok, valósulásuk iránti reményem országgyűlésünk újabb 
javaslati által látszatólag megerősbült ’s biztosságkinevezésre bírt bennün 
két, melly szükséges előmunkálatokkal foglalatos, mellyek vizsgála 
tát lehetségig siettetni fogjuk ’s csak azon javaslatokat hozandjuk azonnal 
az országgyűlési RU elibe, mellyek szeretett népünk jóllétét tartóban meg
alapítják. Atyai czélunk valósításául örömest számolunk mind azon alatt
való törvényes, komoly és jóindulatú együttmunkálásira , kik erre ki 
vannak jelölve. Őszinte törekvésink állandón hű alattvalóink valódi javára 
czéloznak, és semmit sem kívánhatunk élénkebbül, minthogy királysá
gunk orsz. Uendei e’ törekvésűiket hasonló készséggel viszonozzák. Hogy 
azonban addig is , mig az ország. UHkel az egyezkedés megtörténik, vagy 
ha ez, reményünk ellenére, nem eszközöltethetnék, bű alattvalóinknál sem
mi kétség ne létezzék az iránt, mi törvényszerű királyságunk orsz. viszo 
nyiban, ismételve oda nyilatkozunk ezennel, miszerint azon alkotmány, 
melly az általunk eltörlesztett alaptörvény keletkezteig fenállott’s országgyű
lést illetőleg,mennyire azaz 1819 dec. 7ki nyÚtlevél alapján kimüveltetett, 
ezen alkotvány egyedül országunkban a’ nyilványos jog törvényszerű alap
ja. Valamint bizton hisszük, miszerint már a’jogviszonyok hibás felfogá
sából származó alkotmányügy feletti téves nézetek eléggé eligazittattak 
’s mint hajlók vagyunk olly tetteket, mik eddig az emlitett hibás felfo
gásból szármoztak, kegyesen elnézni, reményijük mi is ezentúl, hogy ki
rályságunk iránti gondaink nem hoznak azon kellemetlen kénytelenségbe, 
miszerint alkotvány ’s rend elleni törekvéseket, főleg pedig a’ gyakran meg
történt izgatásokat, szigorun büntessük. Hannovera, sept. lOkén 1839. 
Emészt-Auguszt. Sebeié b.
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FOGLALAT: Magyarország és Erdély (országgyűlési hírek; kinevezések; nevezetes idegenek Pesten; budapesti hangászegyesület; áttekintése néhány kereskedé
si czikk jelen állapotának; különféle: Ivrajovai égiháboru , a’ pesti gyapjutár uj épületben, zimonyi hírek, ’s a’ t.; tűzvész a’Szepessegben ; ’s a’ t.) 
Amerika. Spanyolország (részletek d. Carlos Francziaországba költöztérül, ’s jóslatok jüvendöjeríil; Cabrera daczos nyilatkoztai a’ habom folytatá
sa iránt; a’ cortes a’ szabaditékok lontartása mellett nyilatkozik; törvényjavaslat a’ baszk szabaditékok iránt; a’ carlosiak Ínsége; ’s a’ t.) Anglia 
(Lapvélemény a’ spanyol bészerzoilésriil; Elegy ’s a ’í.j Franeziaország (rendszabályok ’s lap vélemények d. Carlos ügyében; Auberlin a’2ik vád alul 
fölmentve; ’sa ’ t. (Törökország. Németország.

N a g y a r o r i z á g  é s  E r d é l y ,
ORSZÁGGYŰLÉSI IHREK. P o z s o n y ,  sept. 27éli: A’KK. ésRRnekmult 

számunkban említett két üzenetét a’ Fo-RR tegnapi országos ülésükben elfogadták; 
egyébiránt mind tegnap mind ma a’ m. nyelvet tárgyazó üzenet felett tanácskoztak 
inellynek lényeges pontjai következők: „1. Hálás érzéssel emlékeznek vissza a’ KK 
és RR. az 183t>'ik észt. april. 24én költ k.k. válasz azon szavaira, mellyekkel 0 Fels, 
a’ nemzetet megnyugtatniméltóztatott a’ felől, hogy a’ fels. Uraik. Házból szárma
zott Főhgeknek a’ magyar nyelvben tökéletes beavattatása iránt fölterjesztett óhaj
tásukat részéről már előbb kiadott rendelnie által megelőzte; ennek folytában további 
ohajtásikat abban kívánják fölterjeszteni, hogy miután legutóbb az 1715: 3 törv.fog- 
vást az örökösödés joga a’ fels. Uraik. Házból születendő mind két nemen levő 
magas ivadékira általruházva találtatnék, 0 Fels. a’ koronaörökösekről szóló 1550: 
5 ,15l>9: 33, és 1572 : 2. törv. czikk. szellemében azon nevelési rendet, a’ hgasz- 
szonyokra is kiterjeszteni kegyeskednék ; valamint hogy e’ részbeni ohajtásik telje
sülése jövendőre egy különös czikkben biztosíttassák. 2. Miután az országos ta
nácskozásokban a’ nemzeti nyelv divatozik , és törvényinkre nézve nzl832|6: 3. 
törv. ez. fogvást ezentúl a’ magyar szerkezet az eredeti, következőleg a’ két szer
kezet közt előfordulható kétség eseteiben a’ latin elhatározó erővel úgy
sem bir: teljes igazságon sarkaiénak hiszik a’KK és RR azon kivonatukat, hogy 
a’törvények jövendőben egyedül magyar nyelven szerkesztessenek , sőt ebből ter
mészetesen foly kivánatuk nyilványos igazsága is, hogy nemcsak a’ felírások, mely- 
lyek érdpkiben igazságos kivánatukat már külön üzenetben kifejezték, hanem a’ 
k. kir. meghívólevelek is, valamint az országgyűléshez intézni szokott fejdelmi 
előadások, a’ kir. mindennemű levelek és válaszok , mint az alkotandó törvények 
országgyűlési szokott kútfejei ’s alapjai, szinte egyedül magyar nyelven készíttes
senek és adassanak k i; törvénykönyvünk hiteles magyar fordítása pedig egy e’ vég
re rendelendő választmány által eszközöltessék. Ezeken felül a’ honi nyelv to
vábbi előmozdítására leghathatósb eszköz, ha a’ törvények végrehajtása is , vagyis 
a’ kormányzás , szinte magyar nyelven megy. Ehhez képest 3. Szükséges, hogy 
az ország minden kormány- és itélőszéke, valamint az egyházi illetőségek is, hiva
talukat magyarul folytassák ; minélfogva a) a’ k. helytartó-tanács az ország minden 
törvényhatóságihoz magyarul küldje nemcsak intéző-, de körleveleit is, és magyar, 
nem pedig , mint némelly esetekben tapasztaltatok, latin borítékban bocsássa azokat 
a’ törvényhatóságokhoz, b) Az 1332/ö : 3. törv. 2ikés 3ik §nak rendelete már most 
kötelezőleg terjesztessék ki oda, hogy ezentúl minden világi vagy egyházi itélő- 
széknél a’törvénykezés egyedül magyar nyelven nemcsak vitethessék, hanem ha- 
tárzottan csak azon nyelven vitessék ; szintén a’ hiteles helyek kiadásiban a’ kiadott 
oklevelek ugyan eredeti nyelvükben, mellyben t. i. szerkesztettek , lemásolva, 
mindazálíal kizárólag és egyedül honi nyelven szerkesztendő bevezetés ’s befeje
zés mellett adassanak ki. Az eddig latin nyelven kezdett perek is a’ fő törvényszé
keknél mind a’bírák mind a’ félek által magyarul folytattassanak ; c) a’k. udv. ka
mara, inelly eddig a’ latin és német nyelvhez ragaszkodik, minden ágira nézve az 
1830 : 8. törv. ez. rendelése alá vettessék, ’s mivel csak a' teljes kiterjedésű sikere- 
sítés élteti a’ törvényt: d) mind a’ helyt, tanács , mind a’ k. u. kamra alattvalóira , 
különösen pedig bányászi, só-, harminczad-, posta-, erdészeti’s más gazdasági, 
úgy zálogházi hivatalokra is egyaránt a’ törvény rendszabását szigorúan foganatba 
vegye, valamint mind a’két Főkormányszék hivatalos köre alá tartozó bárminemű 
számadások is , úgy az országos pénztár kezeléséről készíttettek is, csakmagyar 
nyelven vezettessenek, e) Méltó aggodalmat gerjeszt a’ KK és RRben , hogy a’ ma
gyar véghelyi katon. egészen német lábra állíttatván’s az ausztriai törv. könyv rend- 
szabasi áltál konnányoztatván , már olly helyzetben á ll, hogy magát mintegy ma
gyarnak sem tartja többé ; a’ további rósz következések megelőzése tekintetéből kí
vánják , hogy a’ magyar törvények tüstinti behozatalán felül a’ véghelyekre is egy
általában kiterjesztcssék a’magyar nyelv, f) A’ magyar ezredekuél a’ kormánysza
vak magyarosittassanak , ’s az örökösödési háborúig divatozott szokás szerint ma
gyarul adassanak; továbbá, a’ mint már Ö Fels. 183ödik észt. april 2 4 kén költ 
kegy. kir. válaszában résziről a’ szükséges intézkedések meghagyását megígérni 
méltóztatott, a’ magyarországi hadi Kormányszékeknek, nemkülönben a’ várak 
és ezredek kormanyinak ’s minden honi katonai intézetnek kötelességül tétessék, 
hogy ne csak elfogadják a’ magyar irományokat az ország törvényhatóságitól, 
hanem a' törvényhatóságokkal egyáltaljában magyarul levelezzenek , sőt az egész 
katonaságnál a’ magyar nyelv behozassák ’s a’ fő hadi Kormányszéktől kezdve, csak 
azok alkalmaztassanak,kik az 1830:7. és 8.törv.czikkekkövetkeztében nemcsak m i- 
gyarul tudnak , de születésükre nézve is magyarok ; egyébkint pedig a’ többi örö
kös tartomány törvényhatóságira nézve azon rendszabás állittassék fel, hogy vagy 
mind a’két részről deák nyelven legyen a’ levelezés, vagy pedig, ha azok ere
deti nyelvükhöz ragaszkodnak, viszont a’ magyar törvény hatóságoknak is hazai 
nyelven írhatni tökéletes szabadságukban álljon, g.) Az 1832|<i: 3. tör. ez. 4ik §nak 
ereje terjesztessék ki oda, hogy az anyakönyvek nemcsak azon helyeken, mely- 
lyekben a’gyülekezethez magyar nyelven mondatnak szent beszédek, hanem ál
talán ’s kivétel nélkül minden helyen magyarul szerkesztethessenek. h) Végre az 
előrebocsatottakból önkint foly, hogy önmagok az ország bárminemű törvényhatósági 
is levelezéseiket magyar nyelven folytatni köteleztessenek. 4. Örömérzéssel fo
gadták a’ KK és RR 0 Fels. 1830 apr. 24én kiadott k.k. válaszának a’ nemzeti tudós 
társaság könyvtára gyarapodását ápoló szavait is ’s azokat most már az alkotandó 
törvenyezikkbe foglalni óhajtják. Továbbá arra, hogy a’ m. nyelv az egész hazában 
uralkodjék, annak nemcsak kipallérozása, de a’még idegen ajkú népség közt ter
jesztése is megkivántatik , és szükség lévén arra, hogy a’ nemzeti nyelvet min
denki tulajdonává tegye, ennélfogva: 5) Tanítás által kell minden hazafinak mó
dot nyújtani, hogy a’hazai nyelvet megtanulhassa: mire nézve a) hálás érzéssel 
ismerik el ugyan a’ KK és RR az 1830 apr. 24én költ k.k. válasz azon szavait, hogy 
a’ magyar nyelv tanitószéke minden iskolában már teítleg behozatott: azonban az 
1792: 7. törv. ez. ezen rendeletén túl kívánságukat a’ KK és RR oda is kiterjesztik, 
hogy egyszersmind a’ latin nyelv helyett a’ magyar mint közönséges tanulónyelv 
állapíttassék meg úgy, hogy mind az alsó,mind a’főiskolákban minden tudomány még 
a’ latin nyelv is, magyar nyelven tanittassék, azonfelül pedig a’ 3 pont f) sza
kaszában foglalt kivonataik Jetesülesének elősegélésére a’magyar ezredek és ka
tonanövendékek iskoláiban is a’ tanulónyelv szinte a’magyar legyen, ugyanaz ér
tetvén a’ népiskolákról is. b) Mind a’ lelkipásztoroknak, mind egyéb tanítóknak 
kötelességül tétessék a’ magyar nyelv terjesztése ; következőleg ezek egy részről 
jutalmak által serkentessenek kötelességükre, más részről pedig hasonló hivatal 
betöltésekor a’magyar nyelv tudására különösen figyelmeztessék, úgy hogy min

den vallásfélnél csak olly plébánosok, lelkipásztorok, káplánok, segédek és jegy
zők rendeltessenek, kik magyarul tudnak, c) Az egész hazára kiterjedő úgyne
vezett magyar praeparandiák, vagy is tanítókat a’ magyar nyelv tanítására készítő 
intézetek állíttassanak fel. A’ honi nyelvtanítása elrendeltetvén, ennek tanulására 
legbizonyosb ösztönül szolgál f>. ha minden hazafinak kötelességül tétetik a’ ho
ni nyelv tudása. Ennélfogva kívánják az 1830: 8. törvény—czikk 4dik fesát a’ 
jelen törvény kihirdetésétől 10 esztendő múlva a’ Magyarországhoz kapcsolt 
részekre is kiterjesztetni, a’szabad királyi városokra nézve pedig azt rendel
tetni, hogy 10 esztendő múlva belföldi a’ szab. királyi városokban a’ magyar 
nyelv’ tudása nélkül polgári jogokat ne nyerhessen. 7. Hogy a’ honi nyelv az 
egész országban uralkodjék , megkívántaié a’ nemzetiség’ tekintetéből , hogy 
hivatalos létét és országos hitelességét minden külső nemzeti jel szembetűnő- 
képen mutassa; ugyanazért: a) minden Magyarországban vert pénz magyar 
jelekkel és körülírásokkal készüljön, b) Minden köz és kamrabeli épület ma
gyar czímerekkel és felírásokkal ékesíttessék ; a’ magyar kereskedők’ hajóira,
’s egyéb magyar hajókra is magyar czímer tétessék, ugyszinte a’ magyar katona
ságnál is az ország’ czímere és pecsétje használtassák; a’ hivatalos pecsetek 
szinte magyar felírással legyenek, c) Eszközöltetnék az által is a’magyarosodás, 
ha az idegen nyelvű vezetéknevek mentül kevesb akadályokkal magyarosíttathat- 
nának, ’s e’ végre minden ezt ezélzó ’s legfelsőbb helyen beadandó esedező
levél taksalizetéstől felmentetnék. Ezeken felül: 8. Minthogy a’ nemzet méltán 
megkívánhatja, hogy a’törvényei által adott kiváltságokban részesülni akarók a’ 
nemzeti nyelvet tökéletesen tudják: a’^nyelv’ hathatósb terjesztése’ tekintetéből 
czélirányosnak látják a’ KK és RR, 0 Felség'ét arra kérni, hogy azoknak, 
kik a’ magyar nyelvet nem tudják , nemesi, vagy kir. adománylevelet adni ne 
méltóztassék. Egy szóval: 9. A’honi nyelv’ érdemében részenkint előadott buz
gó ohajtásikat mintegy összesítve abban kívánják kifejezni, hogy a’ magyar 
nyelv országos nyelvvé tétetvén, a’ közállomány’ rendszerének minden again 
eddig a’ honi nyelv’ számkiüzésével divatozó latin és német nyelvek helyett a’ 
magyar állíttassák vissza.“ — Továbbá a’KK és RRek’ tegnapi országos ülé
sében a’ Fő-RRtöl az országgyűlési szabad ú j s á g ’ tárgyában hozzájok átkül
dött illy értelmű vál a s z olvastatott fel: ,,A’ józan nyilványosságot, ama’ ren
des, illő korlátok között létező ’s az ősi intézetek’ természetével megférő nyil
ványosságot, 0 cs. kir. Főhgsége és a.’m. Fő-RR is alkotmányunk’ és törvény- 
hozásunk’ egyik szükséges eleminek ’s a’ csendes utoni békés kifejlődések’ 
lényeges föltételének tartván: az ennek elérésire szolgáló eszközöket is, men
nyiben azok a’ nemzet’ állásának ’á művelődése’ fokozatának tökéletesen megfe
lelnek , minden időben egész készséggel elfogadandják és pártolandják. Mivel 
azonban az ezt előmozdító módoknak, kivált midőn azok a’ sajtó’ körébe valók, 
megválasztásában ezek minden oldalait gondosan megfontolni, a’hazának szel
lemi és közértelmességi helyeztetésére, de egyszersmind számtalan alkotmány- 
szerű kiváltságos érdekeire is, figyelemmel lenni elkerülhetlenül szükséges : an- 
nálfogva nem lehetett 0 cs. k. Főhgének és a’m. Fő-RRuek azokon kívül, mel- 
lyeket e’ tekintetben már múlt országgyűlésen a’ t. KK és RRnek válaszoltak, 
még következőket is meg nem említeniük: Ugyanis, hogy az időszaki szabad sajtó 
a’ sajtószabadság legkényesb neme ’s ennek mintegy legutolsó foka legyen , 
minden európai nemzetnek, melJyeknél szabad sajtó létezik, tapasztalása ’s pél
dája igazolja; mert ez lévén az , melly a’ tömegre leginkább, leggyakrabban 
’s legrögt ánebben hat, még ott is, hol a’szabad sajtó megállapítása kérdés alatt 
nem volt, mellőzhetetlenül szükségnek ismertetett a’ nemzetet előbb a’sajtósza
badság egyéb hatásihoz szoktatni, mintsem a’ közönség annak ezen legterjedet- 
tebb formábani használására alkalmasnak találtatott volna. Már pedig őseink elő
relátó bölcsesége hazánkban a’ sajtónak ’s ezzel válhatlan kapcsolatban levő 
megelőző vagy boszuló rendszernek kérdésit. mint a’ nemzeti élet legbensőbb 
velejébe vágókat, olly fontosságunknak lenni tartotta, hogy ezeket magok egész 
kiterjedésükben egy azokat rendszeresen tárgyalni tartozott országos küldött
ségre bízta. Hogy tehát ezeknek lényegükre nézve összesen még függőben ma
radása mellett közülök csak egyet, még pedig az előrcbocsátottak szerint a’ 
legnevezetesbet, a’ nélkül hogy a’ nemzet a’ kérdéses intézet jó és rósz követ
kezéseit a’ fokonkinti haladásnak egyedül czéliranyos utján tapasztalhatta volna, 
kiszemelni, azt bizonyos időszakra létre hozni, ennek elmúltával pedig ismét 
elenyésztetni, a’ hazának mostani állapotában hasznosan ’s üdves sükert re
ményivé lehessen, 0 cs. kir. Főhgsége és a’ m. Fő-RR annál kevesbbé hitet
hetik magokkal el, minél inkább meg vannak győződve, hogy az országgyű
lési tudósításoknak hitelesen , minden árnyéklatu véleménynek hű és bármelly 
okoskodásoktól ment előadása mellett, minél gyorsabban, terjedelmesebben ’s 
jutalmasabban szerkesztésére ’s a’ közönség’ kezeibe juttatására más biztosb és 
a’ józan értelemben vett nyilványosság’ jótékonyságának inkább megfelelő mó
dok is létezhetnek, mint mellyel e’végre a’ t. KK és RR által küzdött terv nyúj
tana. Miért 0 cs. kir. Főhgsége és a’ m. Fő-RR az országgyűlési szabad újsá
gok fontos kérdését a’ sajtószabadság és könyv-vizsgálat szövevényes és nagy - 
tekintetű érdemével olly szoros összeköttetésben lenni vélik, hogy ezek rend
szeres niegvizsgáltatása előtt az amazokról idő-előtti mellékes értekezést ’s in
tézkedést czélszerünek nem ismerhetik.“ Ezután e le g y e s  ülés tartatottjmelly- 
ben a’ buda-pesti á l l ó - h i d a t ,  Krassó megye, Erdély ’s a’ véghelyek kö
zötti h a t á r v i l l o n g á s o k a t .  S i ó f ok  helység’ határát’s a’ n e mz e t i  j á 
t é k s z í n t  tárgyazó országos küldöttségi j e l e n t é s e k  olvastattak.

. A’ m. k. udv. kamra a’ moldovai bányahivatal ’s bányatörvényszéki 
helyettességnél megürült iktatói tisztségre M a r k o v i c s  M ártont, a’ 
rézbányái k. bányahivatal és bányatörvényszéki ,helyettesség iktatóját; a’ 
beszterezebányai kir. kamraigazgatóságnál megürült utolsó irnoki helyre 
pedig R i c h t e r  Leopoldot alkalmazd. —

1 dunántúli, helv. va llástételt követő , Superinlendentzia 
megkap páséiból,közh,Írré té te tik , hopp némelly hírlapokban , kü
lönben is név nélkül közlött azon h ír , m i n t h a  fő isko lá já t e' Su- 
pennteudentzia Pápáról más helyre vinni határozta  volna, töké
letesen alaptalan. K ölt Veszprémben 1839. sept. 20kán egyház- 
kerületi kis gyűlés bői. Narjy István m. k. egy házkerületi fő jeg yző .

(Kiviteli kereskedésünk, némelly ágainak jelen állapotja.) Az Alig. 
Zeit. toldaléka a’ magyarországi gab na, kender, dohány és borok kiszálli-
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Lisa iránt következőleg nyilatkozik: „A.’ kellemetlen időjnrat miatt rósz 
gabuaterméstői félnek Angliában, melly legkedvezőbb esetben is legalább 
tetemesül el fog késni az idén. Ez időközre nincs ez ország ellátva gnb- 
nával, ’s az angol piaczi ár a magyarországinak ellenében tetemes nyere
séget igér e’ pillanatban. A bécsi kereskedőházak egyik legkitünőbbike 
megbízást kapott f. e. aug. elején annyi gabnát (legalább 50— 1 00 ezer mrőt) 
szállitani Angliába,mennyit.i. octob. végéig bizonyosan oda érkezhetnék, 
mert October után érkezendő menny iségek nem fognának elfogadtatni.Ugyan 
mennyit vásárla tellát e kereskedőház ? Egyetlen mérőt sem. Miért V Mert 
egyetlen magyar gabnakereskedésbe avatott ember sem vévé ’s veheíé 
magára azon felelősseget, melly szerint bizonyos határidő alatt Fiumébe 
vagy Triesztbe képes volna szállítói a' bánsági búzát. P e d i g  e'távulsá- 
got a’ kiszabott időliez képest valóban csekélynek mondhatni. ’s az ut 
alsó Magyarországból lapályokon vonul keresztül a’ nevezett kikötőkig, 
’s hajózható vizekkel is bir, röviden: mindent föllelhetni itt, mi máshol 
utasítaná a’ szállítást, gyorsaságát pedig élőin >zditaná. Ma már legna
gyobb könny őséggel ’s aránylag rövid idő alatt liécsből Bródy.ba, Trieszt
ből Hamburgba szállíthatni mindennemű árukat, még pedig minden aka
dály nélkül a’kitűzött határidőre, honnan származik az, hogy magyar áruk
kal nem tehetni ezt, mellyek kitűzött ezéh-a érkezése iránt, ha csak va
lamennyire is biztosan akarunk számolni, olly nagy határidőt kell kitűz
ni, melly szükség esetén talán világ körüli utazásra is elég lenne ? Te
kintsük csak meg, inilly utón kell végighaladni a’gabnának,hogy Odesz- 
szából a’ földközi tenger kikötőibe juthasson V Magyarország iparűzése csu
pán azt kívánná, hogy sokkal rövidebb utján néhány héttel hamarább je
lenjék meg a’ vásáron, 's bizonyosan sok ideig árszabó ur lenne ott; 
de bármi könnyen eszközölhetné is ezt,eddig még soha sem tön lépést ked
vező következményű czél után. Utak , szállítás, hajózás, minden vake
setre vagy legyőzhetetlen hanyagságra van itt bízatva. Továbbá: az an
gol tengerészeinek évenkint GUUezer mázsa k e n d e r r e  van szüksége, 
mellyet Russziábói vásárol, ’s ez ország roppant nyereséget húz ezegyed- 
árusi czikkből. Egy tonna tehernyi kender ára Angliában mintegy 360 — 
380 pgő forint, egy tonna teher mintegy 20 mázsát foglal magában, ’s 
igy egy mázsára 18 pgő forint esik, mig Magyarországban 8 pgő forin
ton adják a’ kender mázsáját. Angol kereskedők, kik az e’ körülményből 
szármozandó nyereséget átláták , egyenesen Magyarországba siettek, ’s 
csakugyan meggyőződtek, mikép minőségre nézve a’ világ bármilly ken
derével is bátran összeállíthatni a’ magyar termesztvényf. Az angol föl
ügyeié» alatt elküldeteü próbák minden várakozást meghaladtak. De mi
dőn utóbb számosabb megrendelés történt, ’s tova szállításukat csupán 
magyar iparűzésre bizák, nemcsak a’ kender elkészítése nem volt ollyan, 
minőt az angol tengerészet mulhatlanul megkíván, hanem csöpiit ’s pozdor- 
j át is tömtek a’ kötegek közé a’ termesztők, hogy annál inkább nagyob- 
bithassák a’ kender súlyát.!! E’ hanyagság egyik ’s rut á l n o k s á g  más 
oldalról a z o n  kellemetlen következményt szülék, hogy mi n t - e gy  
10 év óta a’ magyar kendert egészen kitiltó az angol tengerészet ve- 
vési és használási köréből. Történhetnék é illyesmi, ha rendes kereskedő- 
ség léteznék Magyarországban, melly méltó és illő helyet foglalna el az 
országban V Itten tehát a’ hiánynak nem a’ termesztmény ’s nem pénz az 
oka, hanem csupán olly intézvények hiánya, mellyek tanácsossá lenné
nek tenni képesek nagy tőkepénzek magyar kereskedésbe adására és ki- 
terjedtebb telepitvények létesítésére. A’ d o h á n y  majd egészen hasonló 
helyzetben áll a’ kenderrel. Azon dohány, melly nem esik nyilványos 
beváltás alá, jobbadán haszonvehetlen a’ többi kereskedésre nézve ’s rit
kán is jut az ország határin túl, noha nagyobb szorgalom mellett a’ ker
ti ’s áltáljában jobban művelt levelek elég terjedelmű térre találnának 
külföldi vásárokon. Mi a’ magyarországi b o r o k a t  illeti, ezek kétség- 
behozhatatlanul olly kitűnő minőségűek "s jóságuk mellett olly csekély 
áron kaphatók, hogy minden országgal tökéletesen kiállhatnák a’verseny
zést. De ugyan úgy vannak é elkészítve ’s kezelve a’budai, visontai, egri 
és szerémi borok, mikép azt az angol kereskedés mulhatlanul kívánja, 
’s mikép a’ bordeauxi, portói és madeirái borokat rendesen el szokták 
készíteni’s kezelui V ’8 ha próbául 50palaczk küldetnék Angliába ’s ezt 
megrendelés követné 30 ezer palaczkra, ugyan hol azon bizonyosság vagy 
legalább valószínüség, sőt majd mondhatni lehetség, melly szerint az an
gol megrendelő a kitűzött határidő alatt mindenkor bizonyosan megkap
hatná a kivánt mennyiséget,’s folyvást ugyanazon minőségben ? Ha mind!- 
azáltal a törvény hozóság olly mértékben volna ez érdekekre nézve ked
vező , minőben nem az, vagy is ha ollyan lenne, mellynél fogvást az ipar
űzés nemcsak illő ótalmat, hanem egyszersmind tisztes helyet nyerne az 
országos társaságban, milly hamar létesülnének nagy vállalkozások, mely- 
lyek segéd kezet fognának nyújtani a’ termesztők hanyagságának, vagy 
dologgal isméretlenséginek, — olly vállalkozások , minőket Francziaor- 
szágban,Portugáliában és Spanyolországban láttunk létesülni. E’ két utób
bi birodalomban csökkent most az ez iránti biztosíték, s azért legked
vezőbb az idő, hogy határiba vonná Magyarország e’ nyerészkedést, mit 
nagyobb biztosítéknyújtás mellett könnyén eszközölhetne. —

(Milos hg eltávolittatása rósz következményeket kezd szülni Szerbiá
ban.) Sept. Tiki szerb határszéli lurck szerint Abdul JMcdzsid az uj fej
delem uralkodásra lépéséig helybenhagyó Szerbia ideigleni kormányzatát. 
Mihály hg. háromszori meghivatás után végre megigéré , hogy fcjdelme 
leend Szerbiának; de Belgrádija utazása idejét még nem határozó meg. 
AUalányosan érzeni kezdik már azon erős karok hiányzását, mellyek olly 
ügyesen tudók intézni Szerbia ügyeit; a’ nép megszokván egy ember; 
szUárd akaratjának hódolni, nem igen hajló most olly tanácstagok ren
deletinek engedni, kik magok közt sem legnagyobb egyezségben állnak. 
Néhány kerületben egyenesen megtagadók a’ lakosak az adófizetést, ’s 
utóbbi idő en V l^ásf nagymértékben kezdik gyakorlani, holott ezelőtt,

Milos példás szigorúsága miatt, olly nagy ' alt a‘ rettegés, hogy rablások
ról hallani is a'ig lehete; a’ nyilványos bátorságra nézve tehát már is 
igen érezhető Milos lig eltávolittatása. Egyébiránt általányosan véve m g 
eddig az egész tartományban csönd uralkodik ’s már Bosznia és Albánia 
lakosi is csilapulni kezdnek, noha eleinte félelmesül zajgottak Mahmud 
szultán halála után. A’ szerb alkotmány elleni zendiilet főnökei még nin
csenek elitélve. Obrenovics János , Milos testvére , ideiglen visszanye- 
ré szabadságát ’s családja körében várja a’ reá méretendő bünteíést. Be!- 
grádot azonban elhagynia folyvást tilos. — Az angol consul, Hodges 
ezredes, visszatért már Mehádiából Belgrádba ’s megkezdé ügyviselői ren
des munkálkodásit; de szállást mindeddig nem kaphata, mert a’ Milos 
hg által rendelési alá bizottat más czélra forditá az ideigl. kormányzóság. 
Egész Belgrádban csak egy lak találtatik, mellyet Hodgesre nézve ezél- 
szerünck mondhatni; de ezért 2400 franknyi évbért kívánnak, holott fe
lét is alig éri meg e’ mennyiségnek. Egyébiránt Belgrad lakosi annyira 
gyűlölik Hodgest a’ száműzött Milos hggeli szorosb összeköttetés miatt, 
hogy életét minden perezben veszély fenyegeti. —

Hetesi lóverseny (Somogymegyébcn.) Tartatott sept. 16.17 és lökén dél
után számos jelenlevő előtt, és a’ páholyon (Tribun ) kívül, melly bel és kiii 
megyebeli uraságok és asszonyságokkal megtelt, több száz hintó ’s néhány ezer 
néző bebizonyította azon nagy és közönséges részvétet, melly ezen küllőidről 
behozott, ’s négy év óta Hetesen tartott hasznos mulatságot nemzeti ünneppé 
válfoztatá. A’ versenyi rend köv. volt: Sept. Ifikán lső volt a’ p a r a s z t  v e r 
s e n y ,  mellyre 23 lovas jelenvén meg az első 50 a’második 20 pgő í'ttal jutal
maztatod.— 2. Kü l ön  f o g a d á s  Csapody Pál 5 e. f. v. s. k. Marbek ap. Mur
phy an Marbek. —Czindery László 5. e. f.v. p. k. Estrella ap. Doctor Oloroso an. He
lena 400 arany létei 1 és fél ang. mf. nyertes E s t r e l l a .  — 3. T á r s a s á g j 
d i j. 80 arany. Erre futott Csapody Pál 4. e. f. v. s. m. Figaro ap. Murphy ap. 
Marbek. Czindery László 5. e. f. v.p. k. Estrella ap. Doctor O'.an. Helena.— Márfy 
Dienes 4. f.v. p. m. Tátos aj). Doctor Oloroso an. Diana í és Tel ang. mf. ismédé*. 
Két futás, mindkettőben 1. Estrella 2. Figaro 3 Tátos. — 4. K ü l ö n  f o g a d á s .  
Csapody Pál 3. e. f. v. sz. m. Julin ap. Emir Sambam an. Miss. — Traun X. Fér. 
gr. 3. f. v. p. ni. Romeo ap. Conscript, an. Helena 30 arany tétel lé s  fél ang. mf. 
Romeo meg nem érkezvén Julio egyedül járta meg <>’ pályát. — 5. C z i n d e r y 
dij. 10 arany, szegényebb sorsú haszonbérlők, mesteremberek, és uradalmi 
cselédek számára , kik a’ paraszt versenyben nem részesülhetnek. Három lovas 
között egy kaposvári mészáros nyerte el.

Sept. 17. 1. P a r a s z t  v e r s e n y ,  mellyérf futott 18 ló rs az lső 50 a’2ik 
20 pgő fiot nyert. — 2. E l e g y  v e r s e n y  50 ar. tétel Ués fél ang. mf.— Csa
pody Pál 3. e. f. v. p. k. Adandina an. Emir Sambam an. Marbek. — Czindery 
László 3. e. f. sz. k. Adeline ap. Doctor Oloroso an. Tüzes. — Festetics Mik és gr. 
3. e. f. v. p. Douglas ap. Gallopade an. Mally. Adandina visszahuzatotl, nyertes Ade
line. _  3 . T á r s a s á g i  d ij. 40 ar. 2 ang. mf. mindenféle Somogybán sem telivér 
apátul, sem telivér anyától származott lovakra. Futott érte Czindery László 3. e. 
sz.k. Mocskos IV. ap. Vitéz an. Mocskos I. Festetics Geiza gr. b.e. p.p. Rózsi. 
Nyeri es Mocskos IV. — E l e g y  v e r s e n y  30 ar. tétel 1 és fél ang. mf. Csa- 
g/ody Pál 4. e. f. v. sz. m. Figaro ap. Murphy an. Marbek. Czindery László 4. ev 
f. v. sz. k. Irene ap. Doctor Oloroso an. Tüzes. Festetics Miklós gr. 4. e. f. v. p. k. 
Sarolta ap. Doctor Oloroso an. Helena; nyertes Irene. — 5. II u n y a d y-t é t v e r-  
s e ti y Hunyady József gr. megnyitott aláírása után 221 ar. az első lóé a’ beje
lentett lovaktétele 80 arany «’második lóé3/ ; ang. mf. Bejelentett 10 ló közül futott 5 
illy renddel: Festetics Miklós gr. 3. e. t. v. p. m. Nágocs ap. Conscript, an. Don 
Juan első; Czindery László 3. e. f. v. sz. k. Adeline, ap. Doctor Oloroso an. Tüzes 
a’ 2ik ; Czindery László 2 e. f. v. s. k. Selma ap. Doctor Oloroso an. Vesta 3ik; Csa- 
pody Pál 3. e. f. v. s. m. Somogy ap. Sambam an. Election 4ik; Festetics Miklós gr. 
2. e. f. v. s. k. Aemida ap. Murphy an. Cohail ledobván a’ lovasát maga futott. — 
<; T ár sas  á g i d ij  00 ar. 2. ang. mf. Csapody Pál 3 e.Cv. s. m.Figaro ap. Murphy 
un. Marbek.— Czindery László 3. e. f. v. p. m. Cedar ap. Ooetor Oloroso an. Menyét 
— Festetics Gejza gr. 5. e. p.p. Gemla ap. Murphy an. Geuila derék futás nyer
tes Cedar.

Sept. lökén : 4. P a r a s z t  v e r s e n y ,  melly ért 1 i ló futott, az első 50, a’ 
második 20 pgő Lot nyert. — 2. K ü l ö n  f o g a d á s  30 ar. tétel, 1 és fél ang. 
mf. Czindery László 3 . e. f. s. in. Rienzi, ap. Doctor Oloroso an. Csillag. — Fes
tetics Miklós gr. 3. e. f. v. s. k. Golgonda ap. Murphy an. Bársony, Somsicb Miklós 
nevelése, melly bánatot fizetvén Rienzi egyedül járta meg a’pályát, mint uyer- 
(e8 — 3. S o m o gy i s z é p n em-d i j. 112 aranyat érő arany serleg 1 és fél ang. 
mf úri lovas, mellyért futott Csapody Pál s. e. f. v. s. k. Mai bek ap. Murphy iid- 
Marbek — Csapody Pál által megvett Le. f. v. sz. k. Irene ap. Doctor Oloroso. 
an Tüzes. — Ugyan az által megvett 5. e. f. v. sz. k. Adeline ap. Doctor Oloroso 
an Tüzes. — Czindery László 5. e. f. v. p. k. E s t r e l l  a ap. Doctor Oloroso an. 
Helena. — Czin !ery László 3. e. f. v. p. m. Cedar ap. Doctor Oloroso an. Menyét; 
nyertes Estrella lovasa Festetics Geiza gr., derék futás. 4. K ü l ö n  f o g a d á s  
25 arany tétel, l / 4 ang. mf. Czindery László 3. e. sz. k. Mocskos IV. ap. Vitéz 
an Mocskos I. lílés Ferencz 2. e. f. in. Hand amis ap. Handamie an. Betyár nv ér
tés Mocskos IV. — 5. T á r s a s á g i  d i j  50 arany, 1. ang. mf. Csapody Pál 
4 e f v s. in. Figaro egyedül járván nyertes Ion.— 6 . Kü l ö n  f o g a d á s  50 
ar tétel V, an > . mf. Czindery László 2 e. f. v. s. k. Selma ap. Doctor Oloroso an. 
Vesta Festetics Miklós gr. 2e.f. v.p.k. Busa ap. Conscript, an. Busa; nyertes 
Selma. — 7. Z á r a .1 é k-v e r s e n y .  Lichtenstein Ágoston hg es llunyady Jozs. 
er által ajánlott 50 ar. 10 ló bejelentve, mindegyik 5 ar. tétel, az illy formán 
öszvejött 100 aranyból 70 az első, 30 arany a’ 2dik lóé, futottak e’ renddel: — . 
Festetics Miklós gr. 3 e. f. v. p. m. Nágocs ap. Conscript, an. Don Juan lso; Csa- 

ly ,»;>] 3 e. t. v. s. p. k. Jemina ap. Starch an. Princesse Jemina angol származású 
2dik • Czindery László 5 c. f. v. p. k. Estrella ap. Doctor Oloroso an. Helena 3dfk; 
Ugyanannak 3 e. f. v.p. m. Cedar ap. Doctor Oloroso an. Menyét. 4ik.

E’ versennyel összekötött adózók Cs i k  aj  i j u t a l m a z  t a t á s a  sept. l«á;i 
re(ro-ol tartatott oyönyörködve látták a’ jelenlevők azon nagy előmenetelt az adó- 
zólTlovai ncmesitésiben , mellyet a’ ns megye által évenkint rendelt számos m  
vérű ménlónak és a’jutalmazási ingernek köszönhetni, mert a’ 150 számú csíkok 
l evés kivétellel jó tartásuk, fölötte nagyra növésük cs szép termetük áltál bámu
lást okoztak. Az esztendősek közül egy 15 p,ft egy 10 p.ft és tizenhárom 5pflL
— a’két évesek közül,egy 30 pft. egy 25 pft. egy 20 pft. egy 15 pfi. es kilenc« 10 0.
— a’ három évesek közül, mellyek meg semmikep használva nem voltak, egyik 
80 pft c-yik 00 pft egyik egyik 50 pH- egyik 40 pfi. és egyik 30 pftot. A I o- 
v á s á r r a  mindenféle számos ló jelent meg az árverés azonban vevők htja- 
nya miatt kevés sikert mutatott, szabad alku mellett azonban számos lo adatott el 
mert kihagyván azokat mellyekct bizonyosan megtudni nem lehetet , 14,321 pgó 
forintáru lovak adattak el. A’ versenynek növekedő érdeket onnét bírálhatni meg 
lio«*'v részint dijak részint külön fogadások ’s elegy versenyek után a bírák ke
zén volt és a’ nyerőknek áltadatott 1022 dar. arany, és két serleg, megjegyez
vén , hogy mind készpénzben adatott által.



1
Lő c s é n  sept. 23án : Ruszkinóczot, a’ lß. szepesi város közül egyi

ket, tegnap délutáni 2 órakor iszonyú tűzvész érte. Mind a’ két templom, 
papiak, iskola, szóval az egész városka minden mellékepiileteivel, kive
vőn négy vagy öt házat, a’ dühöngő elem martaléka lett. Legszomorúbb 
az, hogy a’ téli pajtákban az egész idei termés oda égett, ’s így a’ kü
lönben sem igen vagyonos lakosok egy egész esztendőig minden élelem 's 
takarmányban fognak szűkölködni, hacsak a’felebaráti szeretet rajtok nem 
segít. F. Ugyane’ szerencsétlenségről ké>qbbi levél igy tudósit: Ruszki- 
nócz egy a’ XVI szepesi város közül, vasárnap, sept. 2^ken tűz dühe ál
tal hamuvá Ion. A’ lakosok, kik délutáni isteni tiszteletre seregiének össze, 
egyesülve , alig végzek buzgó imádságaikat, midőn orgona-hangok he
lyett rögtöni tüz-lárma’s vészharangok kongása iszonyú látványhoz csö- 
dité az imádságba merőiteket. A’ varos felső vége leié vette vonalát a’ 
szél ’s ott ütött ki az áldozat lángja, és emésztő tüzhullámokkal bo.ítá 
kevés pillanat alatt el már több veszély által meglátogatott várost. Ke
vés nappal ez előtt jég verte t. i. el a’ különben is terméketlen mezőket, —
\s árvíz boritá a’ lakosok egyetlen gazdaságát a’ lent; — és ez napon 
tartá a’ vész nagy fáklya-ünnep gyanánt e’ város temetését, .lő egy asz- 
szony Lőcse felől útban hallja hogy lluszkinócz ég, és ájul tan összeros 
kad; jő egy másik Kézsmark felől, ’s hallja hogy háza ég, és őrülten 
fut feléje, beugrik a’ lángok közé, megragad egy bölcsőt , csecsemőjét 
vélvén benne ’s gyermeke helyett szenet és hamut ölel. Sóhajtások,jaj
gatások , őrült kiáltozások, — a’ kathol. és evang. templomok lángjai 
alatt, majd 300 ház és csűr pattogó tűz üszkei fölött, tartatott a’ vasár
napi isteni tisztelet. Néhány lőcsei ifjú észrevevén az egek felé tolongó 
füst - felhőket, a’ hegyen keresztül csakhamar oda siettek, de lángban 
találván az egész várost, csak kevés házat menthettek a’ beroskadástól 
és a’ földszinigleni leégéstől. Nemes munkájok után éjszakán ismét visz- 
szasiettek , reggelig az éhen nyomorgókat eledellel vigasztalók. Ezek 
közül egyik a’ hazának sok adakozó és érzékeny sziveit hasonlóra szó
litván sürgő utón teszi e’ szomorú tudósítását. (F. 74 számú Jelenkorunk 
291 lapja 2ik szeletén a’ szepesi 16 város tisztujitásában g yo r gy  he gy i  
(Georgenberg) hibás nevezetet S z e p e s s z o m b a t h e l  ynek kérjük igazit- 
tatni, mert Georgenbergnek Szepes Szombathely ismeretes magyar neve.)

(Nevezetes utazók Festen.) „Zrínyi“ gőzösön sept. 30an délelőtti 
10 óra tájban Fückler-Muskau hg, hires utazó, miután huzamosb ideig 
tartózkodók keleten ’s különösen M. Ali egyiptusi basa körül, kinek nagy 
mértékben nyeré meg barátságát, fővárosunkba érkezek, honnan Bécs- 
be szándéka utazni. Ugyan e’gőzösön oet. 4ikén Oade perzsa hg Dren- 
kovára fog utazni. —

A’ pestbudai hangászegyesület közgyűlésére, közelebbi’oet. Okára 
délelőtti 11 edfél órakor, ezennel minden t. ez. egyesületi tag tisztelettel 
meghivatik.

S p a n y o l o p s z á g .
(Részletek <L Carlos Francziaországba költöztérül ’s jóslatok jöven

dőjéről.) Sept. 15iki bayonnei telegrafi sürgöny szerint azettani alispán, 
miután sept. I3kán este a’ trónkövetelőnek Urdaxba érkeztérül értesült,azon
nal Ainhoába siete, honnan üzené d. Carlosnak: menekednék minélelőhb 
franczia Földre, ha Espartero sergei hatalmába nem akar kerülni. Délután 
3 óra tájban mintegy ezer spanyol menekvő lépett franczia földre ’s ötöd 
fél után maga a’ trónkövetelő is megérkezék családostul két ezer kato
nával, kik azonnal lerakók fegyvereiket; e’ pillanatban már Espartero is 
a’ spanyol véghatáron állott ’s elégülését nyilványitá a’ bayonnei alis
pánnak a’ történtekkel. A’ carlosiak fegyvereit átadá az alispán Esparte- 
ronak, mire még hat alavai és kétnavarrai zászlóalj érkezék Ainhoába; 
e’ katonaságnak kenyeret adatott a’ franczia hatóság. 1 bikán reggel 4 na
varrai zászlóalj lépe Francziaországba, 's e’ szerint mármost csak 8 tar
tózkodik Navarrában, mellyek üldözésire lfíikán indult megUrdaxbólEs
partero. Ugyancsak I6án esti 8 órakor elhagyód. Carlos Ainhoát, rendel
tetési helyére utazandó. A’ trónkövetelő polgári köntösben lépett franczia 
földre. G u i p u s c o á b a n  junta alakult, melly szilárd h a t á r z o t t -  
sággal jelenti, hogy ki fogja régi jogait víni és fiiggetlenítendi magát, 
miután már most végkép megszűnte’ tartomány minden kötelezése a’ trón- 
követelő iránt. A’ föloszlott carlosi csapatok, mellyek a’ békeszerződést 
nem fogadók el, mindenkin véresboszut űznek , kinél-alkotmányos útle
velet találnak. Ormaisteguy és Villareal de Zumarraga j közt ßO illy sze
rencsétlen áldozat holttestire találtak. Biscayában Castor Andeehaga al
kotmányos pártvezért agyon löveté egyik carlosi parancsnok. Az elhirült 
vérengző Merino is Bayonneba érkezék. Némelly magányos levelek sze
rint d; Sebastian infanst tulajdon katonáji agyon lövék, midőn újabb fegy
verfogásra akaró őket kényszeríteni. Ez azonban még további valósulást 
vár. — Sept. ISikán Bordeauxba érkezését várók d. Carlosnak, honnan 
Bourges felé Parisba szándékozik utazni, mint némelly magányos levelek 
állítják. Ez azonban tökéletesen alaptalan , mert állandó tartózkodáshely 
választásáig Bourgesban fog mulatni, honnan eleinte Romába szándékozók; 
legújabban mindazáltal Salzburgba kívánkozik, hol még néhány gyer
meke tartózkodik Beira hgnőnek. D. Francisco de Paula infánsnője szeret
ne kibékülni a’ kormányzó királynéval, ’s már tett is ez iránt lépéseket 
a’ madridi udvarnál. — A’ franeziák királya becsületrendi legmagosb 
diszjellel ajánkékozá meg Esparterot, mi alkalmasint keserű érzelmeket 
szülend Marotoban, kinek békeszerződés iránti érdemei nem igen cseké
lyebbek amazéinál. —

(Cabrera daczos nyilatkoztai a’ háború folytatása iránt.) Palmerston 
1. angol biztosakat külde Cabrerához, kik ajánlásokat vittek neki a’béke- 
szerződéshez csatlakozás iránt. Alig jelentek meg e’ biztosak a’ morellai 
gróf Cabrera főhadiszállásán, midőn ez kevélyen tudató velők , hogy már 
értesülve van küldetésék czéljáról. Ebéd közben különböző tárgyak körül 
forgottá’ beszéd, ’s végre küldetésüket is kezdék érinteni az angol biz

tosak; mire azonban hirtelen igy nyilatkozók Cabrera: „Nem akart k 
semmit hallani politikáról. Igen jól tudom , hogy Önök minden szerződé, e 
s minden lépése csupán kereskedésük előmozdítására van számítva. Ha 

puskákat akarnak Önök nekem eladni, kész pénzzel fogom fizetni. Ez di; - 
lomatiám, ezek rabláson.“ Ebéd után bámulva távoztak az angolok, m rt 
nem véltek ennyi szilárdságot lappangni a’ tortosai tanulóban. Espart ro 
még keményebb elutasítást kapott, midőn hírnököt külde Cmbrerához a 
Marotoval kötött szerződéshez csatlakozásra szólítván fel őt. Cabrera »0 
hírnök szeme láttára eltépé a szerződést ’s halált monda reá, ha *24 ina 
múlva még a’király birtokában merészkednék mutatkozni. „Ez válaszom , 
szóba ezután , vidd meg Esparteronak.” Az angol biztosakhoz következő 
iratot intéze Cabrera: „Uraim! Számos dolgom miatt feledéin Önöknek 
mondani, mikép 12 zászlóaljat áliitek össze a calatayudi, caspei és da- 
roeai vidékről izmos ifjakból, kik mindnyájan gyakorlott lövészek. Pus
káim azonban nincsenek , ’s ha Önök londoni ügy viselőimnek eladni leend- 
nek szívesek lőfegyvereket, úgy biztosíthatják, nevemben Palmerstonlo - 
dot, hogy mától számítandó három hónap alatt ajándékul küldöm meg neki 
d. Rafael Maroto fejét, ki nem tartá meg azon ígéretét, melly szerint ki-- 
rályom személyét Hay lordnak kellett volna átadnia. Válaszra várok ’sa’t.“; 
Cabrera e bánásmódját nehéz megmagyarázni , mert az egyesült spanyol 
hadsereg ellen nem reménylhet győzelmet kiríhatni; ha pedig csatát veszt, 
úgy magányoszendülőnek tekintendikőt, ki hadifogságra nem szninollnd, 
hanem véritélőszék hatalmába kerül, mint bánnelly útonálló. Egyébiránt 
respublicai párt kezdi most emelni fejéta" fölzendült tartományokban ,’s Cab
rera ebben látszik vég bizalmát helyezni. —

(A’ cortes a’ szabaditékok íöntartása mellett nyilatkozik.) Madrid , 
sept. L2ikén: „Tegnap ideigl. hivatalviselőit választó a‘cortes. Elnök Ca- 
latrava lett; 4 másodelnök : Zumalacarregui , Labor da, Lopez és Cortina; 
titoknokok: Caballero, Roda, Moya y Angeler és Felin. Ezután törvény
szerűnek nyilatkoztató magát a’ gyűlés és következő, a’ királynéhoz inté
zendő felirásjavaslatot fogadott el egyhangúlag : „A’ követek gyűlése , 
melly épen most álla össze ünnepélyesen, siet szózatát felségedhez eme - 
n i, szerencsekivánólag a’ bergarai rendkívüli és szerencsés esemény miatt, 
melly olly hatalmas eszközül szolgálatid az alkotmányos trón megerősíté
sire , ’s ez által a spanyol nemzetnek dicső 's tartós békét ’s az önmagá
nak adott intézvényekre nézve tökéletes dimh.lt fog biztosítani. Valameny- 
nyi tartomány e’ korban példátlan öröm legkitűnőbb ’s legönkéntesb je
leivel fogadó azon hírt, mikép azok, kik eddig háborút viseltek fölség« d 
ellen a’ baszk tartományokban, most lerakók fegyvereiket 's megismeri k 
fölséged kormányát, ’s mindenütt érdemlett és általányos hála nyilatkozik 
Espartero föns. vezérünk iránt, ki olly szerencsés végre tudó vezérleni ez 
annyira súlyos alkudozásokat. A’ gyűlés benne most már nem csupán a’ 
vitézséget, katonai erényt, ’s lelkesülés várazshatalmát csodálja, melly- 
nek leginkább kell köszönnünk a’ dicsőség napjait, meliyet a’ vitéz’s fá- 
radhatlan nemzeti hadsereg a’ hazának kiküzde , hanem egyszersmind azon 
ügyességet, meliyet e’ veszélyes fordulatban tanusitoít, ’se’ bizonyos vi
szonyokban olly nehezen kitüntethető józan mérsékletet ’s főleg azon lénye
ges spanyol tulajdont, melly szerint egy spanyol sem szeret idegen befo
lyáshoz folyamodni, hanem minden áron főn tartani törekszik a’ nemzeti 
függetlenséget, és inellynél fogva ő tökéletesen elmellőzé és szükségte- 
leníté az idegen befolyást, intézvényink iránt pedig olly tiszteletet muta
tott, hogy tettei meg nagyobb erőt víttak ki adott szavának. A’ gyűlés a’ 
spanyol harezos azon bámulandó szavát, melly elég volt két ellenséges had- 
serget arra bírni, hogy fővezéreik példáját követve határtalan bizalom
mal szoritsákegymást kebleikhez, nagy nemzeti adósságnak tekinti, ’sel- 
határzá azt nem csupán illő hűséggel, hanem hatalmában levő teljes nagy
lelkűséggel is visszafizetni. A’gyűlés tehát nemcsak meghagyandja hivata
laikban azokat, kiknek ezt a’ bergarai szerződés biztosító, hanem kész 
egyszersmind, mellőzve minden legfontosb dolgát, a’ baszk tartományok 
szabaditékai vizsgálatába bocsátkozni, ’s kész e' tekintetben mindent meg
engedni , mit az alkotmány sérelme nélkül eszközölhetni. Ezalatt szeren
cséje van a’ cortesnek előleg is biztosítani felségedet, mikép tanácskozá
sai tárgyául mindenkor az általányos béke megalapítása szolgáland , mit 
csupán úgy eszközölhetni maradandólag, ha minden spanyol tartomány 
külön érdeke és szokása illő öszhangbahozatik egymással. Ezután köny- 
nyebben ’s nagyobb sükerrel fogja felséged boldogíthatni a’ spanyolokat,- 
ezek pedig minden jótékonyságit háboritás nélkül élvezendikaz alkotmá
nyos kormányzatnak,“ Nevezetes ez iromány azon tekintetből is , misze
rint Espasterot dicsérettel halmozza, mig a’ mmisterségről szóval sem em
lékezik. A’ szabaditékok ügye el határzása után, minden esetre azonnal 
meg fog bukni a’ ministerség.

(Törvényjavaslat a’ baszk szabaditékok iránt. A’ carlosiak Ínsége.) 
A’ sept. 1 lki cortesülésben következő törvényjavaslatot olvasa föl a’ jog- 
minister: 1) A’ baszk tartományok szabaditékai helybenhagyatnak. 2) A’ 
kormány a’ tartományok külön kihallgatása után, mihelyt a' körülmények 
engedni fogják, cortesmódositást hozand indítványba, hogy azon tarto
mányok igényit öszhangzásba lehessen hozni a'nemzet és alkotmány kö
zös érdekeivel.“ —- A’ navarrai nép egy része alkudozásba bocsátkozik 
már Esparteroval, és 20 évre kívánja biztosíttatni szabadi fé kait; Espár- 
tero ezt nem akaró ugyan teljesíteni, de hat évre még is kezeskedést aján
lott a’ kívánt biztosítás iránt. — Beszélik, hogy d. Carlos jó előre meg- 
inteté Hay lordot: ne közelitne hozzá, mivel, mint Palmerston kémjét,min
den kihallgatás nélkül agyon lövetenrli őt. Egyébiránt már most Navarrá
ban és Guipuscoában is bevégzettnek mondhatni a’polgárira boriit; az al
kotmányosak az egész franczia határszélen egyenlő hatalommal uralkod
nak, ’s háborittatástól épen nem tarthatnak, mert az elszélyesztett carlo
siak annyira elerotlenültek, hogy nem igen alkalmasok többé olly hamar 
újra fegyvert fogni, ha megengednék is azt nekik a’franeziák. Midőn fran-



czia földre érkeztek a’ carlosi zászlóaljak, annyira kinzá ókel az éhség, 
hogy lovakat öltek, ’s azzal békiték ki a’ hatalmas ellenseget beleikben. 
H í Espar tero fel órával hamarább érkezik Urdaxba, úgy családostul ha
talmába jut vala dón Carlos. — D. Sebastian infans szinte Francziaor- 
szágban van, ’s így az agyon lövetéséről rebesgetett hir alaptalannak 
bizonyul. Bayonneban jelenleg legalább nyolczezer spanyol menekvó tar
tózkodik ezer tiszttel. —

A n g l i a .
(Lapvélemény a' spanyol békeszerződésről. Elegy.) Mig a’ tory saj

tó leggaládabb szitoközönnel borítja el JVIaroto átpártoltát«, a’ ministen M. 
Chronicle méltányosb hangon ítéli meg ez eseményt, mondván: „Spa
nyolországi leveleink részleteit közlik azon érdekes békeszerződésnek,melly- 
nek végrehajtása Hay lordnak, Esparteronak es Wylde ezredesnek legna
gyobb becsületükre válik. Különösen Hay 1. általányos méltányra érdeme
sítő magát ; mert midón már mindenki veszte reményit békeszerzés iránt 
a’ szabaditekok meghagytával, egyedül ó nem csüggede ’s valódi britt áll
hatatossága csak akkor szűnt meg törekvésivei, midőn elérve látta czél- 
j ít. Munagorri vállolatának nevetséges megbuktaalkalmasint minden más fér
fit elriasztott volna további próbáktól. Mi a’ francziákat illeti, ezek csak
ugyan majd minden további reményről lemondottak, minden törekvést meg
szüntettek, biztosikat visszahivák’s ügy viselőiket szunnyadni engedék , mi
nélfogva csupán akkor vevék észre magokat, midőn már meg voltak alap
jai vetve a’ szerződésnek. Miután azonban már figyelmesültek a’ franczia 
hatóságok a’békeszerződéskieszközölhetésire,buzgón járultak törekvésikkel 
annak minélelőbbi végrehajtásához , sőt Soult tábornagy szükség ese
tén bizonnyal még többet is kész lett volna tenni. Emlitnünk sem szükség 
egyébiránt, milly nagy mértékben segité előmozdítani a’ békét Wylde ez
redes Espartero táborában. Az angol ügyviselő jelenléte a’ szerződés első 
kezdetétől végéig folyvást legnagyobb befolyású volt az elmék lecsönde- 
sitésire ’s kölcsönös bizalomgerjesztésre az ellenkező felek közt. Maroto 
vakmerő tettet követett el ’s életével játszék; de a’ süker hálát biztosit 
számára honos! sziveiben.í; — Matthews, a’ brightoni hajógyárügyelő, 
sept. Ilikén esti Gorakor galambot lőtt, melly sept. Ilikén röpült el Ba- 
yonneból’s levelet viselt nyakán, mellyben Espartero megindulta Lecum- 
berry felé volt jelentve. A’ galamb rendkívül fáradtnak látszék. — Bris
tolban ’s vidékin sept. 10 — lliki közti éjjel földrengést éreztek. — A’ 
sussexi partőrök közül sokan halálukat leiék már, midőn ködös éjszaká
kon a’ 300 lábnyi magos partszirtek fölött jártak ’s őrködtek. Gyanú kez- 
de innen terjedni az egész vidéken, hogy közülök többet csempészek ta
szítottak le a’szédítő melységbe. Ez azonban még eddig nem bizonyult, de 
következő eseményt minden angol lap valóban megtörténtnek mond, melly 
egyébiránt Lear királyra emlékeztet: egy partőr ugyanis, kit rendkívül 
gyűlöltek a’ csempészek, nem rég ez utóbbiak hatalmába került. A’csem
pészek azonnal beköték szemeit, lábaitösszefüzék’s minden oldalról „Ves
sétek őt le a’ szikláról!“ hangzók’s nem gondolva könyörgésivei a’ mély
séghez hurczolák őt ’s lábbal lebocsáták vállig. A’ szerencsétlen áldozat 
kétségbeesve vágá körmeit a” földbe ’s legnagyobb erőködéssel függőben 
tartó magát ’s ez iszonyú helyzetben hagyákőt. Egy egész óránál tovább 
maradt a’ partőr e’ borzasztó állapotban, ’s rekedtté kiáltozd magát,mig végre 
alunni érzé vérétj ereiben ’s ereje egészen fogyott. Agyvelője lángolt ’s 
minden izma remege, annak meggondoltára, hogy néhány pillanat múlva 
visszatartózhatlanul az iszonyú mélységbe kell zuhannia. Már el akard bo
csátani a’ földet, midőn összeszedvén utolsó erejét, egyik kezével le
rántó szemeiről a’ köteléket, ’slátá, hogy csak egy kétrőfnyire van lába 
a’ földtől! A’ csempészek csekély ’s üres mészgödör felett készítettek 
iliy szörnyű kínt ez eskütt ellenségüknek. — Sept. loikán st. Croix pró
bát tön a’ londoni közönség előtt Daguerre fénykép-készitésivel ’s egy óra 
alatt tökéletesen süker ült a’ kép az angolok nem csekély bámulta ra. — 
Blackvvallban, London mellett gyönyörű hadigőzöst építtete a’ keletindiai 
társaság. Neve „Sesostris“ e’ szép műnek ’s rendeltetése az indiai keres
kedést ótalmazni. — Londonban sept. I likén egy sütő gyönyörű fiatal 
lyánya leugrott egy 202 lábnyi magas emlék tetejéről és szörnyet halt. Ez 
már 4ik szerencsétlen eset, melly ez emlék által történt. — Eglintoun 
1. lovagi harezjátékát igen nemes czélból mondják történtnek. Midőn ugyan
is egykor jószágát meglátogató, mély illetődéssel látó alattvalóinak nyo
masztó szükségit, ’s a’ hatóságoktul azon körülményből hallá e’ nyomort 
származni, miszerint a’ vagyonos birtokosak nagyobb része vagy London
ban vagy pedig külföldön utazgatással fecsérli el pénzét ’s mitsem juttat az 
iparüző tartományi szegénységnek. Ekkor gyönyörű ünnepélyt ígért tar
tani Eglintoun, azon reményből, hogy az ott összegyűlendő számos gaz
dag ember bizonyosan tetemes pénzmennyiséget költendazon vidéken. Eg
lintoun megtartó szavát. Kastélya körül az egész vidék nagy hasznot hú
zott e’ harczjátékból, mert a’ legrozzantabbb házikóért is 20 font ster- 
lingnyi lakbért fizettek néhány napra a’ vendégek. Azonban a’ zsebelők is 
hatalmasul dolgoztak e’ gazdag aratásnál, ’s több vendég hagyó el a’ nagy 
tolongásban bankjegyeit és drágaságit. Egyébiránt a’ harezjátékokat, mint 
látszik, megkedvelék ez alkalomkor az angolok, mert jövő évben Water
ford marq. szándékozik hasonló mulatságot adniirlandi jószágán a’három 
királyság nemességinek. — Több nyugotindiai szigeten ’s különösen Ja
maicában olly hatalmas földrengést érzettek, hogy szüntelen aggályban él 
a’ lakosság. —

F r a n c z i a o r a z á g .
(Rendszabályok ’s lapvélemények d. Carlos ügyében.) Paris, sept 

IGikán: „Don Carlos f. hó llkén délutáni 4 órakor családostul Ainhoá- 
ba érkezék, hol a’ bayonnei alispán tisztelgő katona csapattal fogadó őt

és Saint Pébe kiséré. Tegnap és ma szünet nélkül munkálkodott a’ ba
yonnei telegrafi vonal. A’ spanyol trónkövetelő már utón van Bordeaux 
felé, hol alkalmasint mindaddig maradni fog, mig azt a’ mostani spanyol 
kormány bátorsága kivánandja. Némellyek azt is rebesgeték hogy Há 
erősségben fogja őt őriztetni a’ kormány ; ez állítás azonban túlságos, 
mert Francziaország azonnal szabadon bocsátandja Carlost, mihelyt ez 
nyilványitani fogja: hol szándékozik leélni végnapjait. A’ ministerség már 
tudja is , hogy a’ megbukott trónkövetelő Olaszországba kívánkozik, sőt 
az ottani kormányok egyikével már levelezésbe is bocsátkozék jöven
dő sorsa iránt. Beira hgnő és d. Sebastian infans kisérni fogják őt. Hogy 
legidősb fia, kit a’ volt carlosiak aszturiai hgnek nevezgettek, Spanyolor
szágban maradt, az puszta koholmány, mert az egész család Franczia- 
országban van, hol a’ kormány gondoskodik élelmezésökrül. A’ madridi 
kormány kívánatéra csupán néhány carlosi családnak szabad a’ trónkövete
lő körül tartózkodni, a’ többit idegen utazók törvényei alá helyzé a’ 
megyeispán. Mondják, hogy ideiglen Bourgesban fog tartózkodni a’ trón- 
követelő , hol őrszem alatt tártandjnk Őt a’ franczia hatóságok, mert kü
lönben könnyen újra zavart ’s vérengzést támaszthatna a’ szerencsétlen 
Spanyolországban. A’ franczia sajtót jelenleg kizárólag a’ spanyol ügy 
tartja elfoglalva, ’s majd valamennyi lap különbözőleg nyilatkozikd. Car
los Francziaországban tartózkodásáról. A’ Courrier franeais ugyan is jo
gosítottnak véli Francziaországot d. Carlos letartóztatására, ’s úgy vé
lekedik, hogy még kiköltözése után is biztosítást kellene tőle venni, mi
szerint többé nem fogja háborgatni Spanyolország nyugalmát. A’jour.de 
Paris csak ideiglen véli letartóztathatni Carlost, mig t. i. aláirandja az 
ünnepélyes lemondást a’ spanyol koronáról: azután pedig vendég gyanánt 
kívánja őt tekinteni. A’ Temps okoskodása szerint ellenben azon kormány, 
melly d. Carlost Spanyolországba engedé jutni, nem igen gyakorolhat 
most nagyobb szigort ellene, midőn meggyőzetve ’s fegyver nélkül tér 
onnan vissza. D. Carlos vendégszeretet’s menedékért könyörg; e’ kettőt 
nem letartóztatással teljesítheti Francziaország. A’ National igy vélekszik 
e’ tárgyról: „A’ Nouvelliste jó forrásból akarja tudni, mikép kormányunk 
egy várban szándékozik letartóztatni d. Carlost. Ez tökéletesen alaptalan , 
mert mihelyt franczia földre tévé lábát dón Ca r l o s ,  azonnal igénnyel 
bir a’ f r a n c z i a  lelkűiét és törvény ótalmára, melly minden idegen
re nézve egyenlő j ó t é k o n y s á g o t  g y a k o r o l ,  legyen az k i r á l y  
vagy kézműves. A’ kormány ugyan eltilthatta volna őt határinktól , de 
miután már átlepte azokat, nincs többé joga letartóztatássá változtat
ni a’ vendégszeretetet. A’ franczia föld a’ rabszolgát is szabaddá teszi, 
mihelyt lábával érinti azt, ’s e’ szabad országot nem változtathatni a’ 
menekvőre nézve börtönné. Vannak részletes szigorú törvényink a’ me- 
nekvők iránt, ’s ezek szerint távozásra kénytethetni ugyan d. Carlost, 
de letartóztatni őt épen nincs joga a’ kormánynak. Azon hatalom, mely- 
lyet az aug. 7iki kormány bitorla, midőn Berry hgnőt és Napoleon La
jost legszentebb jogaiktól fosztó meg,.nem bocsátván őket védelmükre 
nemzeti törvényszék elibe, nem szolgálhat itt mentségi ürügyül, mert a’ 
törvény vakmerő megsértése senkit nem jogosíthat törvénytelenség-ismét 
lésre. Akár marad itt d. Carlos, akár pedig távozik, minden esetre joggal 
bir a’ közönséges törvények jótékonyságára. Egyetlen alkotmányos ható
ság sem bánhatik vele máskép e’ tekintetben, mint bármelly közkatoná
val.“ —

T ö r ö k o r s z á g * .
Konstantinápolyi sept. 4diki liirek szerint Stopford angol hajóvezér 

elhagyó a’ fővárost , miután a’ nagyurnái udvarlaton volt. Naponkint szá
mos angol katonatiszt érkezik a’ fővárosba a’ dardanelláknál tanyázó hajó- 
seregtül a’ török székesváros nevezetességei megszemlélési végett; ezek 
közt volt látható Napier is a’ szentvincent-foki gróf, angol hajókapitány, 
’s portugál ellenhajóvezér, ki a’ nagyvezérnél látogatáson volt. A’ fővá
rosban folyvást jó lábon áll az egészség. —

Konstantinápoly, aug. 2Skán : Aligha Mehemed Ali ellen korlátozó 
rendszabályokat használandnakpnert nemcsak Russzia, hanem Francziaorszg 
legnagyobb mértékben ellenök van. Anglia ugyan még folyvást sürgeti, 
hogy az alkirály takarodjék ki Szyriábul ’s Candiábul ’s érje be azegyip- 
tusi örökséggel, Francziaország azonban', úgy látszik, nem osztozik e’ 
véleményben ’s Ibrahim résziről előnyomulástól retteg, melly az európai bé
kére igen veszélyes lehet ’s ez okbul elnézést tanácsol. Annyi bizonyos , 
mi zerint Mell. Ali az alexandriai consulok fenyegetésire, hogy kivánati 
mellett makacsul maradása esetén az egyesült angol-franczia hajósereg Ale
xandria előtt megjelenendik , oda nyilatkozók,, miszerint ez esetben azon
nal parancsot adand fiának Konstantinápoly felé nyomulásra. Az angol- 
franczia hajósereg még folyvást a' dardanellák előtt horgonyoz, melly je
lenleg csak annyit félhet tőle, mint az alexandriai rév. Stopford csak há
rom esetben tartja, nyilatkozása szerint, szükségesnek a’ dardanellákba 
menetel kivívását: 1) ha Ibrahim basa Konstantinápoly felé nyomulna; 2) 
ha komoly zavargás törne ki a’ fővárosban ; 3) ha orosz hajósereg vitor
lázna a’ Boszporba. —

N é m e t a l f ö l d .
A’ luxemburgi Echo szerint Luxemburg német résziben megtartott 

tisztviselőktől következő esküt követeltek: „Hűséget ’s engedelmességet 
ígérek ’s esküszöm németalföldi király ő felségének, luxemburgi hgnek, 
a’ rám bízott ideigleni hivatalt igazsággal’s figyelemmel teljesitendem, ’s 
kötelességimet, sem barátság sem gyülölség miatt, soha meg nem szegen- 
dem. Isten és szélit szava úgy segítsen.“ A' törvényszéknél igen sokat el- 
mozditotak hivatalaikbul.—

Szerkeszti Helmeczy. — Nyomtatja T rattner-K árolyi úri uicza 612.



FOGBA EAT: Magyarország és Erdély (országgyűlési hírek; kinevezések; budapesti napié: nádorunk ö es. kir. fhgsógc Hildán, magyar.játéksaim előadások. s a’ *.: 
Jászberényben rabdolgoztató ’s javító intézet; különféle; ’s a’ t. J Amerika. Spanyolország' ( Llangoslera rövid napiparanesa; potlekadaiok 
d. Carlos Fransziaország'ba léptéről ; a’ szabaditékok ellenzése nem talál visz hangra a’ cortesbcn ; UrdaxésVera az alkotmányosak hatalmában. For- 
eadell meghódolt ’s Tristany fogva; ’s a’ (.) Anglia (V Times börzüngése Maroto ellen, a’ Globe véleménye Maroto átpártoltál ól; ’«n’t. f Franníla- 
ország (a’ spanyol zárvonal megnyitva; drágaság miatti zavargások; a’ Charivari gúnyüata Maroto ellen; d. Carlos kivánatai ; vélemény a’ keleti 
ügy mostani állapotjárói; ’s a ’t.J Németország. Törökország.

M a g y a r o r s z á g  é s  E r d é l y ,
ORstZÁGGYÜEÉSÍ NÍREIv. Pozsony, ont. I. A’Fő-Rendek sept. 28ikán 

végzék tanáeskozásikat a’ magyar nyelv tárgyában, ’s az illető üzenetet, fel
írást és törvényjavaslatot némi módosításokkal elfogadták , mellyekből e’ kettőt 
emeljük k i: 1) A’ 3ik pont g) szakaszára nézve úgy vélekednek , hogy mivel 
azon helyeken, hol a’szent beszédek nem magyar nyelven mondatnak, ebben a’ 
lelkipásztorok is többnyire járatlanok , következésképen a’ hozandó törvénynek 
eleget nem tehetnének, a’ végre, hogy a’ különben nagy fontosságú anyaköny
veket magyarul szerkeszteni képesek legyenek, három esztendei időt engedni; 
2) a’ 6dik pontra pedig a’ megkívántaié oktatást a’ Magyarországhoz kapcsolt ré
szekben előrebocsátani ’s e’ végből 0 Fels, megkérni szükséges volna, hogy 
azoknak a’ magyar nyelv megtanulására elegendő tanitőszék felállíttatása által mó
dot ’s alkalmat nyújtani méltóztassék. E’ tárgyban, ugyszinte a’ szólás törvényes 
szabadsága iránti üzenetre is a’ válaszok átküldettek a’ t. KK és RRnek ugyané’ 
napi országos ülésében. Ez utóbbiban a’ Fő-RRek következőleg fejtik ki néze
teiket a’ KK és RRnek a’ végrehajtó ’s bírói hatalmat érdeklő észrevételeikre : „Az 
üzenetben felhozott büntetőperek megindításának elrendelfetésire nézve, a’ végre
hajtó hatalomnak nemcsak szabadságában , hanem a’ közbátorságnak és a’ jó 
rendnek őt illető fentartására figyelésből folyó kötelességében állani vélik, hogy 
az általa vétkesnek tartott polgárt törvényes bírája elibe állíthassa, ’s a’ hibás
nak gondolt cselekedet miatt azt törvényes utón és módon felelőssé tehesse. Iga
zolja ezt, mondják, a’polgári társaság, a’ végrehajtó ’s bírói hatalom természe
tes rendeltetése is, és amaz igazság, hogy a’ társas élet minden korlátlan ter
mészeti szabadságot egyébiránt is fékezvén, a’ szabad szólással összekötött fe
lelet terhe is meg van már a’müveit nemzeteknél némileg határozva, ’s e’ tekin
tetben honi törvénykönyvünk nem szűkölködik elegendő szabályokban. Ezeknél 
fogyást a’ szóbeli vétségre nézve nem ismerhetik el a’ m. Fő-RR., hogy „mivel 
a’ köz összeülések helyén elkövetett méltatlanságokat a’ törvények hevenyében 
rendelik megfenyíttetni, akár a’ gyűlés elmúltával a’ küzfenyitéknek , akár a’ 
vétkes eset más törvényszék elibe vonatásának többé helye ne lehessen1,1; mert joga 
van ugyan a’ sé telt széknek tulajdon megbánfalását azonnal megboszulni: de ha 
az elkövetett sértés más valakit is, vagy épen a’statust érdekli, e’ inerény ma
ga törvényes helyén ’s utján leendő tnegboszulásának annál inkább fen kell ma
radni, minél tagadhallanabb, hogy különben bizonyos körülményekben a’ legun
dokabb bűnök is fenyíték nélkül maradhatnának’s a’ megboszuló igazságnak min
den vétkest egyiránt sújtani kellő hatalma hanyagság ’s pártszellem által kiját— 
szólhatnék. Ezekhez képest tehát a’ m. Fő-RR mind már a’múlt országgyűlésen 
szobán volt eseteket, mind azt, mellyről a’t. KK és RR oll> formán emlékeznek, 
mintha a’ megyék gyűléseiben nyilv nyosau tárgyalt dolgokról! közlemények szer
kesztője a’ törvény ’s törvényes szokás ellenére idéztetett volna perbe, egyedül 
ama rendiihellen valoságu alkotmányos szempontból tekinthetik, miszerint a’ végre
hajtó hatalom az egyes polgárok cselekedeteit, mihelyt azok törvénybe ütközni 
alaposan látszanak, ’s így annál inkább akkor, midőn a’ jobbágyi engedelmes
ség megtagadásával ingerlő irányt nyiíványiínak és így köz csendháborító vesze
delmes szint öltenek magokra, a’ vétkesnek megfeoyittelését nem kevesbbé mint az 
ártatlannak fölmentetesét kimondandó törvényes bíró elibe terjeszteni nem annyira 
jogosittatik, mint inkábba’ közjó tekintetéből tartozik. Ez elvből indulván, két
ségkívül a’ törvényes útról eltérfeket arra visszavezetni’s a’nagyobb veszélyek 
akarását elbánhatni kívánó főhatalom, midőn az általa bűnösöknek tartott némelly 
személyeket természetes birajok elibe idéztetett, az ennek folytában történt be
fogadásokat sem lehet törvénybe ütközőknek tekinteni, ha figyelembe vétetik, hogy 
a’ kerdeses eseteket nemelly részben maga az 1687: 14. czikk is, melly csupán 
az egyes törvény hatóságok keblében elkövetett ’s ezek megboszulása alá tartozó 
vétségekről szolvan, a’status elleni vétkekről nem is rendelkezik , nemcsak nem 
gyengíti, sőt annyival, hogy az oily ns személyeket, kiknek lakhelyeiken kívül más 
tulajdonuk szinte nincs, kisebb bűnök eseteiben is befogatni engedi, inkább támo
gatja, más részben pedig az 1715: 7. t. czikk lső §-a tökéletesen igazolja. Továbbá 
a fotörvenyszekeknek a’ fenemlitett perekben hozott Ítéleteire kinyilatkoztatják 
u ni. Fő-RR, hogy ez ítéleteknek, mint az 17.90: 12. alaptörvény által bizfo- 
sított lüggetlenseggel felruházott alkotmányos bíróktól eredőknek, törvénytele
nekké nyilványítasában ’s eredvényik’ megszüntetésének eképeni szorgalmazta- 
tasaban annál kevesbbe egyezhetnek meg, minél inkább meg vannak győződve, 
hogy valamint ugyan egy részről az összes törvényhozás tagadhatlan jogaihoz 
tartozik, a’ törvényszékek eljárását akár uj ’s liatárzottabb rendelkezésekkel, 
akar a iegiek’ eltörlesztesevel ’s módosításával jövendőre szabályozni, úgy más 
íeszról ezenkívül az alkotmányos bírák’ Ítéleteinek nemcsak a’ végrehajtó, 
hanem a törvényhozó hatalomnak is minden egyéb befolyásától tökéletesen ment 
es íügyetlen állapotban kell lenniük. Mert e’ sérthetlen függetlenség lévén a’ 
személyes és vag'yonbeli bátorság legfőbb kezessége’s minden szabad alkotmány
nyal bíró nemzetnél a’ polgári létei egyik leglénycgesb megkivántatósága, min
den , a’ mi ezt veszeJyeztethetné, a’ status Jegerősb talpkövét, a’ társaság leg
biztosabb alapjait, rendítené meg. Miért is a’biróilag már eldöntött bármelly ese
tek’ taglalasa vagy feszegetése többé akármelly más statushatalomnak már csak 
azért sem allhat szabadsagában, mert mindegyiknek meglevén külön hatásköre, 
a, l°glalatossag’ feladata pedig épen az egyes eseteknek a’ törvényekre 
lelekismeret szerinti alkalmaztatásában állváu , ennek gyakorlása kirekesztőleg 
csak a’ bíróságot illetheti. Ezek után a’ Fő-RR előadják közjogi nézeteiket 
:i . ®s ^ß-Nck azon nehézségeire, mellyek részint a’ felségsértési perek- 
honi eljaiast , részint a’ hütlenségi perekben hozott Ítéleteknek a’ törvény’ren
deletén állítólag túl terjesztését tárgyazzák; és pedig az elsőre: ,,Régibb idők
ben az 1559: 43. és 1715: 7 .’s 9. t. czikkek szerint hazánkban a’ felségsértési 
’s liűtlensegi bűnökről maga a’ király ítélt, hatalmában állváu még az országon 
kiviili bíráskodás is egész 179°J, évig, midőn f. i. az 56dik t. czikk. által mind 
a’ hütlenségi mind a’felségsértési perekben! bíráskodás a’honi főtörvényszékek
re ruhaztatvan , ezzel az ország minden aggodalma, mellyet polgárinak idegen 
birak’ elibe lett állíttatása gyakran okozott, tökéletesen megszüntetett. Alig vala 
pedig ezen, a’nemzet örökös háláját méltán megérdemlő, üdvös törvény alkotva, 
máris kevés év múlva az 1794 és 1795dik gyászos emlékezetű esetek a’ k. fő- 
türvenyszekeket a’ felsegsertesi bűnök iránti bíráskodásnak szomorú törvényes 
kötelessége’ teljesítésére kényszerűé. Ekkor keletkezett a’ k. Curiánál is azon 
eljárási rendszer, mellyet a’ főtörvényszékek azon idő óta egész mai napig, 
majd fél századon keresztül; minden előkerülő esetben folyvást változatlanul kö-
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veitek mellyekről az 180715 országgyűlés óta, midőn ezen eljárásnak cgv rész
beni módosítása az ország’ Rendéi áltál sürgői (etett ugyan , de O Felségének 
azon k. k. válasza után , hogy azt továbbá is előbbi mivoltában megtartani kí
vánja, nem eszközöltetett — az országnak hivatalos tudomása vala, ’s mcllv a’ 
Hármas-Könyv’ élőbeszédének Ildik es a’ Ildik rész’ Odik czlniei’ értelmiben 
a’számos esetben ismételt egyforma gyakorlat által a’ bírónak annyira megszeg- 
hetetlen szabályul szolgáló törvényes szokássá vált, ho ry öttől bár mi okból 
vagy szin alatt eltérni, hacsak a’ bíráknak minden lépéseitől távol lenni kellő 
önkény nekik e’ részben nem akadna engedtetni, addig, inig a’ törvényhozás 
az iránt máskép nem rendelkezendik, hazánk’ törvényszékeinek újabb időkbep 
sem állhatott hatalmokban.“ — A’másodikra: „A’hütlenségi czím alatt folytatott 
perekre nézve a’ t. KK és RRek’ nehézségét főkép abban lá ják a’ ni. Ki-Rll 
sarkalni, mintha, szóval hűtlenséget elkövetni nem lehetvén, a’ k. itélószékek 
a’ törvény önkényes magyarázatába ereszkedtek volna. Erre ez úttal azt jegy
zik meg, hogy szóval vagy írással is lehet — tekintvén, kitől ered ez. mikor, 
hol ’s kikhez intéztetett — a’ status ellen fölemelkedni; hogy tehát az 1723:9. 
tezik. 2. §-ábau érintett vétség’ neme — különösen az lső rész’ 13dik czímé- 
nek 5. §-ára — az illyetén szó és irás általi fölemelkedéseket sem rekeszti ki, 
annál bizonyosának tartják, minél inkább ide mutat ezen íj. kifejezésinek altn- 
lányossága, valamint az is. hogy az 1723: 9. tezikkben érdeklett egyéb esetek is 
ollyanok, mellyeket ellenségeskedés nélkül elkövethetni, annyival inkább, mivel né
zetük szerint az 1715: 7 f. czikk. a’hütlenségi perekben a’ védelmet rendesen 
szabad lábról engedvén eszközöltetni, az illyetén perekbe fogatni rendelt esetek
ről általában oliy fogalma nem lehete az akkori törvényhozásnak, mintha ezeknek 
mindenkor ellenséges-voltuaknak kellene lenni ; mert föl sem tehetik , hogy az 
1687: 4. t. czikk alkotása után olly hűtlen, ki ellenséges cselekedettel emel
kednék a’kir. szék’s az országállományaellen,szabad lábon hagyatni rendeltethetett 
volna. így azon állítást, hogy a’ hütlenségi ’s felségsértési perekben meg lévén 
a’ rendszerinti büntetés törvény által határozva , ezenkívül illy perekben más ön
kényes fenyítéknek helye ne legyen, veszteni vélik a’ neki tulajdonított erőből, 
ha fontolatra vétetik, hogy a’ büntető igazság természetén ’s azon országos szo
káson kívül, miszerint a’ leghatárzottabb büntetéssel fenyíttetni rendelt közönsé
ges vétkekre is róhat a’ btró, a’ beszámítás különféle fokozatihoz képest, mást, 
mint a’ törvényszabta rendszerinti büntetést, a’ törvényszékeknek e’joga mellett 
még különösen számos hütlenségi’s felségsértési esetben hozott ítéleteik által di
vatba jött félszázados gyakorlat is harczol. Mindezekhez képest végre oda nyi
latkoznak a’ m. Fő-RR., hogy a’ felirási javaslathoz nem járulhatnak ugyaniba- 
nem mivel előttük semmi kívánatos!» nem volna, mint polgártársaik bárhonnan eredő 
aggodalmának megszüntetését jövendő időkre gondos figyelemmel tehetségük sze
rint eszközölni, a’ múltakat pedig a’ közjó előmozdítására, az ország alkotmá
nya erősítésére ’s különösen azon alkotmányos jogoknak is , mellyek veszedel- 
meztefve lenni tartatnak, biztosítására használva, a’ nemzetet ezeken alapított 
ezélszerű ’s jótékony törvényes rendeletekkel gazdagítani, a’ t. KKat és RRet 
a’ jelen alkalomnak, mellyben 0 Felségének ritka igazság-szeretetével párosult 
határtalan fejdelmi kegyelme is üdvös sikert reményijei, az érintett ezé1 ra hasz
nálása végett felszólítják. ,,Ugyanekkor a’ k. kir. előadások 2dik pontja tárgyában 
készült második üzenet átkiildefék a’ Fő-RRhez , kik azt sept. 39kai ülésükben . 
csekély változtatás ajánlása mellett elfogadták. Ezenkívül a’ Fő-RRek sept. 30k;.i 
ülésében még köv. üzenetei kerüllek szőnyegre a’ t. KK és RRnek : 1. A’ Pesten 
építtetni szándéklotf országház terve ’s az ehhez tartozó adatok előterjesztése tár
gyában. A’ válasz’ tartalmát jövő alkalommal közlendjük. 2. Fels. Királynénk’ 
megkoronáztatása’ tárgyában. Többszörös éljenkiáltások közt, az illető felirási 
javaslattal együtt, elfogadtatik. 3. A’ jelen országgyűlési községeknek sza
bad ajánlásképen a’ nemesi Rend általi viselése’ tárgyában. Általában elfogad
tatik ugyan, de a’ kivetés ’s a’ tartozások’ megvétele iránt némi javaslatok letet
nek, mellyekről jövő alkalommal.

Ő cs. ’s ap. kir. fels. R aj ne r Károly választott püspököt ’s az egri 
fökáptalan nagyprépostját és kanonokát az egri patriarcha-érsek helyette
sévé (suífraganeus) nevezni; továbbá Banovics János felső-bányai lelkészt 
a’ szatmári székes-káptalanban megürült kanonoksággal felruházni; P. 
Schroot Placzidot, az eszéki gymnasium igazgatóját, nyugalmazni s leg
felsőbb tetszése jeléül szalagos nagy arany érdempénzzel megajándékozni; 
S z e v e r  Józsefet a’ varasdi gymnasium 5dik osztálya tanítóját, szinte 
nyugalmazni és csazmai czimzetes kanonokká; a’ szomolnoki kir. hutánál 
megürült ellenőri tisztségre Gaál  Jánost, ugyanazon huta második el
lenőriét, ’s ennek megürült helyére R i c h t e r  Györgyöt, selmeczi kir. 
bányászakademiabeli chemiatanítószék segédjét, kinevezni kegy. méltóz- 
tatoít. —

IS u d p a c s tl n a p ló .  N á d o r u n k ő  cs.kir.fhgsége f. hó lsején 
esti ötödfélkor Pozsonybul legjobb egészségben Budára érkezék.— Pück- 
ler-Muskau hg, amaz európai hirü munkának .Briefe eines Verstorbenen4 
szerzője, folyvást fővárosunkban tartózkodik. Egyik este a német színhá
zat tiszteié meg jelenlétével ’s hir szerint nemzeti színpadunkat Is meglő- 
togatandja, mihelyt eredeti színmű fog abban adatni. Kíséretében egy igen 
deli aráb hölgy van , ki nyilványos megjelentékor nagy figyelmet ger- 
jeszte. Szállásul a’ pompás készületii ,Angol királynéhoz4 czimzett nagy 
vendégfogadót választó a’ hg. — A’ ligetzugi disznófő ne\ezetü bírt k- 
részt hir szerint részvényes társaság szándékozik megvásárolni ’s mula
tó-hellyé alakítani azt. A’ czél igen helyes, csupán az kívánatos, fogy 
egyszersmind vizgyógyintézet jőjön vele kapcsolatba, így hihetőleg jól 
kifizetnék magokat a’ részvények ’s egy úttal naponkint mind érezhetőbb 
hiány lenne kipótolva. —E’ napokban a’ Kismező-utczában egy iszákos 
kézműves, miután folytonos pazarlás! miatt elhagyó szorgalmas neje, fő
be lövé magát. — Az Athenaeum egyik közelebbi száma igen érdekes 
levelet közle Ludyigh Sámuel hazánkfiától Philadelphiából, ho! ő most 
szerkesztője az „() és uj v i l á g 44 czimü német lapnak. Ludvigh Kőszegen
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szilietek ’s tanulmányi bevégezte után mint könyvárus lépe föl Győrött; 
e’ vállalattal mindazáltal rövid idő múlva fölhagyván ügyvédi próbatérré 
szánta el magát, jogászi pályán kívánván haladni. De ellenállhatlan von
zalmat erezvén magában utazásra, bejáró hazánk nagyobb részén ki- 
vül Olaszországot, Szardíniát ’s Török-és Görögországot. Ez utazásinak 
nagyobb részét leirá magyarul ’s kiadá ’s utóbb Bélán települt meg a’ 
Szepességben; honnan mindazáltal kis idő múlva útnak indult, ’s végre 
Philadelphiába juta, hol nyugalmon kívül deli életpárra is talált ’s hihe
tőleg huzamosb ideig íog pihenni számos kellemetlen ’s leverő tapaszta
lás'! után. — A’ pesti városháznál egy szokatlan nagyságú tököt muto
gattok e’ napokban , melly a’ városi faiskolábul vitetett oda körülette 7 és 
féllábiiyi, súlya 156 font ’s külseje a’ legszebb sárgadinnyéhez hason
lít. —- Jósika Miklós regényei XIIÍ, XIV ésXVik kötete rövid idő múlva 
sajtó alá menend illy czim alatt: „Elet és tündérhon.“ Régibb ’s újabb 
novellák gyűjteménye; minden kötet legalább egy uj novellát foglal ami 
magában. — Nemzeti színpadunkon sept. 28kán „Zampa“ adaték; 29én 
„Arany király, madarász és uszkárnyiró.“ 3 Oán Pesten először ,,A’rab
szolgák;“ oct. Íjén „Sevillai borbély“ Jób mint újonnan szerződötttag Al- 
maviva szerepében lépett föl; e’ naptól hetedfélórakor kezdetnek a’ mu
tatványok; 2kán „Utazás közös költségen“ ; 3kán „Ördög Róbert“ ; 4kén 
„Belle-isle Gabriela“ ; drama 5 felv. jött színpadra. —

Já s z-B e r é n y b e n : A’ Jász ’s Nagy és Kis Kun kerületek fővá
rosában rabdolgoztató’s javító ház állíttatott. A’ rabtartási költségek által 
tetemesül terhelt kerületi külön házi pénztárak leendő megkiméltethetése 
’s a’ hosszú idők során keresztül merített azon tapasztalás, hogy e’ hár
mas kerület börtöneit leginkább olly gonosztevők töltik, kik minden lelki 
oktatás ’s vallásos tanítás nélkül pusztákon ’s a’ cserények mellett he
nyelve ásitozzák le napjaikat, szülé először 1837 végén, egy közgyűlé
sen k. tan. ’s nádori főkapitány Szluha Imre által elnökileg inditványzott 
azon gondolatot, hogy a’ fenyitő törvény ellen vétett ’s ez által annak 
büntető súlya alá esett gonosztevők foglalatoskodtatása, azoknak a’ vallás 
és erkölcsiség szelidebb ösvényire vezetetésük végett egy rabdolgoztató ’s 
javító intézet állittassék, hol a’gonosztevők fogságuk ideje alatt foglalkod- 
tatván egy részről önmagok érdemeljék meg azt, mit eddig helyettük az 
említett kerületek pénztárai tartás fejében nagy sérelmükkel fizetni kény- 
telenittettek , más részről pedig, lelkiképen kimiveltetvén fogságuk eltelte 
után mint javult emberek adassanak vissza a’polgári társaságnak.E’ két szent 
ezélból támasztott indítványt a*tiszti kar hévvel ölelte,’s gondos ipara által 
oda vitte, hogy a’ hármas testvér kerületnek Jászberényben e’ czélra egy 
emeletes díszes épülete, egy olly pénztárból, melly ezen kerületek minden 
rendű’»rangú szabad polgárai évenkinti adózásiból gyűlt össze (felkelő 
sereg pénztára) most már nemcsak elkészítve áll, hanem abban f. évi aug. 
2 létől kezdve 34 rab személyt szűrposztó és pokrócz-készitéssel foglal- 
Kodtat is, kik ez egyszerű munkát igen könnyen felfogva egy hét alatt 3 
mázsa .gyapjút dolgoznak fel. Ez intézetre közvetetten felügyelést egy 
állandó tiszti választmány teljesíti, melly a’ hármas kerület minden évne- 
gyedi közgyűlésekor e’ részben vinni szokott jegyzőkönyvét jóváhagyás 
végett bemutatja. A’ tisztaság, csend és jó rend, melly két fegyveres ha jdú 
vigyázata mellett, a’ munkaszobákban fen tar tátik, minden látogatót elfog 
annyira, hogy egyedül a’ foglyokon levő vas pengése idézi emlékezetbe az 
ő sanyarú sorsukat. A’ rabok által a’ tömlöczgazda előmondása után fen- 
szóval, ájtatossággal tartatni szokott esti és reggeli imádságok, úgy a’ hely
beli lelkész apát Stipula József ur által jutalom nélkül minden héten az 
intézet kápolnájában buzgósággal tartatni szokott lelki oktatás és szent 
nőse biztositják a' hármas testvér kerületet, hogy intézete egyik czélja, mi
szerint az ide került rab fogsága ideje alatt, emberi méltóságát megismérve 
annak eltelte után mint ember tér a’ szabad világba vissza, el lesz érve. 
Mi másik czélját illeti, t. i. a’ rabtartási költség megtérülését, erről eddig 
semmit sem tudhatni, mivel a’ készitvényekmég einem adatván, a’ jöve
delem és kiadások valódi állásaki nem tűnhetett; de édes remény táplál, 
hogy e’ részben is gyümölcsözni fog a’ köz javára arányzott szorgalom.

K Ü L Ö N F É L E : K ra j  o v á n ( Havasalföldiin ) múlt auguslus Sión 
iszonyú egilntboru dühöngő. Legalább hat egész óráig szakadatlanul zengett az 
ég ’s az esti felhőszakadás gyanánt zuhant Je. A’ földet annyira átlágyitá e’ 
hosszas esőzés, hogy egy épülőben levő emeletes ház összedőlt, az akkor el
készült utczajánla pedig két labnyira süppedt. Több házat egészen elborított, a’ 
viy“ A’ pesti gyapjutar hasznossága Liedemann J. S. Fridiik felügyelése alatt 
sokkal hasznosb, semhogy mag asztalosra szorulna. E’ hasznosságot mind eladó 
mind vevő egyenlőn megismerik. A’termesztő még különösen azon kedvezmény
ben ieszesül , miszerint a mostani nemileg' kellemetlen helyzetben neift kény
telen minden áron túladni gyapjan , mert a’ vállalkozó kereskedőház a’gyapjú- 
fele hi at mindjárt beszállításkor kilizeti, ha í.i. a’ termesztő kívánja. E’ gyapjutár 
Ullinann dohány-raktárában van mindeddig; miután mindazáltal vevők és termesz
tők egyirant többször nyilványilák , miszerint igen kívánatos lenne a’vásártértől 
nem olly távolra eső helyet nyerhetni, tehát más alkalmas hely szűke miatt az 
uj épület jobb oldalán uj gyapjuraklárt épülete Liedeinann az idén, mellyhez az 
év minden szakában száraz lobbal, nyáron pedig az uj épület fasorai hűvös ár
nyéka alatt juthatni ki. Ez épület száraz világos pinczéből, földszinti’s első és 
2ik emeleti raktárból all és e’ négy helyen összesen mintegy Sezer mázsa gyap
jút fogadhat cl. A’ gyapjút alkalmasint leopoldnapi sokadalom előtt fogják még 
oda szállítani ’s így a’ vevők jó idején tekinthclendik meg az ott levő mennyi
ségeket. — Zimonyi hírek szerint sept. 14kén 12 gyönyörű arab lova érkezék 
Püekler-Muskau hgnek keletről az oltani vesztcgintézetbe, honnan 10 nap múlva 
Poroszországba valónak indulandok. I lodges angol consul hohnijél is Zimonyba 
szállítok vesztegtisztitas végett, ’s a’ consul alkalmasint egész családostul még 
septem herben végkép clhagyandja ilclgrádot. A’ szerb kemény levegő t.i. főleg 
nőjére igen káros hatású, llesz tábornok és Zichy gr. alezredes sept. 8kán ér
keztek Zrínyi gőzösön Zimonyba , honnan azonnal folytalák utjokat Konstanli- 
nápolyba, az uj szultán trónra léptéhez szerencsét kivánandók. — Wasticnko új 
orosz consul pompás ünnepéllyel líizé ki erkélyére az orosz lobogót Ilelgrádon ; 
a’ hasa pompás szerszámú arab paripát kühle neki ajándékul. — Eyubicza hgnő 
se|)t. 2kan llolgrádból az oláhországi hgi jószágokra utazók, tartván tőle, misze
rint Milos hg nem bocsálandja Mihály liget Szerbiába ; ez esetben Lyubicza maga

hozandja el tőle Mihály hget. — M. m. Frankfurtban aug. végén igen jó gyap-
juvásárt véltek várhatni; addig már mintegy 18ezer mázsa gyapjú volt a’ vásár
téren .’s még folyvást naponkint nagy mennyiségek érkeztek. A’ francziaországi 
kereskedők tetemes mennyiségű gyapjút rendeltek meg, belgák pedig már szer
ződésre is léptek, szinte nevezetes mennyiségek iránt. Angliában is igen jó ke
letű most a’ gyapjú, ’s habár eddig nem igen mutatkozék is áremelkedés, de 
legalább a’ tulajdonosak nem sietnek megszabadulni áruiktól ’s ezt közelgő ár- 
szökkenési jelnek tekinthetni. — A’M. Herald f. e. jul. fogytáról következő ira
tot közöl Konstantinápolybul: ,,A’ Duna torkolatában évrül évre csekélyebb a’víz, 
mostani mélysége csak 9 lábnyi, mig az utóbbi két évben 11—12 lábnyira emel
kedők. Russzia elhanyagolja a’ szerződés szerinti medertisztítást, minek követ
keztében annyira szaporodik az iszap ’s homok, hogy néhány év múlva csupán 
legcsekélyebb súlyú hajók fognak arra járhatni. — E s z t e r g o m ,  sept. 29én: 
Miskolczy Márton apát és esztergomi kanonok ötven évi papságának arany-mi
séjét mulatá be a’ mennyei fölségnek, a’ kápfalanbeli urak fényes szolgálata 
mellett. Délben fényes lakomát adott az őszbe borult ép főpap, egyszersmind 60 
szegényt is megvendégelni kegyeskedett. Több költő dalban üdvözlő az ünnep 
hősét. Jordánszky Elek tinnini fölszentelt püspök pedig Mária-Czellbe utazott 
szinte papsága félszázados jubileumát ünnepelni. Ilg-primásunk kedvező egész
ségben sept. 30kán érkezett városunkba, ’s az oct. lején közgyűlésre összese- 
reglett megyei RRek fényes küldöttsége által f. h. 2kán megíidvözöltetett, melly 
nap a’ hg-primás gazdag lakomát ada. — H á r o m s z é k ,  sept. 23kán: Elsőbb 
60 napjaiban esőllen nyárunk lefolya olly nagy hőséggel, miilyenre üregink sem 
emlékeznek. A’ rekkent meleg kiaszalá minden kerti veteményinket, ’s még 
füventükben megcsökkenté tavasz vetésinket. Hőség rendkívüli mértékére mulat 
azon ritka jelenség is , miszerint a’ káposzta-hernyók, még tojásikban elpör- 
zsöltetve, nem tenyészthettek. Csudálatos, hogy a’ felvidéken, tőlünk két órai 
távolságra, időszakonként elég eső hullott. Végre bezárá a’ tartós hőséget aug. 
21ke, e’ szerencsétlen nap, mellyen délután 3 óra tájon támadt jégzápor itta’ 
Fekete-ügy mellékin, mintegy 22 falu határin rémitő pusztítással vonula át. Ki- 
lencz darab jéggömb a’ nagyából , mint tettleg tapasztaltatok , egész fontot nyo
mott. Beszéli sok, hogy a’ természet e’ borzasztó forrongásakor földrendülést is 
érzettek. Mezeink kihaltak, puszták, kietlenek. Kaszával is csak kevés, jég 
által kicsépelt, zab-és árpaszalmát vájhatánk fel barmaink számára. Épületünk 
még szám nélkül fedeleden. De midőn egyfelől a’természet rontó kezei nyomait 
látjuk, másfelől éltető erejét, Ínségünkben is, gyönyörrel tapasztaljuk. Leve
leiktől megfosztatott füzesiek újólag májusi módon kizöldülve virágoznak. A’ 
méhek csoportunkéit zsibongnak a’ virágos virúlaton, ’s a’ méhkasok naponként 
érezhetőleg súlyosodnak. Kiégett szántóföldink kétszeri szántásban is jól ta
karodnak. Őszi termésünk a’földek elmaglására sem elég. Az éhenlralástól ret
tegő nagy számú szegénység a’szomszéd Oláhországba készül. Isten tudja jö
vendőnk et.E.íll.—

A m e r i k a .
Az ujgranadai congressus mindkét világrész kereskedésire fontos 

határzatot hoza, máj. 3ki rendeletében ugyanis a’ panamai, puertobelloi 
’s buenaventurai kikötőket minden nemzet hajóira nézve szabadoknak nyil- 
ványitá. — Hondurasi jul. 2Oki levél szerint az ország beljébül azon hir 
érkezék, hogy a’ fenálló viszálkodások békés utoni kiegyenlítésire javaslóit 
föltéteket nem fogadók el *s Honduras status hadi ereje, 1500 főbül álló, 
San-Salvador status ellen indult, hol Marazan tábornok 3500 főnyi csa
pattal várja őt. —

Ujyorki lapok szerint Texas barátit Ujorleansban azon remény táp
lálja, miszerint Anglia közbenjárulását ajánlotta Mexico respublicának, 
hogy közte és Texas között békét eszközöljön. E’ vélemény azon rész
véten nyugszik, mellyet Mexico iránt Anglia szüntelen kitüntetett ’s azon 
sok adósságon, mellyel a’ mexicoiak az angoloknak tartoznak. — Saw- 
in-indiánok és texasiak közti csatában a’rőt veresbőriiek ujlag vesztének. 
Másnap igen nagy számú illy fajú indián hódúit meg fegy verrel’s hadiszer
rel ellátva; ennek következtében a’ fehérek darab ideig nyugottak lehet
nek az indiánoktul. A’ mexicoi öböl partja hosszában, Velasco és Gal- 
veston-sziget között vasutat szándékoznak épiteni. —

Montevideoi levél szerint a’ Francziaország és Anglia közötti alkudozá
sok Buenosayresseli viszály kiegyenlítésire félbenszakadtak. Rebesgetik, 
hogy tavasszal a’francziák Sezer főnyi szárazföldi serget küldendnek la 
Plata folyamhoz. — A’ brazíliai császár saját Ösztönéből kijelentvén azon 
kívánatét, miszerint szeretne németül tanulni, német nyelvmesterül Schuch 
Rochuszt adók melléje. Francziául tud már a’fiatal czászár, ki most épen 
14 éves. —

S p a n y o l o r s z á g * .
(Pótlékadatok dón Carlos Francziaországba léptérül.) A’ bayonnei 

Phare következő körülményeket közöl d. Carlos Francziaországba költöz- 
térül: „Sept. 14ikén déltájban engedehnet kért d. Carlos franczia földre 
költözhetni ’s málhája egy része már átjutott a’ határokon is,midőn jelen
ték, hogy ő maga még más napig várakozni szándékozik. D. Carlos e’ 
kétkedése, melly egyébiránt napirenden szokott nála lenni, hatalmas el
lenzést gerjeszte nők ’s gyermekek közt, kik minélelőbb veszélytől ment 
országba törekedtek. Mindnyájan egyhangúlag kiálták: „Közelitnek az al
kotmányosak , elvesztünk!“ A’ veszély valóban igen sürgető volt, a’ négy 
alkotmányos hadosztály gyorsan közelite a’ carlosiak állomásihoz; min
den oldalról puskatüz pattoga, ’s Espartero erőszakkal keresztül rontott 
a’ mayai szoroson. Ekkor végkép elhatárzá magát d. Carlos, ’s megin
dult a’ franczia határ felé Beira hgnővel’s egész családja és udvara azon 
része kíséretében, melly még körülte tartozkodék. D. Carlos délutáni 4 
órakor érkezék franczia földre, hol a’ 37ik sorezred parancsnoka fogadó 
őt el. A’ carlosi katonaság rövid tusa után mindenütt hátrált az alkotmá
nyosak előtt ’s összesen csak 3 holtat veszített ez utolsó csatában. A’na- 
varrai sereg Vera felé oszlott el, az alavai csapatok pedig Urdax felé vo
nultak. 11a Espartero az elhatárzó pillanatban ez ellenségre bocsátjaser- 
geit, úgy kevesen fogják vala elkerülhetni a’ halált d. Carlos párthívei 
közül; de Espartero nagylelküleg engedett az emberiség szavának,’s ezzel 
több ezer honfitársa életét menté meg. Midőn a’rendkívül szomorúnak lát
szó Carlos végig lovaglóit Ainhoa utczáin, egyetlen szánakozó arezot 
sem lehete körülte megpillantani, noha százankint hullámzottak el mellette 
párthívei. Beira hgnő sokkal vidorabb volt, Sebastian infans ellenben szót 
sem szólt,’s minden ételt érintetlenül utasita el. Sept. 17kén már 5 ezerre
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ment a’ spanyol menekvők száma Bayonneban, kitiinú'bbek ezek közül: 
Grenada hg, Elio, Casa Eguia, Valdespina, Sylvestre, Erras, Merino, 
Basilio, (Jarvia es Echeverria. Ez utóbbi két roszhirii férfit azonnal bör
tönbe zárató a’ franczia hatóság ; e’ tett oka mindazáltal meg eddig nem 
juta köztudomásra, ügy látszik, hogy épen vissza akartak ezek öszvéreken 
szökni Spanyolországba, midőn a’ rendőrség elfogá őket. Sept. ISdikán 
Bordeauxba érkezek d. Carlos, hol reggelit tettek ebbe; de szomorúsága 
annyira ment, hogy alig tuda néhány falatot lenyelni, d. Sebastian pe
dig épen semmit nem evett. Reggeli után ismét kocsikba ült az egész csa
lád ’s 25 fegyveres vadász kíséretében folytató útjátBourges felé. Beira 
hgnő folyvást élénk levelezésben van Németországgal ’s már lépések is té- 
tetvék a’ franczia kormánynál annak kieszközlése végett, hogy Salzburg
ban vehessen állandó lakhelyet d. Carlos, ki ez engedélyért minden jog
iad lemondani kész a’ spanyol trónra ’s csupán Vilik Ferdinand leányai 
halála után kivánja utódinak biztosíttatni a’ spanyol koronát. E’nyilatko- 
zata igen nevezetes azon tekintetből, miszerint Carlos csupán tulajdon 
személyérül gondoskodik ’s azon szerencsétlenekre nézve semmi alkupon
tot nem köt k i, kik vérüket ’s életüket áldozák föl érte. E’ tette hihe
tőleg minden rokonszenvet örökre elnémitand iránta Spanyolországban. 
A’ párisi ministeri tanács eddig még semmi hafárzatot nem lioza ez 
ügyben. —

(Llangostera rövid napi parancsa. Elegy.) Llangostera, Cabrera egyik 
alvezére, sept. 4kén következő kurta, de igen határzott hangú, napipa
rancsot bocsáta közre: „Minden bármi rangú férfi, ki eleg gyáva lenne 
olly formán nyilatkozni, hogy a’ gyalázatos zendülőkkel alkudozásba sza
bad bocsátkoznia, agyon fog lövetni. — A’ berlini politikai hétilap legú
jabb száma következőleg nyilatkozik Spanyolországról: „Valamennyi tő- 
zsércsarnokon örvendetes zajgást hallhatni, zsidó keresztyén egyhangúlag 
a’ század legnagyobb férfiénak nevezi Marotot ’s készek isteni tiszte
lettel hódolni neki, mert néhány nap óta folyvást emelkedik a’ spanyol 
papírok becse, ’s valószínűleg még magosbra szökkenendnek. Igen fél
hető, hogy némelly avatatlanok elragadtatni engedendik magokat e’ csalfa 
tőzsérpolitika által ’s vagyonukat haszon nélkül fogják koczkáztatni, mert 
Spanyolországra nézve megdönthetlenül áll azon többször kimondott vé
lemény, mikép ott bármi kormány sem leend képes minden hitelezőt ki
elégíteni.44— Barcelona, Girona, Figueras, Puycerda’s egész Catalonia 
lakosi nyilványos ünnepélyek által nyilványitják örömüket a’ békeszer
ződés iránt. Espana gr. carlosi vezérről különböző vélemények szárnyal
nak; némellyek szerint ugyanis Eergában megölék őt, mások azt állítják, 
hogy álruhában Franeziaor. menekvék. — A’ verai zendülők megbízottat kül
döttek Bayonneba, kik által ineghódulásukat Ígérik, ha franczia földre leend 
szabad költözniük. Ez is oda látszik mutatni, mikép Cabrerát rövid idő 
múlva egész serge elhagyandja.— Londonban ’s Parisban 200 millió frank- 
nyi kölcsön létesülend a’ madridi kormány részire. Ez uj adósság kamat
jáért a’ manillai ’s havannaiéi jövedelmek és a’ félszigeti vámok fognak 
kezeskedni. A’ jótállást e’ föltételek alatt Francziaország és Anglia vál
lalók el. — D. Sebastian infans csakugyan Francziaországban van ’s pilla
natig sem hagyó el Carlost, agyonlövetése tehát csakugyan nem valósult. 
— Sept. IS kán Zariategui parancsi alatt három zászlóalj és két navarrai 
lovas csapat lépte át a’ franczia határt; a’ hatóság azonnal elszedé fegy
vereiket és st. Jean Pied de Portba utasító őket, honnan utóbb Pauba 
menendnek. —

(Crdax és Vera az alkotmányosak hatalmában. Forcadell meghódolt 
’s Tristany fogva.) Perpignan, sept. 1 bikán: „A’ királyné harezosit az 
egész hegységben mindenütt igen jól fogadja a nép, mert az egész vi
déken legmagasb fokra hágott az ingerültség Espana gr. ellen; parancsá
ra ugyanis ezernél több házat gyújtottak föl rabló csapatjai Gironellában, 
Bagóban ’s több más faluban. Közönségesen hiszik, mikép már most Es
pana is örömest lenne részese a’ békeszerződésnek ’s már meg is hívó 
magához Bergába az angol ügyviselőt. Némellyek szerint mindazáltal e’ 
tettét csupán időnyerésnek kell tekinteni az országból kiszökhetésre. Es- 
partero Pamplonába ment, hol rendkívüli pompával fogadók őt; Bastan 
völgyben csak egy zászlóaljat hagyott. Urdax és Vera önként megnyitó 
kapuit a győztes alkotmányosaknak ’s a’ lakosak minden félbenszakasz- 
tás nélkül folytatók szokott munkálkodásikát. Estelin és Allo még car- 
losiak hatalmában van ugyan; de a’ lakosak egyhangúlag nyilványiták, 
hogy Espartero személyes megérkeztekor azonnal önként kapukat támad
nak. — Forcadell, egyik legjobb vezére Cabrerának, hiteles hírek sze
rint meghódolt, mi igen tetemesül csökkenti Cabrera erejét, ’s vakme
rő daczát is alkalmasint megtörendi. Egyébiránt Cabrera ügyviselőt kül- 
de Nizzába, hol egy milliónyi évjövedelmü gyönyörű jószágot vásárolta
tott magának. A’jószágon már nagyszerű készületeket tesznek elfogadtatá
sára , ’s igy bizonyosnak mondhatni, hogy rövid idő múlva Cabrera is 
lelép end a’ véres harezmezőrül, és ismét helyre álland Spanyolországban 
a’ tökéletes béke. Azon spanyolok közül, kik Bayonneba menekedtek , 
különösen említésre méltó még Madeira gr., Miguel vezérőrnagya. St. 
Gaudensban iristany rósz hírű carlosi osztály vezér a’ kormánypártiak 
hatalmába került, midőn épen álruhában d. Carloshoz siete Cataloniából 
Tristany legkegyetlenebb rablóvezér volt a’ cataloniai guerillacsapatok 
között. —

(A’ szabaditékok ellenzése nem talál a’ cortesben viszhangra.) Mad
rid, sept. Ilikén: „A cortesválasztmány, melly a’ministeri indítványra 
véleményt adand a’baszk tartományok szabaditékai iránt, egyhangúlag az 
indítvány mellett nyilatkozók, mikép azt mindenki előre is átlátó; az el
nök, Arguelles, mindazáltal mindent elkövet az indítvány első czikke meg
döntésbe , holott épen ez ad legnagyobb fontosságot az egésznek. Van
nak emberek, kik átok gyanánt terheliknemzetjöket, midőn szabaditók- 
nak vélik magokat. Ezek közé tartozik Arguelles, ki föllépte óta folyvást

csak nemzete boldogitásán vélt fáradozni ’s egészen ellenkezőleg minden
kor kárára volt a’ hazának fonák eszméivel. Nézeteihez olly makacsul ra
gaszkodik Arguelles; hogy a’ haza boldogságáért sem tudná azokat fölál
dozni. Véleménye szerint a’ baszkok minden jogaikat elveszték a’ zendü- 
let által’s nem számolhatnak többé szabaditékikra, mellyek által ők szab
nának törvényt Spanyolországnak; holott e’ jog csupán Spanyolországot 
illetheti. Arguelles e’ nézetei mindazáltal szerencsére nem igen nagy pár
tolást nyerendnek a’ választmányi többségnél. A’ ministerség egyébiránt 
nem igen bánja, ha ez indítvány ellen ármány kodik is a’ cortes, mértékkor 
a’ nemzet önként cortesföloszlatásra szólitandja föl a’ kormányt. A’ inér- 
sékpártiak szóhoz sem juthatnak a’ tanácskozásokban, mert a’ nép azon
nal lepisszegi őket a’ karzatokéul. Egyik kormány elleni indítvány a’ má
sikat követi, ’s annyi minden esetre bizonyosnak látszik, hogy cortes, 
vagy ministerség bukni leend kénytelen. Az ingerültség legmagasb fokra 
hágott. Bayonnei legújabb hírek szerint a’ spanyol menekvó'k száma már 
ezer tisztre’s S ezer közharezosra szaporodott. Zariateg ly , .Manuel, Ri- 
polda , Sopelana ’s még néhány carlospárti vezér 1800 gyalog ’s 250 lo
vas harczossal léptek franczia földre; állításuk szerint ez volt az utolsó 
navarrai hadmaradvány. Az estellai csupán alkotmányos sereg megjelenését 
várja’s azonnal lerakandja fegyvereit.4, —

\  ii g 1 i a.
(A’ belga királyné látogatása Guildhallban. Elegy.) A’M. Fost hosz- 

szasan írja le azon látogatást, mellyel a’ belgák királynéja a’városházat 
és Fái sz. egyházat mcgtisztelé. A’ lordmayor teljes ünnepi öltözetben ’s 
diszhintón siete a’ városház elibe nagy vendége illő elfogadására. John 
Bull igen kiváncsi szokott lenni, ’s igy ezúttal is nagy számmal jelent 
meg a’ Guildhall előtt. A’ városi rendőrség alig tud i rendet főn tar tani bot
jaival. Először is az aldennanek üléstermébe vezeté a’ belga felséget a’ 
lordmayor ’s onnan a’ könyvtárba, hol elibe terjeszté azon selyemre nyom
tatott étjegyzéket, mellyet Viktória királyné megvendéglésire készittete 
a’ tanács. Luiza királyné igen nyájasan köszöné meg ő lordsága szíves
ségét ’s karon fogva vezetfeté magát sz. Fái egyházába. A’ lordmayor ez 
óta mindig mosolygva nyugtatja szemeit jobb karján ! — A’ Times igen 
durván kelt ki Maroto békeszerződése ellen, de nemigen talál viszhangra. 
— Angliában jelenleg mintegy 800 lengyel menekvő tartózkodik. — O'Con
nell minden erejét uniofölbontásra fordítja. —

(Canadában folyvást csönd uralkodik. Elegy.) . Aug. 2 liki montrea
li hirek szerint az egész gyarmatban olly csönd uralkodik, hogy a’ kato
natisztek nagyobb része látogatásokat tesz az egyesült szabad tartományok
ban ; sokan közülük a’ saratogai fürdőkbe utaztak, hol a’ hölgyek közt 
nagy lázadást okoznak, ir.ert a’ szerencsétlen Amerika nem lát annyi fé
nyes egyenruhát, mint az áldott Európa! Colborne közelgő eltávozása nagy 
szomorúságot okoz. —- A’ demerarai őrség közt veszélyes betegségek 
uralkodnak, elannyira, hogy már alig találhatni embert koporsó-készí
tésre ’s a’ halottak eltemetésire. — A’ fillérpostarendszer életbe lépteté
sét Rowland Hillre bizá a’ kincstári kanczellár, mi örvendetes kezessé
gül szolgálhat arra, hogy ez üdvös rendszer czélszerü folyamatba hozatá- 
sa iránt semmi sem fog elmulasztatni. — A’ belga király ’s királyné 
Windsorpaiotából az özvegy királyné látogatására kocsiztak, honnan cla- 
remonti saját palotájokba vonulandnak. — A’ spanyol polgárháború kö
zelgő tökéletes bevégzése köz örömül szolgál a’ londoni politikai kö
rökben. —

F r a n c z i a o r s z á g .
(D. Carlos kivánatai.) A’ Constitutionnel szerint ezeket kivánja ’s 

reményű d. Carlos a’ franczia kormány közbenjárulta által megnyerhetni: 
1) visszahelyzetését spanyol infansi minden jogába, mellyet corteshatár- 
zat által elveszte ; e’ jogok egyszersmind magokban foglalják a’ spanyol 
trón-biztositást, maga és családja számára, ha t.i. egyenes utódok nélkül 
találnának elhalni Vilik Ferdinand lyányai; 2) visszahelyzetését spanyol- 
országi nagy jószágába, miket a’ cortes elkoboztatott; 3) rangjának meg
felelő éveli jt a’ spanyol kormány résziről és engedehnet családostul Salz
burgba visszavonulhatásra. Ezenkiil a’ franczia kormány bőkezüségétül 
is pénzsegélyt vél nyerhetni Carlos. E’ foltétek alatt lemondana trónra 
követelt jogairól, ’s megismerné Víídik Ferdinand vegintézetét és a’cor
tes ez iránti rendeletéit. Farisban attól kezdnek tartani, hogy a’ spanyol 
föllengősdiek győzelme könnyen megdönthetné az alkotmányt ’s respub- 
lieai mozgalmakat idézhetne létre, mellyek újabb ’s még véresb polgár
háborút fognának támasztani a’ szerencsétlen Spanyolországban.

(A’ spanyol zárvonal megnyitva. Drágaság miatti zavargás.) A’ Mo
niteur sept. 22iki száma következő czikket közöl: „Mivel a’ spanyol ki
rályné sergei tartják már elfoglalva a’ határokon azon helyeket, hol előbb 
a’ zendülő csapatok állottának, tehát parancsot bocsáta közre a’ belminis- 
ter , melly a’ Fyrenaeek melletti határokon minden beszállítás - tiltó ren
deletet fölfüggeszt. E’ parancsok egyértelmüleg teljesítetnek a’spanyol ha
tóságokkal.44 — Mansban némi zavarokat szült a’ kenyérdrágaság, ’s a’ 
nép nagyobb mennyiségű gabnát erőszakkal tulajdonija el. Ez események 
a’ fővárosban is viszhangra találhatnának , ’s egy két külvárosban már 
csakugyan zenditő falragaszokat lelt a’ rendőrség. Sept. 2 ükén mindazál
tal már valamennyire csöndesülni kezdének az elmék ; de Liliében a’ ta
kácslegények ugyanazon nap komoly zavargást támasztottak, ’s minden 
gyár ablakait beverék, mellynek dolgozóji nem akartak velük egyesülni. 
A’ nemzetőrség és sorkatonaság csakhamar elszélyeszté a’ rakonczátlan- 
kodókat, ’s reggelre ismét helyre állott a’ korábbi csönd. La kerté Ber- 
nardban szinte zavargás történt, hol az asszonyok elfoglalók a gabnako- 
csikat ’s bőkezííleg osztogaták a’ búzát a’ szegénység közt, minden gab- 
nauzsorást halállal fenyegetvén. —

(Vélemény a’keleti ügy mostani állapotjáról.) Paris, sept. 21ikén: 
.A’ keleti ügy újra kitűnő érdeket kezd támasztani] Farisban. Az érdé-
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kek ’s érdeklettek nagy feszültséggel várakoznak végképi kifejtésre. A’ 
vélemények Francziaországban két részre oszlanak, mellyek közül az egyik 
az angol szövetség mellett nyilatkozik, azaz minden rendszabályt magáé
nak vall, mit az angol kormány általunk elfogadtatni szeretne, a’ másik 
pedig inkább a’ szárazföldi politikához óhajt csatlakozni. Mind a' két né
zet pártra talált a’ ministerségben, mellynek tagjai egyébiránt jobbadán 
az angol politikához szítnak, llus ./ia nagy ellenzésre bukkan a’ haladóknál, 
kik folyvást ingerült keserűséggel nyilatkoznak e hatalom ellen, mi min
den diplomatái munkálkodást nehezít. A’ kormány nem merészel e’ köz
vélemény ellen nyilatkozni ’s e’ tartózkodása tetemes hasznot gyakorol 
az angol érdekekre, lloussin hajóvezér visszahivatása és Ponlhois kinevez- 
tetésc minden esetre olly események, miket mulhatlanul engedvényeknek 
kell tekinteni az angol politika ellenében. Boussiu hajóvezér, valamint al
taljában minden fraaezia tengerésztiszt, nem igen hajladozott az angol 
tengerészeihez , ’s így adóznia kelle vétkéért. Ponthoist Sebastian! tá
bornok ajánlá, ki köztud.miás szerint képviselője az angol szövetségnek 
’s egyszersmind a’ király legbensőbb barátja. A’ király jobban szíveli azon 
férfiakat, kik engedni szoktak parancsinak, mint kik tulajdon akaratjok 
szerint szoktak némellykor cselekedni ’s ezúttal megvan győződve, hogy 
Ponthois örömest teljesitendi akaratja minden pontját. Követek választá
sára semmi befolyást nem gyakorolhat a’ ministerség. A’ követeket mind 
a’ király nevezi ki. A’ keleti ügyre nézve Lajos Fiiiöp, mint látszik, min
den érdeket kímélni akar ’s egyszersmind szorosan Angliához szándéko
zik ragaszkodni. Egyébiránt nagyobb határzottságu események bekövet
kezését várja’s a’ háboru-kiiitést mindenkép kerülni kívánja. Mivel pedig 
most nem ülnek együtt a’ kamrák, tellát egészen szabad kénye szerint 
teilet a’ király mindent, annál is inkább, minthogy Soult tábornagy min
denben egészen részire szokott nyilatkozni. E’ szerint csupán a’ hírlapi 
ellenzés ostromolja a’ királyt, ezzel pedig nem igen sokat gondol Lajos Fii- 
löp. Azonban nem tagadhatni, mikép Busszia tettleg föllépte keleten mulhat
lanul háborút fogna gerjeszteni, minek igen kétes lenne hatása, mert 
az illy eset vagy a’respubacai vagy pedig a’Bourbon pártot hozná újabb 
mozgásba. Illy nagy ’s élénk ellenzés irányában meg kellene bukni a’ kor
mánynak. A’ külügyek igazgatásánál soha nem kell feledni, hogy bizo
nyos ponton nem szabad ’s nem tanácsos túllépni. A’ király igazgatója 
ugyan a’ külügyeknek, de mindent nem áldozhatna föl ’s vannak enged- 
vények, mikért soha nem nyerhetne bocsánatot. Az oroszok előnyomu- 
lása tehát minden bizonnyal katonai készületekre ’s hadi mozgalmakra 
kényszeritné a’ franczia kormányt, miktől jelenleg még igen irtózik. Egyéb
iránt a’ háborukiütést aiig kerülhetni el, ha Stopford hajóvezér, követ
ve az angol kormány parancsit, csakugyan a’ darlanellákba vitorlázna, 
mert azt az oroszok minden esetre nyílt liarczüzenetnek tekintenék, mit 
a’ franczia kormány nem nézhetne el közönyös hanyagsággal. Sokáig 
nem tarthat e’ bizonytalanság; az előzvények olly magasra jutottak már, 
hogy a’ véghatárzásnak rövid idő múlva be kell következni, ’s egyedül 
az kívánatos, hogy e’ végzés kedvező legyen a’ keleti ’s altaljában az 
európai érdekekre.

(Auberíin 2sodik vád alul is fölmentve.) Egyike azon vádlottaknak, 
kik a’ májusi zendüiet miatt az esküttszék előtt álltak, 20 esztendős asztalos
legény, neve Aubertin. Az esküttszék büntelennek nyilatkoztaié őt, de 
a’ kormány uj vádat emelt ellene, a’ rendőrispánhoz intézett következő 
levele miatt: „Uraim! Kétségkül csodálkozni fognak Önök, hogy ismét 
levelet kapnak tőlem. Első levelemben mondám, mikép a’ Moniteur re- 
publicaint ismét ki fogjuk adni; most mindazáltal elhatároztuk azt a’ 
gyilkos vagy is pairszék ítéletéig elhalasztani, mert a’ lapjainkban ural
kodó elkeseredett igazság hatással lehetne rokonink sorsára. Mind e’ mel
lett azonban uj számot küldünk most Önöknek. Gyalázatom van Önök
nek üdvözletemet nyilványitani. (Aláirás egy republicanus.) U. J. Le
gyen Ön szives nevünkben Fiiiöp zsarnokunk minélelőbbi halálát kívánni 
’s tudassa velünk átkozott lapjai által: meg fog é rövididő múlva halnia’ 
zsarnok i Vezére a’ rendőr kémeknek, éljen ön boldogul. Alább e’ név 
,Aubertin4 volt följegyezve a’ lak körülményes leírásával. A’ rendőrségi 
ügy viselők oda siettek ’s nem kis bámultofcra csakugyan meglelek följegy
zett szállásán Aubertint, ki ennek következőben kénytelen volt a’ fe- 
nyitő törvényszék előtt megjelenni. A’ vád a’ büntető törvénykönyv 222 czik- 
kére hivatkozék, mell/ 2 — 12 hónapi börtönt szab azokra, kik a’ ha
tósági tisztviselőket sértő szavakkal illetik; mivel azonban e’ törvény irás- 
bani sérelmekről épen nem tesz említést, tehát a’ törvényszék minden 
vád alul fölmenté Aubertint. —

T ö r ö k o r s z á g .
Konstantinápoly, sept. í)én: Sept. 3án nyujtá személyes udvarla

ton Stürmer b. internuntius megbízó-levelét Chosrew basának ’s a’ minis
terség többi tagjainál megtevő a’ szokott tisztelkedést. — A’ török hir- 
lap legújabb száma azon fontos változásokat közli, mellyek a' kormány
zat majd minden ágiban tétettek. így többi közt a’ főpénzügyministerséget 
eltörlcszték ’s hivatalát több részre oszták. — Mühlbach, Moltke’s Vinke 
porosz katonatisztek sept. (ián bucsuzá.si udvarlaton voltak a’ szultánnál, 
ki őket gyémántos burnót-szelenczével ajándékozá meg. Moltke ’s Vinke 
9én elhagyók a’ fővárost; a’Dunán utazanduak föl Bécsbe ’s onnan Ber
linbe. Feróval szemközt fekvő Funduklu külvárosban (i-7ki éjjel tűz iito 
k i, mit csak 2 óra múlva olthatának el, harminca ház’s kalmárbódé lön 
tüz-áldozattá. A’ gyújtogatok reményükben csalatkoztak, mert a’ rendőrség 
szigorú őrködése következőben undok tólvajmesterségöket nem igen gya
korolhatók. - -  A’ fővárosban legnagyobb nyugalom uralkodik. A’ por
ta búr bízik a’ nagyhatalmak igéretiben, főleg pedig egyezségükben, mi 
nélkül nem is Járulhatnak közbe hathatósan ; mégis sajnálni látszik,hogy nem

maradt meg első liatárzatánál ’s nem kísérte meg önállókig a’ M. Alival egyez
kedést, minden kül befolyás nélkül, llebesgeők ugyan, miszerint az an
gol és franczia hajósergek, mellyek folyvást még a’ dardauelláknál horgo
nyoznak, legközelebb Alexandria ellen vitorlazamlnak, hogy az alki- 
rályt a’ török hajósereg visszaadatására kényszerítsék; ezt azonban már 
olly sokszor ismétlik, a’ nélkül Irigy csak egyetlen hajó mozdult volna meg 
helyéből, miszerint most már legkevesb hitelt sem a<inak neki. Annyi 
bizonyos, hogy az angolok hamar készek lennének M. Ali ellen; do a’ fran
c iá k  pártoljak őt ‘s így misem történik, mert mindenik retteg kö hábo- 
ru-kitöiestül. Ez által M. Ali helyzete az egész világon legszeíencsésb; 
semmi erőküdésre nincs szüksége többé, még is bizonyos lehet abban , 
hogy minden terve ’s kivonata teljesül. () jól tudja ezt , ’s nem is lesz 
botor legcsekélyebb engedélyekre kezet nyújtani, ha uj hasznokat nem 
nyer általak. A’ porta helyzete fölötte kétséges; maga sem tudja, mit 
tegyen. Nem kevésbbé aggódik a’ nagyhatalmak barátságáért, mint az 
úgy nevezett vazall ellenségeskedése miatt ’s bizonyos közel inegbukásá- 
hoz , hacsak csoda nem szabadit rajta. —

(Török trónkövetelő. Stopford hajóvezér parancsot kaprtt a' darda- 
nellákba vitorlázásra.) Máltában bizonyos Nadir bey vagy Ahmed Nadir 
nevű, ki magát IV. Musztafa fiának adja k i, a’ török trónra jogot tart. 
Többi közt beszéli, hogy a’ hareminők meggyilkoltatásakor az ebene kül
dött emberek körmei közűi szerencsésen megszabadult anyja Musztalató! ter
hes volt ’s Moldvában, hová futamlolt,fiat szüle, onnan Krimiába utazott ’& 
ott maradt fiával, Nadir beyjel, kit halálakor .Tornázza nevű püspökié 
biza. Ez az ifjú liget Konstantinápoly ba akaró vinni '»annak neveés születése 
eltitkolásával fényes nevelést adni, nagykorúságát azonban elérve kinyi
latkoztatta volna igényeit a’ trónra. De Odesszába érkezőikkor feltartózta- 
ták őket ’s három évig maradtak itt, hol a’ püspök mégis halt. Erre Na
dir bey egy göröggel Triestbe utazott, útlevél hiánya miatt Baltában fel
tartóztattak , honnan azonban megszökött ’s Mohileifbe menekült, lit a' 
vásárlóit ruhákban olly papírra talált, meliyet útlevélül használhatott, 
mi által a’ város legelőbbkelő családival ismeretséget köte. Később Bussziá- 
ból Lengyelországba ment, itt azonban a’ rendőrség előtt gyanúba jött, 
honnan tehát Galiczián keresztül Jassy ba utazott. A’ porta ekkor llusz- 
sziával háborúskodott, ’s ő török szolgálatba lépe. Chosrew basa meg
kedvelő Nadirt ’s az Adanában alakult lovas ezred vezérletét bizta rá. A’ 
szeraszkier palotájában! lakásán k.vül még Feróban tarta külön szállást , 
hol valaki benne lengyel grófot vélt hinni. Chosrew basa a’ lengyel üá- 
zadáskor Nadirt küldöttséggel bizá meg, ki Belgrádba érkeztekor meg
hallván Varsó bevételei, Bécsbe mázott, hol igen nagy tisztelettel foga
dók, utóbb pedig mint lengyelt, elfogák’s egyedül Chosrew sürgönyinek kö
szönhető kiszabadulását. Konstanőnápolyba visszatén én , tömlöczbe hur- 
czolák , hol halálát várta, rögtön azonban Varennes báró, akkori fran
czia követ közbenjárultára, szabadon bocsátak. Hogy Chosrewen Loszut 
állhasson, Egyiptusba utazott, hói Ibrahim segédévé nevezték ki ; isem 
akart azonban olly férfinál szolgálni, ki családja ’s érdekei ellen liarczolt, 
hanem nagyobb kedve telt Európa ’s Amerika keresztül utazásiban. Ké
sőbb ismét viszszatért Nadir Konstanőnápolyba, hol Rezsid basa ajánla
tára szolgálatot kapa’s a’ szilisztriai csapatok kormányzójává nevezték ki. 
Midőn tartományát jól kiismerő, visszatért a’ fővárosba, rábeszélendő a’ 
szultánt, hogy kormányzása gyalázatos elveivel hagyna föl ’s a’ műveltség
gel öszhangzóbb békerendszert kövessen; törekvései azonban nem érte
nek czélt, mi okbul elhatárzá, rokonának születése felíodözését ’s irt is 
neki, hogy kész a’ kormánygyeplőt megragadni; mire most választ vár. 
Kalandok ’s hazugságok ügyes szövénye az egész. — Brunowot az orosz 
kormány Angliába küldő uj javaslatok előterjesztése végett a’ keleti kér
désben. Brunow azonban hihetőleg már későn fog Angliába érkezni, mert 
Stopford hajóvezér számára uj utasítások vannak útban, mellyek szeiint 
Stopford az angol hajóhad nagyobb részivel a’ Marmora-tengerbe kényte
len vitorlázni ’s Konstantinápoly előtt horgonyt vetni. Ezen parancsot alig
ha más ellenparancs eltörlesztendi, noha Busszia nyilatkozványi és az eu
rópai hajósergeknek dardaneliákba vitorlázása elleni felszólalása sokkal 
határzottabb hangon iratvák, minthogy e’ lépés következései legkevesb két
séget szenvednének. Stopford hajó vezér, tiszteivel a’ dardauellai szorost, 
mannora tengert,Boszport ’s konstantinápolyi réveket pontosan megvizsgálta 
mire visszatért hajósergéhez. Hihetőleg legelső posta azon hirt hozamlja , 
miszerint az angol hajósereg többé nem horgonyoz Tenedosnál vagy a'dar- 
danelláknál, hanem a’ hét torony előtt vagy a’ szerailesucs és Bezsiktas 
között. Stopfordnak bizonnyal nincs fermánjaa’ dardaneliákba vitorlázásra , 
legalább a’ portae’ kivánatát többször elmellőzte ; a’ díván is több tisz
telettel viseltetik Busszia iránt, mint sem hogy azt tehesse; hisz még foly
vást fülében zeng Butenieff rettegtetése,miszerint illy fermankiadás vesztüket 
okozandja, ezt pedig végbukás követendné. Anglia Francziaországot is fel
szólító a’ Boszporba nyomulásra, mert Konstantinápolyban naponkintnép- 
lázongástul félhetni , mi a' török kormányt mulhatlanul megbuktatná; a' 
franczia kabinet elnöke oda nyilatkozók válaszában, miszerint csak ak 
kor nyomulnod Konstantinápoly alá a’ franczia hajósereg, ha az orosz 
Boszporban mcgjelenik.Enrópai hajónak dardanellnkban megjelenését Busz- 
szia életkérdés gyanánt tekinti, melly az angolok által legérzékenyebb ol
datéul támadtatik meg , miután legnagyobb ellmtárzottsággal ismételve ki
van mondva, miszerint ezt soha, semmi körülmény között el nem türéndi An
glia; minthogy ez a’ világ egyik részén sciu hagyja magát korlátoztatni,’s már 
rég boszankodva tekinti a’ dolgok menetét e’ tengeren, melly olly nagy 
befolyású a’ perzsa kereskedésre ’s porta hatalmára. Francziaorszng sür- 
getős lépéseket tőn a’st. jam si kabinetnél a’béke érdekében, azonban ked
vező következményeket nem reményinek. —

Szerkeszti 11 el in e ez y. — Nyomtatja T rattuer-K árolyi úri utcza 012.



FOGLALAT: Magyarország és Erdély (kinevezések; pozsonymegyei követválasztás; angol lapvélemény a’ honi gabnakereskedésrül; nbecske- 
reki iskolaünnepély; folytonos súrlódás a’ montenegroiakkal; bucharesti és szerb határszéli hírek; ikervári alapítvány; különféle: a’pesti vakok pró- 
batéte Pozsonyban , Veszter Sándor külföldön, ’s a ’ t.; agarásztársaság \ ’s a’ t.) Amerika. Spanyolország; (Cabrera és Espana fölszólitásai a" 
spanyolokhoz; komoly cortesviták; Espartero példás igazság - kiszolgáltalása; a’ franczia követ fogadtatása Xavarraban ; !s a’ t.J Anglia (a’ Times 
és Globe ellenkező okoskodása Maroto átpártoltáról; ’s a’t.j Francziaország (részletek d. Carlos további utazásáról; ’sa’t.) Törökország. Svédor
szág. Németország. Schweiz.

M a g y a r o r s z á g  é  s E r d é l y .
O cs. ’sáp. kir. felsége b. M e d n y á n s z k y  Alóizt, a’ nmeit, ma

gyar kir. udv. kamra’ alelnökét, a’ tudományok’ biztossága’ ’s a’ közép
ponti könyvvizsgáló-collegium’ elnökévé; Ha v a s  Józsefet, Pest sza
bad kir. város főbíróját; P. S p á n y i k Glycert, a’ budai kir. fő-gymna- 
sium igazgatóját; C s á s z á r  Ferenczet, a’ fiumei k. váltó-kereskedési 
törvényszék’ ülnökét; és Ka r á c s o n  Mihály jog tanárt, ugyanazon biz
tosság’ és collegium’ ülnökeivé; Be ke  Kálmánt pedig, a’ nmélt. magyar 
kir. helytartó-tanács fogalmazó-gyakornokát, jegyzőjévé (actuarius) ne
vezni kegy. méltóztatott; egy ülnöki hely még ürességben lévén.

A’ in. kir. udv. kamra farkasvölgyi 30ad ellenőrré Veiszl Ferencz 
pinkaföldi 30ad ellenőrt; helyére Brunner József allhaui SOadost; a’ po
zsonyi 30ad helyettes ellenőrévé Kletvig Károly ottani járulnokot; a’budai 
30ad fölállitott raktárnoki tisztségre Mayer Ferdinand pesti 30ad írnokot, 
ennek helyére pedig írnokká Parcsetics Károly gyakornokot alkalmazá; 
Nagyváradra sóárnokká Pálffy Ferencz nagybányai, Hatvanba pedig Gaisz- 
ler György mohácsi sóárnokot tette által.

O cs. ’s ap. kir. felsége T e l l e r  János szolnoki sómázsamestert , 
előbbi egész fizetésének meghagytával, kegyel, nyugalmazni méltóztatott. 
— St e i n f e l s  Józsefbártfaisótárnokf.e.sept. 14kénmeghalálozott.

Bi t tó Benjamin pozsonymegyei első alispánnak az országgyűlési 
követségről lemondása következtében : f. hó lsején 246 szóval 195 ellen 
J ankó Mihály megyei főjegyzőt választák országgyűlési képviselőjükké 
Pozsonymegye rendei; mivel azonban hosszasan előadott okainál fogva a’ 
megtiszteltetett főjegyző nem vállald el e’ fényes megbízatást, tehát uj 
választás rendelteték tartatni, mellynek a’ legközelebbi megyei közgyű
lés tüzend ki határnapot. —

(Angol lapvélemény hazai gabnakereskedésünkről.) A’ M. Chronicle 
hosszú czikket közöl azon kedvező sükerről, melly magyarországi gab- 
naszállitásból Trieszt és Fiume felé Angliára háramlanék , ’s többi közt 
következőleg fejezi ki magát. „Az angolok nem igen vigyázok nyerész
kedési vállolatikban. Több év előtt számos kereskedőnk égeté meg úját 
gabnaszáíliíással Spanyolországból. Feledek t. i., mikép a’ spanyol biroda
lom gabnadús tartományi olly drágán eszközölhetik csak tengerre a’szál
lítást , hogy majd egészen lehetlenitik a’ gabnakereskedést. Egészen más
kép van ez Magyarországban. A’fiumei kikötő csak 70 angol mérföldnyire 
van Magyarország egyik hajózható folyamától, ’s e’két pont közt legjobb 
országutakon történhetik mindennemű szállítás. Mért nem szállíthatunk te
hát Magyarországból gabnát, miután annyira kedvező e’ tekintetben az uj 
kereskedési szerződés ? A’ válasz erre igen könnyű. Gabnatörvényinknél 
fogva nem számolhatnak honosink rendes gabnabeszállitásra külföldről, 
mert nálunk, köztudomás szerint, bizonyos korlátok közé van szorítva 
a’ gabnakereskedés. Minden nehézségei lenne hárítva, mihelyt a’beszál
lítás megengedtetnék. Angliának számtalan oka van Ausztriával közelebb 
viszonyokba lépésre. Angliának egyetlen birodalom jólléte és virágzása 
iránt sem kellene nagyobb részvéttel viseltetni. Ausztria politikai helyzete 
Európában, Magyarország és a’ hozzá tartozó tartományok nagyobb ré
szének termékenysége, kiapadhatlan segélyforrási, politikai összekötte- 
tese Angliával, ’s népeinek ragaszkodása régi szövetségesihez, legalaposb 
okul szolgálnak ránk nézve e’ hatalmas birodalommal legbarátibb viszo
nyokba lépésre.“

(folytonos súrlódás a’ montenegroiakkal. Bucharesti és szerb ha
társzéli hírek.) Sept. 12ki hírek szerint a’ határszabályozás kormányunk 
és Montenegro közt Tseffkin orosz czári udv. tanácsos jelenléte daczá
ra is folyvást igen lassan halad, ’s vannak, kik hiszik és nyíltan állít
ják, mikép egyedül a’ vladikával sokkal hamarabb lehetne boldogulni. A’ 
mostani szárazság legnyomasztóbb ínséggel fenyegeti Montenegro lakosit. 
Úgy szólván semmi nem termett ott ez évben. Ez okbul a’ vladika, mint 
mondják, levelet irt Otto görög királynak, ’s engedelmet kér tőle több 
száz montenegrói családot település végett Görögországba szállíthatni; 
ugyan illy kéréssel a’ czárhoz is folyamodék a’ vladika, ’s alattvalóinak 
egy részét Ázsiába szeretné letelepíteni. Fegyveres villongás már huza- 
mosb idő óta nem történt a’ határszéleken. -— Sept. 4iki havasalföldi hí
rek szerint fitow , az uj orosz fő consul, azon napokban Bucharestbe 
érkezék. Milos hg megkapá általa az orosz kormánytól a’ választ feje
delmi székről lelépte iránti ellenmondására. Ez irata, mint előre minden
ki gyanitá, semmi figyelmet nem támoszta az orosz udvarnál, mert a’ 
czár tökéletesen jogszerűnek tartja a’ fejdelem lemondását. Milos hg azon 
nyilatkozata, miszerint ő csupán kényszerítésből monda le fejdelmi szé
kérül , még pedig csak elhunyt első szülött fia javára, semmi figyelemre 
nem méltaték. Általányosan hiszik, hogy Konstantinápolybul sem fog- 
kedvezőbb válasz érkezni Milos hg ellenmondására. Egyébiránt Milos hg 
rövid idő múlva személyesen Oroszországba szándékozik utazni, ’s igen 
tetemes váltókkal láttatá el magát Sina b. által. —

N. Becskerek, oct. 1 jen : Mai napon ünnepeltetek itt a’ helybeli evang. 
reform, kisebb gymnasiumának, ’s ennek oktatójinak beiktatási napja,

szép számú minden rendű, karú’s nemű gyülekezet jelenlétiben, az em
lített vallásbeliek szentegyházában. E’ nemzeti intézetben ugyanis ma kez
dettek el a’ tanítások. Táblabiró ’s esperes Ambrózy Mátyás an!alfalvilel
kész történeti fontossága és szerencsés összehasonlításairól nevezetes ma
gyar szent beszéddel nyitá meg az ünnepélyt, megelőztetve nemzeti 
nyelvű zsoltár éneklése által, mit az orgona ájtatos hangjai kisél tek. E’ 
közben az egyik új oktató, Ecsedy Ödön,iktattaték hivatalába az esperes által* 
mire az új tanító szószékbe lépvén, nyomos magyar beszédében, a’ szülék 
’s oktatók kötelességeit igen czélszerűen fejtegeté; különösen kiemelé eb
ben a’ nevelés fontosságát, ’s a’ nemzetiséget, mint korunk legérezhe- 
több szükségeit. Buzgón zenge meg ezután az ünnepély-bezáró ének; de 
buzgón emelkedik keblünkből szüntelen ama óhajtás, vajha a’jó istene’ 
zsenge magyar intézetet, jövendőre is, véghetetlen szent áldásival tetéz
né , ’s abból évrül évre édes honunknak viruló jövendőt virasztana. Ezen 
intézetben két tanító foglalkozik; ideiglen a’ helybeli lelkész , Benkó, vál- 
lolá magára az egyik tisztét: a’ másik, Ecsedy Ödön, Debreczenből sze- 
rezteték ide. A’ tanítások , a’ syntaxisig bezárólag intézteinek. A’ tanul
mányok nemzeti nyelven taníttatnak. Áldás és üdv kisérje a’ nemes keblű 
alapítókat, boldogság, süker az oktatók súlyos gondjaikat! Bészünkről 
bátrak vagyunk jósolni; hogy idővel a’ távolabb vidékek is ide küldendik 
növendékeiket, mit annál inkább reményiünk, mert csinos műveltségű 
kereskedői várasunk illy vállalatok czélszerű létesítésire igen alkalmas, 
a’ tanítási rendszertől pedig egyedül csak jót várhatunk.

I k e r v á r  (Vasmegye): Ha egy pár tizeddel visszalépve vizsgáljuk hazánk
ban a’ jelenig történteket; ’s ha az eddigiekről jövendőre következtethetni, mi 
ritkán csal, — úgy táplál bennünket az édes remény, hogy Hunnia népe nem 
sokára eléri azon pontot, meliyre más nemzetek századok lefolyási alatt juthattak: 
mig ez kivont karddal védangyalként órködék szünetlen fölöttük. De Van még 
egy mező hazánkban, melly jelenleg majd kizárólag parlag, ’s még az marad, 
a’ közboldogságot hasztalan óhajtjuk, melly lelke minden polgári egyesületnek* 
A’ köznép ez ! mellynek erkölcsi neveltetése, a’ szó tökéletes értelmében, igaz 
vallásos embert, ’s valódi polgárt képező egyedüli eszköz majd egészen hiány
zik. Ez erkölcsi nevelés hiányának lényeges oka nein csak az országos igaz
gatóság bölcs rendelésinek sokszor lélekisméretlen elhanyagoltatása, végre nem 
hajtása; mi megyénkben, hasonlítva másokhoz, még rendesen megy; — nemcsak 
gyakran iskolatanitóink ügyetlensége, hol legtöbben, noha nem egészen alaptala
nul, keresik azt,—vagy ezeknek fájdalom ! csekélyre szabott élelmüket pótló kény
telenné kézi munkáik; de a’köznép észerejének fejletlenségéből származó gon
datlanság mellett, míg annak általányos szegénysége’s ebből folyó tehetetlensége 
is a’ ozélirányos gyermeki nevelés érdekében elannyira ; hogy még az elkerülhet- 
lcniil szükséges oskolai könyvek megszerzésére is, mellyek minden tökéletlensé
gük mellett elég drágán bocsáttatnak közre, annál inkább a’ tanitásérti járandóság 
megfizetésére elégtelenek. Hogyan lehetne ez emberi tettek legjelesbikén segí
teni minél inkább, oktató példa némelly buzgó honfiak eddigi telte. Azonban er
ről gondoskodni hazánkban csakugyan tapasztalás szerint majd egészen a’ lel
készek tiszte; ezek buzgóságától várja bizodalmasan a’ szegény köznép vala
mint lelkének szorult állapotában az atyai vigasztalást, úgy serdülő csemeteji- 
nek raüveltetését, ’s ezt elősegítő czélirányos eszközöket is. Illy gondos és sze
retve tisztelt lelkiatyával áldott meg minket az isteni gondviselés, ki szivére ve- 
vén az említett okok miatt eddig szomorú karban levő helyzetét népének, egy
szersmind igaz fiakat az egyháznak’s józan polgárokat akarván nevelni a’ hazá
nak; a’ nemesre törekvő szívnek soha nem hiányzó sugalmábul talált módot a’sem
miből sokat teremtve, ez érdemben bőgyümölcsöt Ígérő magot ültetni. Minthogy 
tisztelt lelkipásztorunk ide jöttekor szokás vala minden ujhold-vasárnap pörzsöly- 
pénzt szedni, mert egyházunknak rétek ’s földek is jól, jövedelmeznek* ó azt ren
delte : hogy minden vasár- és ünnepnapokon pörzsölypénz szedessék, mellyból, 
meghagyván az egyház eddigi szokását, bejövendő mennyiség kamatra adas
sák, miből eleinte a’ legszegényebb növendékek ’s úgy lassanként aránylag a* 
többi, könyvekkel, ingyen tanulhatással, más aprólékos oskolai eszközökkel, sőt 
ha lehetséges, egy két darab ruhaneművel is segitfessenek: idővel; ha a’ tőke 
úgy megnövend, a’ tanítási dij is általán ennek kamatjából adandó. Minő szent volt 
a’ terv, olly csekély siikerrel kecsegtetett először; mert mit reménylhettünk a’ 
legfölebb tiz váltó krajezáronként bejövő tökének csak valamennyire is leendő 
növekvésitől. De minél inkább csökkent bennünk a’ remény, annál inkább buzga 
Dancsecs József lelkészünk a’ szószéken ’s más kedvező alkalommal serkenteni 
népét, hogy nemes tervének nyomadékot szerezzen. És ime! mi nekünk lehe
tetlen volt, azt ő lehetségesíté; mert jelenleg a’ szedésből, a’ m. uraság, nagy 
érdemű lelkészünk ’s egypár jó lelkű atyánkfia segítségéből ötszáz forint ka
matoz e’czélra; mi minél inkább vigasztal; annál jutalmazóbb jövendőt igér. 
Áldás illy nemes tettnek , mit bár többen követnének!

KÜLÖNFÉLE : Z s i v k o v i c s  Panteleimon volt budai es mostani te
mesvári g. n. e. püspök, elbúcsúzván híveitől, sept. 17ken Karloviczba 
utazók, hol sept. 22, 24és29kén P o p o v i c s  János budai, Athanaz-  
kov i c s  Platon pakraczi es J o a n n o v i c s  Eugen károly városi püspö
kökké szenteltettek föl. — P o z s o n y b a n  sept. 30kán délutáni 4 órakor 
tárták próbaterüket a’ pesti vakok a’ pozsonymegyei teremben, Doh zsa- 
lek Antal igazgató vezérlete alatt, igen számos gyülekezet előtt. Az ott 
jelen volt 16 növendék igen dicséretes jeleit adá szorgalmának* minek 
legnagyobb méltánylat lön következménye a’ hallgatók résziről, kik ke* 
zül egy sem hagyá el benső megindulás nélkül a’ termet. — A’ „Szei bszka 
Maticza“ nevű literariai egyesület sept. 22ikén tartó gyűlését PeshnTc* 
köly Sabbas kir. tanácsos, csanádi főispán elnöklése alatt, melly ben 30 ezer 
forintnyi tőkét nyujta be kötelezvényekben, olly föltéttel, hogy 20 ezer 
forint tőke kamatjából segéddíj adassék 12 szegény tanulónak, kik kü*
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Ionosén e’ czélra általa vásárlóit házban kapnak lakást, 10 ezer forint 
kamatja pedig e’ ház jó karban tartására, a’ tanulók szolgálatára ’s egyéb 
szükségükre forrlittassek. Az alapitó még nagyobbszerü illynemü intézete
ket szándékozik létesíteni.— A’Potsdamban tartott gazdasági egyesületi 
gyűlést Puganovics hazánkfia nyitámeg.,A’gazdatiszt müvelódése“czimü ér
tekezéssel. Összesen 000 jeles férfi jelent meg e’ gyűlésen; legkitű
nőbb köztük Humboldt. — JMihály hg elhagyni szándékozik atyját, Milos 
liget, és Simies másodelnökkel Ilelgrádba készül utazni. — Nágy-Kani- 
zsa vidékin igen jól fizetett az aratás, a’ gabnaár folyvást ingadozó lá
bon álk, csupán a’ tengeri kél meglehetős áron, mivel ebből, a’ hosszas 
szárazság miatt, silány termést várnak. Zalamegyében igen kevés gubacs 
termett, Baranyában és a’ katonai határszéleken ellenben igen kedvező 
volt az időjárat a’ gubacsra, elannyira, hogy ott az évben az 1834ikihez 
hasonló dús termést várnak. — V e sz te i- Sándor társaságáról cann- 
stadti és stuttgarti lapok ezt Írják: „Farkas és Biliary bandája hangver
senyt adott, mellyet a’ jelenlevők egyhangú ítélete szerint kitűnőnek mond
hatni. Három hegedű, egy gondonka (violoncello), egy klarinét, ’s egy 
czimbalombul állott az egész hangászkar. A’ hat magyar, mind szép fia
talember, nemzeti öltözetjükben, sajátságos tekintetet kölcsönzött az egész
nek, ’s honi divat szerint, hangjegyek nélkül, nehezebb darabokat is 
szabatosan , tűzzel ’s rendkívüli kifejezéssel játszanak. Mindnyájok közt 
Farkas János, a’czimbalmos, tűnik ki leginkább, ki hangszerein ollypas- 
sageokat játszék, mikről jeles zongornjatszók nyilatkoztaták , hogy tiz 
ujjal nem vihetni véghez azt, mit ez két pálczikájával hallatott. Legin
kább tetszettek a' to borzó és fris magyar, Farkastól. Halljuk, hogy e’tár
saság még többször is hallatni fogja magát, ’s tánczmulatságot szándé
kozik adni. Azon jelentőséginéi fogva , mellyet a’ magyar nemzet ko
runkban magának szerezni kezd , a’ magyar zene is, jóllehet, főkép czi- 
gányok gyakorolják azt, figyelmet érdemel, ’s azért e’ társaságot, inelly- 
nek Magyarországban nagy hire van , a’ maga művészi utazásában , Pa
ris és London felé, hátrak vagyunk hathatósan ajánlani. Vesztei- Sándor, 
kinek igazgatása alatt a' társaság áll , ügyes és kellemteli tánezos, ’s igen 
jól fejezi ki a’ magyar tánez kitüntető beljegyét. A’ hallgatók közt számos 
magyar hölgy is volt, kiknek szemeiből öröm-’s honvágy-konyákét c s a l
ta k  ki a’ varázserejü hazai hangok.“ — Nagy-Körű (Hevesmegye): Milly 
csüggedetlenül buzog Száz János helybeli plébános lfivei boldogsága elő
mozdításában, az is mutatja, miszerint Nagy-Fiigeden ’s Zsadányon 20 év 
alatt több száz kila búzából’s 8 garasból álló papbéri tartozást, iljig ki
osztott sok köböl búzát, ’s 600 ftot meghaladó temetési ’s egyéb stólái 
tartozást engedett el. Ugyan ezt tévé Borsod megyében az alsó-abrányi 
és nyárádi hívek iránt, hol négy évig pásztorkodék. Pétervásáron ishason- 
lag teve, hol hét évig vivé lelkészi hivatalát. Valóban nemes tett ez a’ 
p ó r nép fölsegélésire. Az érdemet nem illik zsákba rejteni , a’ lel
kész szerénységé melleit is, mi kik az öreg Tisza mellett példás életét, eré
nyeit , szép tulajdonit, látjuk, belsőnk ösztöniből felkiáltjuk, szolgál
jon ő másoknak is példányul. — Az Igló városban sept. Íjén’s köv. napjain 
tartott felsőmagyarországi hangászegyesület egy létesítendő bányász is
kola használatára készítendő legczélszerübb könyvnek akár magyar akár 
német nyelven készitésére 80 arany jutalmat szavazott. — Komáromban 
a’ szüret elég bő leend; a’ bor igen jó , — előleg 7 — 8 fton tartják. A’ 
várépités folyton halad. Több ezredbeli zászlóalj jőve a’ várba szállo- 
másozni, mellyek sept. 28kán több tábornagy jelenlétében hadi gyakor
latokat tőnek. A’város nyugati részén fekvő kálvária már szétrontatotf, 's 
a’ Vágót a’ Dunával összekötendő csatorna-ásást már megkezdek. Azon 
terv, miszerint sánezok irányában a’Duna tulreszén fekvő monostorhegy 
szinte sánezokra használtassák, elfogadtatott, ’s már a’ mérésekhez fog
tak. Mind ezen roppant készület, melly jelen békés időnkben sok előtt 
megfoghatlan,politika mély belátásában gyökerezik. Az orosz mindinkább fe
nyegetőbb állást vesz az európai politikában ’s illő, hogy ellenesei teljes 
erővel a’ súlyegyent fentartsák. Jelenleg a’ komáromiak figyelmét kü
lönösen magára fordítja egy egészen uj találmányit czölöpverő , mely
iket \  arju János, komáromi lakos a’ városnak mintában benyújtott, 
’s attól a’ maga költségin készítése elfogadtatott. A’ város felén fekvő fa
híd t. i. gyakran a városnak nagy költségbe kerül, sokáig tart a’ hid- 
ezölöpük leveretése ’s ez erőmű fél annyi emberi erővel kétszer annyi ere
jű mintáz úgynevezett buja. — Esztergom: Hétfőn, úgymint f.h. 7kén, 
reggel hagyá el városunkat hg.-prímásunk, ’s útját Veszprémnek vette. 
Szüretünknek jó formán vege. Az 1834diki terméshez mérvén az ideit 
/3 /idét üti meg, hellyel íélannyít is szűrtek. Egyébiránt a’ bor jó lesz, 
s bárha nem is bir annyi szesszel, mint a’ 34diki, borértőink szavaként, 
asztali italnak amannál kellemesb leend. Jelenleg törkölestül körülbelül 
öt váltó lton kél. Szép korú anyóst szállítottak nálunk is a’ napokban 
sírba, s ez Boldog Örzse 100 éves asszony volt, ki több év óta süket, 
tehetetlen, és a városi szegények házában élt, szeme világát mindaz- 
által hun megtartá, ’s eile fogytáig cziczája és könyve volt legnagyobb 
gyönyörűsége. Kolozsvár: A’ m. hónap 21dikei égés Felső-szénut- 
czában gondatlan lövés eredménye volt, melly által egy csűr lángba bo
rulván, két mellette levő házzal együtt eihamvadott. A’ másnap llold- 
világutczában kiütött tűz szándékos gyújtásnak tulajdoníttatik. Ez alkalom
mal az e’ tájon lakó oláhok, babonás bittől vezéreltetve, házaik fedelét 
kenyerekkel rakták meg, a’ fűztől azokat megótalmazandók. Ugyan ekkor 
több főrendii ilju az oltásban munkás részt vön. — Az erdélyi reform, 
statusnak őszi népesebb consistoriumi gyűlését e’ hónap Íjén kezdők meg 
országos elnök’s generalis curator b. Kemény Ferenc/ elnöksége alatt, 
’s másnap be is végzek. (E.IÍ.)—

( Agarasz-társaság. ) Ellelvén a’ kocséri ngarász-térre nézve szer
ződött három év több tekintetnél fogva jónak látá a’ társaság szállásolá
sát Üllőre áttenni, agarász-térül nyervén lelkes tulajdonosaiktól, lóri nézi,
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gyáli, keresztúri, löbi igen közel helyzett pusztákat; melly kedvező aján
lásért addig is, mig a’ társaságnak k é ts é g  kivűl te te m e s  növeke
dése által meg ennenek jufi lmaz-. a vegyék ezennel e’ társaság szives kö
szönetét. Ez idei agarászat-évben három agarászatot határozott a’ társa
ság: nov. 4én , dec. 2kán és febr. 19én; megjelenés mindenkor előtte 
való nap az üllői nagy vendéglőben. Minden részben kedvező változás , 
kényelmesb szállás, különösen szerencsés helyeztetése az agarász-térnek, 
legjobb agárnak ajánlott díszes társasági billikom és számtalan kellemei 
ezen nemzeti, valódi férfias mulatságnak, kezeskednek minél több tag 
megjelenése felől. —

Ji m e r 1 k a
Mexicoi hírek Ujyorkon keresztül aug. 4eig, veracruziak pedig 

aug. 8aig terjednek, szerintük nem valósul Santacruz meggyilkoltatása. 
Mióta Bustamente ismét átvevő az elnökséget, rendeleti Santanna politi- 
cájával homlokegyenest ellenkezők. A’ sajtószabadságot ismét visszaállító 
’s megsemmité azon szerződést, mellyel Santanna 120 ezer fontnyi köl
csönt köte. —

Pernambucoi hírek szerint Caxias várost 15 — 20 ezer fobül álló lázadó 
csapat elfoglalá. Uj rendőrségi törvény okozá e’ felzendiilést, minek elnyo
matására csapatokat küldőnek; egyébiránt, ha a’ zendiilők valóban olly szá
mosak , úgy a’kormánynak e’ zendülés elfojtás sok bajába kerülend ’s az 
országbelje ’s a’ révpartok közötti közlekedés bizonnyal szenvedni fog , 
mert Caxias nagy országos vásárhely.

S jí a a y o í o p s a ft g.
(Espartero példás igazság-kiszolgáltatása. Elegy.) Espartero né

hány nappal Bastan-völgybe lépte után egy katonát, ki néhány burgo
nyát lopott, azonnal főbe lövete. A’ lakosság szivét tökéletesen megnyer© 
e’ példás igazságkiszolgáltatással, melly nagy mértékben könnyítő a’ tar
tományok lefegyverzésit. — Cordovában komoly következményekkel fe
nyegető zavargás támadta' bergarai szerződés hírének oda érkeztekor. A’ 
nemzetőrök csapatonkint szállongtak fegyveresen föl ’s alá az utczákon , rs 
kivont kardot villogtatva, szüntelen e’ szókat harsogtaták: „El a’ békével! 
Éljen a’háború! Halál a’ mérsékpártiakra !“ A’ hatóságok megbocsáthat- 
lan hanyagságot tanúsítanak ez alkalomkor, 's még próbát sem tettek a’ 
zavargók fékezésire. — Szerencse, hogy Espartero Francziaországba szoritá 
d. Carlost, mert különben még huzamosb ideig dühöngött volna a’ véres 
polgárháború. — Maroto további határzatig 40 ezer realnyi évdijjal Bil- 
baoban fog maradni, Cabanas pedig 6 ezer reáliái négy hónapra Franczia- 
országba utazik. E’ rendkívüli kiadások nagy zavarba hozzák most a’ 
pénzügy minister t , miután az utóbbi elhatárzó hadi mozgalmak fenékig ürí
tek ki a’ kormány pénzíádáit. —

(A’ franczia követ fogadtatása Navarrában.) A’ Moniteur levelet kö
zöl Tolosából azon élénk öröinrül, mellyel a’ franczia követet a’ navar- 
rai lakosak fogadák, midőn azon utón haladt keresztül, mellyen hat év 
óta egyetlen utas sem vala latható, ’s melly még az előtt egy nappal is 
járatlan volt. „Az egész lakosság majd tenyéren hordoza bennünket, mond 
a’ levelező, a’ franczia határszéleken üdvkivánatokkal fogadtattunk, ’s 
a’ hid másik oldalán a’ kormányzó üdvözlő Rumignyt a’ királyné nevében 
’s köszönő azon lépését, melly olly lényegileg gyorsító a’ békekötést. A’ 
követ spanyol földre léptét álgyurobajjal ünnepélyesiték, ’s Kunban fegy
veresen tisztelge a’katonaság. Oraa tábornok bemutatá a’követnek a’pol
gári és katonai hatóságokat, ’s a’ spanyol consul pompás lakomát ada, 
melly alatt ezredi zenészkar hallata magát. írunból Tolosáig lovagcsapat 
kísérő hintáinkat, ’s útközben mindenütt ünnepélyes készületekkel vártak 
reánk a’ hatóságok. Minden tisztelgő beszédben hálásan említők Franczia- 
országot, ’s mindenütt békeohajtás hangzék a’ lakosak ajkiról, kiknek 
lelkesült örömét soha toll nem Írhatja le. A’ nyomortul elsorvasztott ar- 
ezokon ismét mosoly látszék föltűnni. A’ nép mintegy hosszas álomba! 
ébredt föl, ’s csodának tekinti az örvendetes eseményt. Espartero paran
csára az egész vonalon lerombolák az erősitvényeket. A tartomány nyo
mom állapotja valóban borzasztó; most azonban remény lépett a’ kétség- 
beesés helyébe ’s az utak lepvék emberekkel, kik szerencsét kivannak 
egymásnak, varasokba rejtett házieszközeiket faluikba viszik és mindent 
felednek, mit eddig szenvedniük kelle. A’ faluk is mindenütt népesül
nek már. —

l ) -

(A’ kormány ótalomba kívánja fogadni az elesett carlosiak özve
gyeit ’s árváit.) Madrid, sept. 1 Óikén : „Tegnap két indítványt olvasa 
föl a’ cortesillésben a’ hadminister. Az egyik Espartero jutalmazását fog
lalja magában, a’ másik pedig a’ bergarai szerződés lOik czikke követ
keztében a' csaták által elözvegyült carlospárti asszonyokat ’s gyerme- 
mekeiket kivánja kormányi ótalom és segély alá vétetni. Ez indítvány 
arany bűtökkel márványba vésetésre méltó, emlékül, hogy a’ ,zendületF 
kormány illy nagylelkiileg gondoskodék vérengző ellenségei maradéki- 
ról és a’ nemzet védenczeivé emelő azokat. Nem kevésb böcsületére vá
lik a’ kormánynak ma kiadott azon ren lelete, melly szerint az éjszaki 
tartományokban elkobzatott jószágokat ismét visszanyerik az illető car
lospárti tulajdonosak, ha az engedelmességhez visszatérnek ’s megis
merik jogszerű királynéjokat. Megjegyzésre méltó, mikép az úgyneve
zett zendiileti kormány azzal ünnepli diadalát, hogy a meggyőzeiteknek 
nemcsak bocsánatot ad, hanem egyszersmind birtokot és határtalan fe
ledést. Ellenben mit várhatnának az alkotmányosak, ha az ellenkező párt
nak mosolygott volna a szerencse? Börtönt, megsemmitését az alkotmánynak 
’s halált vesztőhelyen, vagy legjobb esetben börtönt’s kivándorlást. Ezeket 
Cabrera elfogott leveleiből világosan bebizonyíthatni. Ugyan e napon a'jog- 
minister fölszólító az illető cortes választmányt vitatási bevégzésbe a'szaba- 
ditékok ügyében , a’ an tes neheztelt e’ sürgetésért, mondván, hogy azáltal 
az ország előtt gyanúsítani szándékozik a’ ministerség a nemzeti képvi-
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selőséget. — Campuzano, mint sevillai követ, eortesbe lepett. Cabrera Priego 
vidékül kinozza a’ népét.“ —

(Cabrera es Espanafölszolitásai a' spanyolokhoz.) Sept. 1 Óén’s 12én, 
tehát midőn meg nem tudhatok Carlos Francziaországba menekültet, igen 
fönhejazó felszólításokat intézték Cabrera es Espana a’ spanyol nemzei- 
hez, mikben az eg minden átkát Maroto fejere szórták, ’s igérék, hogy 
tökéletes győzelem előtt semmi esetre nem rakandják le fegyvereiket. „Gya
lázat azon semmirekellő alávaló katonára, szól többi közt Cabrera , ki 
pénzért adja el böcsületét. Örökös gyalázat arra, kik győzelmi mellék
névvel czifrázzák föl magokat, holott bücstelenitő tettekkel nyerék azo
kat. Navarrát és a’ baszk tartományokat szabaditékok megadásával ámi- 
ták el. Megsiratandják gyászos könnyelműségeket e’ tartományok. Va
lencia , Aragónia és Catalonia szinte úgy kívánhatják azon szabaditéko- 
k a t, miket az örökillési harczokban elvesztének. Kardomat csak akkor 
fogom hüvelybe rejteni, midőn valódi szerencsét és a 'Cid ’s Pelagius fiai
hoz méltó békét küzdendck ki hazámnak.“

(Komoly cortesviták. Elegy.) Madrid, sept. ISikán: ,,A’ministerek 
elleni háborút hevesül nyitá meg a’ cortes. A' íollengősdiek mindent el
követnek, mi a’ ministereket boszanthatja, vagy a’ népvéleményben lea
lázhatja, mig más oldalról Esparteronak mindenkép hizelgni törekszenek, 
valamint Alaix hadininistert is folyvást legyezgetik, mivel meghitt barátja 
az előbbinek. De las Navas gr. következő indítványt tőn egyik közelebt i 
cortesülésben: „Azon ministerek, kik az alkotmányt bármi részben megsértik 
vagy megsértetésit nem gátolják,nyilatkoztassanak hazaarulóknak, fejők pe
dig hóhérbárd által essék le.“E'törvényjavaslatot azonnal választmányra bizá 
vitatásul a’ cortes. — A’ kormány biztosságot nevezé ki törvényjavaslat
kidolgozásra közbocsánat iránt. Arguelles és Calatrava nem akartak tagjai 
lenni e’ biztosságnak, talán, mivel érzék, hogy nincsenek helyükön , hol 
az emberiség szava hangzik. Espartero sergei megindultak Aragónia és 
Valencia felé, hol Cabrera, mint látszik, még folytatni szándékozik a’ 
háborút. — Estella kaput tárt az alkotmányosaknak. — D. Carlos Fran
cziaországba menekvése hév örömre gyujtá a’ főváros lakosit, mi olly bá
torságot kölcsönze a’ ministereknek, hogy hihetőleg a’ baszk szabadité
kok helybenhagyása után azonnal eloszlatandják a’ cortest. — Esparte- 
rot szabad választás szerint egy millió realnyi jövedelmű nemzeti jószág
gal szándék megajándékozni. — A’ navarrai zászlóaljak végmaradványi 
a’ hegységbe vonultak, hol még darab ideig büntetlenül vélik űzhetni ki- 
csapongásikat. — O’Donnell hevesül üldözi Cabrerát, ’s mindenütt elham
vasztott falukra talál; a zendülők azonban olly gyorsan futnak , hogy még 
eddig utóhadaikat sem pillantható meg. —

A n g l i a .
(A’ Times börzöngése Maroto ellen.) A’legújabb spanyol események

rő l’s d. Carlos Francziaországba szabadultáról igy nyilatkozik a’ Times: 
,,E’ hirt bizonyosan diadallal ünneplendi sajtónk's ministerségünk. Siike- 
rülend nekik néhány úgynevezett szabadelnnivel pillanatnyira feledtetni, 
hogy e’ fordulatot, mellyre olly büszkék, a’ britt nemzeten ejtett szeny- 
nyel vásáriák meg, miért a’ legnagyobb kedvezmény sem szolgálhat kár
pótlásul. Örvendjetek szabadelmüek d. Carlos megbuktál!; de ne feledjé
tek azon eszközt, melly által megbukott. Nem britt fegyverek nyerék e’ 
győzelmet; ezek ellenében győztes volt d. Carlos, ’s csak akkor bukott 
meg, midőn or-eszközökhez és zsivány cselekhez folyamodék a’ britt mi- 
nisterség. Kitanult gyilkost választónak ministerink ’s megvesztegeték őt 
ura elárulására. Angolok! ez azon nagy tett, mellyet elkövettetek; ez azon 
tisztes eszköz , mellyhez ministeritek nyúltak. Vegyétek még azon vigasz
talást , miszerint a’ francziák igen piszkosnak találók ez alkudozást ’s az 
egész gyalázatot osztatlanul bírnotok engedék. De még többet is engedtek 
ők nektek ; az egész költség a’ ti nyakatokra hárult. Mennyibe került az 
egész ocsmányság, azt hihetőleg még a’ mostani alsóház is szeretné meg
tudni. Francziaországban beszélik, hogy csupán Maroto megvesztegetése 
legalább 1500 font sterlingbe került. Titkos költségűik nem terjednek any- 
nyira , hogy mindenütt iílyesmiket gyakorolhasson ministerségünk , ’sre- 
ményljiik, miszerint keleten nem találand Marotohoz hasonló pogányra, 
vagy legalább drágábban fogják az egyiptusi hitlenek eladni becsületüket 
Azonban d. Carlos Francziaországba menekvése valóban ördögi áldást ho- 
zand ministerséglinkre. Egy ministeri lap igy törekszik ótalmazni Maroto 
elpártoltát: „Hogy Maroto tette gyorsító a’ háború-bevégzést, ez semmi 
kérdést nem szenved; de Maroto tette, bármi szempontból tekintsük is 
az t, bizonyosan azon meggyőződésből származott, hogy a’ trónkövetelő 
győzelme igen kétes, sőt egészen lehetlen.“ Azaz : Maroto árulása helyes, 
mivel nem volt valószínűség vagy remény győzelemre d. Carlos résziről. 
E’ tant mindenek használatára következő mondásba szorítjuk : Ha uratok 
beteg, ’s fölgyógyu\ásanem valószínű, vagy épen minden remény nélküli, 
tehát épen ne kettőztess< tek fáradozásitokat ápolásában.hanem hagyjátokma- 
gatokat megvesztegetni örökösei barátjainak lehetőségig gyorsan kipuszti- 
tására a világból.“ Valóban ha a’whigek kezeikbe kaparithatják a’neve
lést , úgy rövid idő múlva senki nem fog bátran alhatni O-Angliában. Mit 
várhatni olly emberektől, kik ,szükséggel4 mentegetik Maroto gyalázatos 
gyilkolásit! Midőn liarcztársait meggyilkoltató Maroto, épen úgy vétkezék, 
mint Thurtell, ki a szegény \vearet estelire vivé hintón’s útközben meg
gyilkoló. Thurtell bitófán halt meg a’ nép átkai közt , pedig koránsem 
volt olly nagy gonosztevő, mint Maroto , kitmagasztalgat ministerségünk, 
Anglia és Spanyolország királynéji pedig kétségkül hatalmas évdijjal fog
nak ellátni. Itt azonban most csupán azon kérdés foroghat fon: nem alá- 
zák é le a' ministerek a’ hazát, királynét ’s önmagokat, midőn árulással 
’s véres gyilkosságokkal vetettek véget a’háborúnak. Angolok, ez most 
a’ kérdés, ’s ha böcsőlet és gyalázat iránt nem vagytok egészen közö
nyösek, mint kormány tok, úgy csupán egy határzáshoz folyamodhattok.44

Illy hangon szól valamennyi tory Lap, a" minisíeriek pedig a dobénak itt 
alant következő nyilatkozatát utánozzák különböző változatokban. —

(A ’ dobé nyilatkozata Spanyolország lecsöndesittetésiről.) Miutrn a’ 
Times egész durvasággal kelt ki a’ kormány által pártolt Maroto áru ása 
ellen, igy nyilatkozik a’békitésrül a’ministeri Globe : „Azon hivatalos tu
dósítás, miszerint d. Carlos franczia hatósági hatalomnak megadó ni" gát, 
utolsó reményüket is megdönté itteni bálványzóinak. A ’ Times, melly ed
dig Maroto elleni zajgásai által, póri kifakadásokkal keverve Palmerston, 
Hay és Wylde ellen, kitünteté magát, ma (sept. 17ikén)olly szelíd mint 
akármelly-jól eldöngetett vasgyúró. A’ szegény vén Times fegyverzete 
nagyon elkophatott, ha csupán azon vádot támaszthatja Palmerston ellen, 
miszerint csak egyedül neki és a’Spanyolországban használt tiszteknek kö
szönhetni e’ rendkívül szerencsés síikért. A ’ szegény Times irigység-kino- 
kat érez e’ dicsőség miatt’* e’inirigy fájdalom csekély elmeje végmaradványi t 
is fölemészté. Ha nagyobb örömre volna szükségünk, úgy azt múlhatla- 
nul föllelnők a’ toryk görcseiben ’sjajongó vonaglásiban. De a’ süker már 
magában is olly nagy és dicső, hogy épen nem szükség azt pártdiadallal 
szaporitnunk. Hol az emberiség és szabadság azon őszinte barátja, ki szi
véből ne örvendneilly természetellcni háború megszűntén? főkép miután 
békés utón történt ez meg’s nem valamellyik rész végképi kilrtatána által , 
mikép a’ böcsületes toryk kívánni merészlék ? Valóban kaczagni kell a’ 
tory-carlosiak iszonyú következetlenségin; két év előtt ugyanis bőszülten 
kiáltozák: mikép az angol kormány ki akarja irtani a' baszkokat, vagy 
pedig fegyveres erővel kényszeríteni a’ szabaditékokml lemondásra, hogy 
véget érjen a’ háború. Akkor a’ baszkok még párthívei voltak d. Car- 
losnak , ’s nem ismerék őt olly jó l, mint most. E’ pillanatban pedig, mi
dőn a’ Times nem tagadhatja, hogy az angol kormány békét eszközle a’ 
baszkok és alkotmányosak között, ’s egyszersmind biztositó az előbbiek 
szabaditékit, jámbor panaszokra fakad az elárultatott szerencsétlen Car
los mellett.Köztudomásu, miszerint d. Carlos, testvérét,Ferdinandot,még él
tében elárulá, halála utón pedig hasonlót tőn unokahugával: ha (ellát 
most más visszafizető neki a‘ kölcsönt, mondhatni é azt jogszerű víssza- 
torlásnál egyébnek? De azon eseményt, mellynél fogvásta’ tartományok 
önként visszatértek törvényszerű hatóságikhoz, árulásnak nevezgrtni, •— 
ezt valóban csupán a’ Timestól várhattuk; mi a' tartományok e’ tettét hű
séghez visszatérésnek nevezzük.Mi pedig Marotot illeti, azon Marotot, kit 
ezelőtt dicsérettel piszkolt vala le ’s most rágalmakkal böcsül meg a’ szegény 
Times, mi soha nem védtük ’s nem is fogjuk ótalmazni azon tettét, 
melly szerint 10 tábornokot kihallgatás és esküttszék nélkül agyon Jöve
te ; mi e’ tettét mindenkor gyilkosságnak neveztük. De ugyan ki paran
csol» ’s hagyá helyben e’ gyilkos mészárlást? Ki más , mint épen maga 
d. Carlos, mint ezt igen jól tudhatja a’ Times; de ezen pontot igen ravaszul 
tudó egészen elmellőzni a’ Times. Miért Marotora görditni a’ bőn egész 
súlyát, midőn egyenlőn részesült abban vele d. Carlos ? Azon főtisztek 
vétkesek voltak ugyan; de a’ véres tettet azért helybenhagyni soha nem 
fogjuk. ’S ugyan miért dörög épen most a’ szegény Times olly hatalma
sul e’ tiz gyilkosság ellen,holott mélyen hallgató, midőn a’ durangoi car- 
losi rendelet következtiben száz meg száz honfitársunk vérzett el ? Hol 
volt akkor föllázadt érzete , mig egész Európa undorral fordult el az em
lített borzasztó és aljas vérengzéstől ? A’ Times olly néma volt akkor, 
mint azon sirhalmok, mellyek szerencséden honosinkat lodik! El tehát 
ez undorító képmutatóssal. Maroto sok roszat vitt ugyan véghez, de mos
tani tette által minden korábbi bűnét lemosá. Azon férfi, kit annyira ótal- 
tnaz a’ Times, valóban méltó tárgy a’ szegény Timesra nézve , ’s mond
hatjuk , hogy irigylést egyik sem fog gerjeszthetni.“ —

(Éji gyűlések Sheffieldben. Elegy.) A’ chartisták ismét gyűléseket 
tartanak a’ sheiüeldi vásártéren ; de szónokok nem igen hallatják mago
kat, ’s a’ sokaság jobbadán csak némán ballag előre hátra utczákon ’s 
téreken. Sept. Ilikén éjjel ment véghez illy néma gyűlés; pisztolylövés 
volt az összeidéző jel, mellyre mintegy kétezer ember sompolygott a’ sö
tét térre ; minden légszeszlámpás el vala oltva. A* nép közül sokan füty
kösökkel’s lándzsákkal voltak íolfegyverkezre. A’ rendőrség 's vasas lo
vasság csak tetemes fáradság utón tudó megtisztítani a’ tért az éji za
vargóktól , kiknek egy része a’ sirkertbe menekült ’s onnan hatalmas 
kőlövettel tiszteié meg a’katonaságot.Ugyan e'fegy vert használók az utczákon 
is ; a’ katonaság ezredese is követ kapott hátára, noha egyébiránt nem 
sérült meg. A’ zavargók közül mintegy 3(> börtönben ül; 13ikán megú
jult e’ fenyegető csoportozás, és e’ napon kurta kardokkal találók jónak 
ellátni a’különben fegyvertelen rendőrséget. — A' belga király’s király
né sept. 20kán Ostendeba hajóztak. — Hardy hajóvezér meghalt élte 
Ilik  évében. A’ trafalgari ütközetben „Victory44 hadihajót vezérlé, ’s a’ 
nagy Nelson karjai közt adó ki lelkét. — írlandi hírek szerint ez évben 
igen silány ott az aratás. Sok helyen még most is viz fmli nagy esőzések 
miatt a’ földet. A’ M. Chronicle hathatósan ajánlja a'gabnaszallitást Ma
gyarországból Fiume felé. — llundschit Szingh f. e. jun. 2 Tikén meg
halt. —

(O’ Connell körirata honosihoz.) O' Connell ismét hosszú körirafot 
boósáta honosihoz, következő kedvencz jelszavával : „Örökös rabszolgák, 
nem tudjátok, hogy az, ki szabad akar lenni, maga tartozik csapásra 
emelni kezét.“ Ez iratában igy nyilatkozik többi közt az izgató: „írlandi 
nép! te képes vagy magadat megszabadítani, de csak nagylelkű , egyhan
gú ’s általányos határzat által. Minden megye, minden város, minden 
község fogjon kezet választásra. Dublinből segélyre számolhattok ugyan, 
de mégis jobb lesz, ha minden község csupán tulajdon erejére ‘bizandja 
magát. A’ költségeket hely beli ajánlatok és segítségek könnyen fogják fö- 
dözni. Fődolog azonban az, hogy biztosítsátok magatokat azon válasz
tókra nézve , kiket minden községben beírhatni. Neveiket és tulajdonsá
gokat tudatni kell a’helybeli társulatokkal. írlandi nép! segélyre szólitlak
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föl e’ fontos ügyben. A’ papságot is tisztelettel kérem pártoló együttmun- 
kalatáért. Békés, alkotmányszerü küzdés forog itt szőnyegen, ’s annál 
szükségesb most a katliol. papság együttmunkálata, mivel a reform, 
uralkodó vallás szolgáji veszélyes izgatást forrabiak a’ nép ellen. A’ sze- 
gényi törvény rövid idő múlva gyakorlatba fog hozatni ’s igen nyomasztó 
ieend. Szükség hogy máskép |odözze azt a’ kormány. Ezt pedig csupán 
czélszerü választási rendszerrel eszközölhetjük.“ — O’Conn élt némelly 
lapok veszélyesen betegnek mondák; újabb hírek azonban egészen ellen
kezőt álhtnak.

f r a n c z í a o r a z á g .
(A’ Charivari gúnyirata Maroto ellen.) A’ Charivari egyik legújabb 

száma kereskedési körlevél - alakban csípős czikket közöl Maroto elpár- 
toltáról. Maroto kereskedőház ugyanis jelenti, mikép „rég érzett hiányt 
pótolván ki“ általányos árulási raktárt állita föl. Ezután igy szól a kér
déses lap : „Az ártatlan Izabella és nem nagyon ártatlan anyja, Krisz
tina asszony, meggyőzhetlen sergei, a’ legyőzhetlen Espartero vezérlete 
alatt, hét év óta csupán ütlegekben részesültek; bátorságukat csak czi- 
pekoptatásban gyakorlák: dicsőség helyett csak tyúkszemeket kaptak. 
Mit tőn a’ legyőzhetlen Espartero V Árulókhoz’s áruláshoz folyamodók. 
Hogy ezen hadi ármányt és segédeszközt mindenki könnyen megkaphassa, 
tehát alulirt dón Rafael Maroto nagyban kereskedő árulási házat határzott 
alapítani. Társakul sok igen roszhirben levő árulót fogada, többi közt 
Deutz urat és a’ kapudán basát, mert Maroto nagykereskedő nemcsak 
szárazon, hanem vizen is egyiránt fog munkálkodni. Véres kivégzésből 
is nagy mennyiséget tartand raktárában , hogy az ellenkező véleményüe- 
ket könnyen ki lehessen pusztítani, mikép az estellai főtisztekkel történt. 
Jegyzet: orgyilkolás külön fizettetik. Az árulási adásvevés szabály sze
rint készpénzért történik, bizonyos esetekben mindazáltal csere is elíogad- 
tatik , például zsíros hivatalok, jó parancsnokságok ’s a’ t . ; Maroto ’s 
társai nagy kereskedése mindenkor nagy mennyiségben lesz ellátva gyá
vaságokkal , eskükkel, áruló ravaszsággal ’s több illy közhasznú czik- 
kel, miket igen mértékletlen magas áron adand. Külföldre is elvállal min
den nem i árulásszállitást. De helyben is gyakorolja ezt. Árulási és áru
lói raktárakat a’ müveit világ minden fővárosában fog nyitni. Egyébiránt 
e’ nagy kereskedő ház minden áruját, minden rang és nemi különbség 
nélkül mindenkinek ajánlja, azon különös megjegyzéssel, miszerint nílu
sién egyes vevés többet igérés utján fog történni. Maroto-ház a’ szul
tánnal vagy egyiptusi.basával is örömest lépend*szövetségbe ’s kereske
dési viszonyba, ’s kettő közül egyiket, vagy szükség esetén mindkettőt 
is egész örömmel elárulandja.“ —

(Újabb egyes adatok d. Carlosrul ’s utazásáról.) Paris, sept. 25én: 
„Tartományi lapok folyvást részleteket közlenek dón Carlos és családja 
utazásáról. Bordeauxbaa villás reggelihez ült Carlos ’s a’ háztulajdonos 
hússal szolgált a’ fáradt utazóknak, noha épen böjti nap volt. Először azon
ban mégis megkérdé Beira hgnőt: vájjon bátorkodliatiké hússal kedveskedni, 
mire hirtelen ezt válaszoló a’ lignő: „Szabadságom van husevésre a’ pá
tiétól.“ D. Carlos sem vonakodék ’s jó ízűn költé el az elibe tett húst. 
Perigueuxben a’ megyeházat kapá lakul, ’s a’ hatóságnak szoros parancsa 
volt, őt minden közlekedéstől elzárni spanyolokkal ’s helybeli lakosakkal. 
Az ajtókat rendőrség és sorkatonaság őrzé, D. Carlos mindenütt pontosan 
fizet, csak a’ postalovakért nem akar fizetni, azt adván ürügyül, hogy 
nem kénye szerint utazik ’s igy nem is köteleztethetik fizetésre. A’ volt 
trónkövetelő igen sovány, lmja vörös és egész szemöldökig födi homlokát, 
arczszine egészséges, szakála rőt, álla és orra görbült, arczán minden ne- 
mesb kifejezés tökéletesen hiányzik. Beira lignő ellenben több év előtt igen 
szép leliete, ’s tartása és modorjai most is fönségre mutatók. Egyébiránt 
dón Carlos minden kitüntető rendjel nélkül, egyszerű barna kabátot visel, 
mellynek zsebében soha nem hiány zik az imádságoskönyv. Beira lignő leg
nagyobb tisztelettel viseltetik férje iránt, ’s folyvást legnagyobb figyelemmel 
teljesíti minden kívánatét, hogy komorságát fölvidíthassa. A’ nép minde
nütt hideg közönyösséggel fogadé d. Carlost.“ — ' 

S c h w e i z .
Zürich, sept, löén: Istennek hála, ismét béke’s csend uralkodik 

városunkban. Tegnap a’ rendkívüli nagy tanács gyűlt össze a’ nagykápta- 
lanegyházban ; az elnökök hijányoztak ugyan, de a’ gyűlés rendesen volt ki
hirdetve ’s nem is volt ok elmaradásra. Sokan attól tartottak, hogy nem 
jövend elég tag össze , a’ radicalok próbáltak is e’ nemben valamit, de 
ez alkalommal nem sükeriilt , mert 103 tag helyett, (ennyi kívántatik 
meg a’ nagytanácsban határzathozásra) 142 jelent meg.Egyhangulag cantoni 
kormánynak ismerék meg az ideigleni statustanácsot, mig a’ statusta
nács végkép létegesitvelesz’s 140 szóval 1 ellen a’ nagy tanács azonnali 
eloszlatását ’s uj népválasztások elrendezésit határzák. A’ nép örömrival- 
gási alatt oszlott szét a’ nagy tanács. —

T ö r ö k o r s z á g - .
A’maltai Portafoglio sept. 12ki számában Alexandriábái aug. 2 fi árul 

következő levelet közölnek : „Az alkirály az egész révpartot Abukirig ál- 
gyukkal rakaté meg, mi oda látszik mutatni, hogy el van határozva minden 
támadásnak ellanállani. A’ franezia consulnak nyilványitá, miszerint a’ 
kikötőt, ha l’ranczia ’s angol hajósereg jelenik meg Alexandria előtt, be- 
zárandja. Olly történetkifejléstül félhetni azon esetben, ha a’ nagy hatal
mak az alkirálytul erőszakkal kívánnák a’török sereg kiadatását, melly az 
európaiakat nagy veszéllyel fenyegeti. Isten őrizzen ettiil, a’ török matró
zok még az araboknál is bárdolatlanabbak! —

(Salonichiban iszonyú tűzvész. Szyriában zavar és fejetlenség. A’ 
fővárosban zavargáskitüréstül rettegnek.)Konstantinápoly, sept. 12én: Sah -

nichibul írják, miszerint rémitő tűzvész e’ város felét elhamvasztó. Az európai 
consulok lakjait nagyobb részint fölemészté a’ tűz,a’ megmaradt rész pedig te
temes sérülést szén vede.A’franezia consullakbul, a’ levéltárt kivéve, mitsem 
menthetének meg; a’ levéltár megmentetését is a’consulnak köszönhetni, 
ki igen tetemesen megsérült leomló égő gerenda által; élete azonban nincs 
veszélyben. — Tegnap az itteni révben orosz hadihajó köte ki, melly Bu- 
tenieíf rendelkezési alatt itt marad. Az állandó felszólitgatások némileg 
kielégítése és nyugalomeszközlés végett, két franezia’s két angol hadiha
jót, mellyhezegy ausztriai fregát járuland, rendeltek az egyiptusi révbe 
vitorlázásul. Ez, úgy látszik, oda czéloz, hogy M. Alit megijesszék, ki 
fiának parancsot ada 100 ezer emberrel Konstantinápoly felé nyomulásra.
— Bayruti aug. 18ki hirek szerint Szyriában legnagyobb ingerültség és 
zavar uralkodik. Városok és helységek lakosit, kik gyanúba jövének, 
hogy a’ török seregnek segélyt nyújtónak, agyonlövék vagy lekonczolák. 
Ibrahim basa serge egyik részivel visszavonult a’ szyriai hegyi törzsökök 
fenyegető állása miatt. Adanában öszpontositá Ibrahim sergeit ’s innen a’ 
főhadiszállást Aleppoba teendi át. Szolimán basa Aintábban állomásozott, 
hol Ibrahim parancsára mind azon lakost Iekonczoltatá , ki a’török sereg- 
geli összeköttetés gyanújába jőve. A’fővárosban félelmes ingerültség miatt 
zajongáskitöréstül rettegnek ’s hiszik, miszerint Ibrahim basa használva 
ez alkalmat, a’ fővároshoz közelítői fog ; már rendeléseket tőn előnyomu
lásra azon ürügy alatt, hogy sergeit jobb helyekre állomásoztassa ; épen 
igy tőn Hafiz basa is, midőn az Eufráton átkelt. A’ kormány midenkép 
igyekszik rendet eszközleni, de hatalma igen gyönge, kül ’s bel támodás 
ellen egyszerre bajosan védhetné magát! Az idegen hatalmak képviselőji 
váltig biztatgatják, de csak akkor lenne beszédök hathatós, ha közbenjáru- 
lásukkal tettleg lépnének fel. Erre azonban még most csekély a’ kilátás.
— Rezsid basa Chosrew és Halil basákkal triumvirséget alkot, mitől leg
jobb sükert reménylhetni. Chosrew és Halil között az utóbbi időkben sza
kadás uralkodott ármánykodások miatt; most azonban minden egyenetlen
ség el van hárítva, a’ három basa szövetkezésbe lépe ’s hűséget esküvé
nek egymás iránt. Sárim efíendinek ’s más tiszteknek elbocsáttatását Re
zsid basának tulajdonitják. —

Alexandria, sept. 7én: Szriából érkezett legújabb hirek szerint va
lósul Hafiz basának átpártolása; mi ok vezérlé őt e’ lépésre, arról sem
mibizonyost nem mondhatni; úgy látszik, Chosrew basa Konstantiná- 
polyba csalogató őt, hogy végkép megszabadulhasson tőle. Az átpárto- 
lás bizonyos, maga Hafiz basa nyilványitá. Corvett ment Szyriába éret
te , melly őt Alexandriába hozandja. Szyria beljében még folyvást nyug
talanság és zavar uralkodik. Ibrahim basa Marast erősitgeti ’s onnan Kő
máli ’s Kiutalna felé nyomuland , azon ürügy alatt, mert mostani állomá
sában élelmi szerekben hiányt szenved. Ismael bey, egyik tábornoka, 
aug. 9én Damaskusba érkezék és Ali Aga Haszne Kiatibi szeid agyonlö- 
vetését parancsoló; Kiatibi Ibrahim barátja volt ugyan; de utóbbi idők
ben gyanúba jö tt, hogy Konstantinápollyal levelez. Aug. Idén pedig Gi- 
and emirt 7 földijével lefejezték; ezek, közbocsánatban bizakodva, ön
kényt feladók magokat Bezsir emirnek, ki őket Damaskusba kiildé, itt 
pedig bizalmukat fejőkkel fizették meg. E’ hir egész Szyriában rettegést 
és félelmet támaszta. Ismael bey most Horán elfoglalásán dolgozik, e’ 
czélból Damaskusból Mezsiánba utazott. Szolimán basa Alepponál állo- 
másoz ’s igen rósz kedvű, mert Ibrahim basa igéretirül, miket a’ nisibi csa
ta előtt tőn, már másnap mitsem akart tudni. Ibrahim egyetlen csata
vesztésire , egész Szyria fegyverben fogna állani ellene. — A’ török ha
jósereg tartása igen sokba kerül ’s naprul napra szaporodik. Az alexan
driai réveket folyvást erősitgetik. A’ kapudán basa, Kairóba utazván, 
hol igen nagy tisztelettel fogadók, elveszté nisánját (török rendjel), ’s 
igen elkedveniilt e’ miatt, mert rósz előjelnek tartja. Azon hajótisztek ’s 
matrózok, kiknek Konstantinápolyban maradt feleségök ’s gyermekeik, igen 
ingerültek a’miatt, hogy a’porta nem engedi meg barátjaiknak helyettük a’ 
zsoldfölvételt. — Az alkirály a’ consulokhoz intézett nyilatkozatában kö
vetkező esetekben ad parancsot Ibrahimnak előnyomulásra: 1) ha a’ tö- 
rökj hajóserget visszakövetelik; 2) ha kivánatait, főleg örökös uralko
dását ’s Chosrew basának hivatalátul elmozdittatását illetőket, 30 nap 
alatt nem teljesitik; 3) ha Ibrahim basa élelmi szerekben hiányt szenvedne.— 

(A’ nagyhatalmak képviselőji uj jegyzéket küldenek M. Alihoz.) Kon
stantinápoly, sept. íjén: A’ nagy hatalmak képviselőji egyik gyűlésében 
azon javaslatot tevék, miszerint az angol ’s franezia hajósereg kis részit, 
mintegy 6 hajóbul állót, küldenék Alexandriába, hogy mutassák meg 
ezáltal M. Alinak, miszerint Európa komolyan szándékozik közbe járulni. De 
csakhamar átlátták illy fél rendszabály czélszerütlenségét ’s attól félve, 
hogy Ibrahim basa Szyriában előnyomuland, az oroszok pedig Bo.sz- 
porba vitorlázandnak , a’ hajósereg nagy részit azonban a’ dardanelláktul 
elmozditni sem akarván , tehát más javaslat talált köz tetszést. All pedig 
ez következőbül : a’ nagy hatalmak képviselőji összesen jegyzéket in- 
tézendnek M. Alihoz, mellyben ellenmondnak azon véleménynek, mint
ha ők egymás közt nem értenének egyet; ezenfelül igen mérsékelt han
gon kimutatják M. Alinak azon ösvényt is, mellyen, ha az ész tanácsát kö
vetni akarja , haladhat. Russzia utóbbi időkben igen megnyugtatólag nyi
latkozók, ez azonban nem gátolható azon hir terjedését, miszerint a’mi
nap érkezett orosz gőzös csak azért horgonyoz a’ konstantinápolyi révek
ben , hogy Butenieff orosz képviselőt minden órán fölvegye, ha elszán
dékoznék a’ fővárost hagyni, mivel már többször fenyegetőzött. Altalá- 
nyosan hiszik, miszerint Rezsid basa a’ külügyi tározót nem sokáig vi- 
selendi; a’ pénzüggyel bizandják meg őt; utódjárul azonban semmi bizonyost 
nem tudhatni. —
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FOGLALAT: Magyarország" és Erdély (országgyíi 
ta a’ magyar angol gabnakeresf 
Portugália. Spanyolország" (Cabi 
minister; Montreal a’ katonai tör 
Bourgesban ; a’ mansi hatósági 
Belgium. Németország. Schweiz. Oroszország.

M a g y a r o r s í á g  é s E r d é l y ,
ORSZÁGGYŰLÉSI HÍREK. Pozsony, oct. 8án: A' KK és RRnek teg

napi országos ülésében két főrendi válasz olvastatott fel: 1) a’ k.k. elő
adások 2dik pontja iránti második üzenetre; 2) a’ Pesten építtetni szán- 
•leklott országház tervének ’s az ehez tartozó adatoknak előterjesztése 
tárgyában. Ez utóbbi válaszban a’ Főrendek értesítik a’ KK. és RRet, 
mikép () cs. k. íőherczegsége az illető üzenet következtében a’ Fő- 
RRnek k. kinyilatkoztatni méltóztatott, hogy az építtetni szándéklott or
szágház iránti tervek’ készítésével ’s az ide szolgáló adatok’ összeszedé- 
sivel a’ múlt Országgyűlés eloszlása után olly személyeket, kiknek ügyes
sége a’ czél elérhetését reményltette, megbízni kegyeskedett; ezek befe- 
jeztetése azonban O cs. kir. főkerczegségének közbejött súlyos betegsége 
’s ennek következtében egészségének helyreállítása okáért történt utazásai 
miatt mindez ideig hátráltatott legyen; mindazáltal mihelyt a’ kérdéses ter
vek és adatok elkészülve ’s megszerezve lesznek, azokat () cs. kir. fő- 
herczegsége az országos RRnek kegy. előterjesztendő — Továbbá ezen 
ülés többi részét, a’ mait pedig egészen, a’múlt Országgyűlésen alkotott 
úrbéri törvények czélszerü módosítását illető kerületi munkálat tárgyal
tatása foglalá el.

Pozsony, oct. 4ikén: Mintegy 70 fáklya fényárasztó környezeté
ben éji zene tartaték tegnapról mára viradó éji 11 órakor nagy szánni 
fiatalság s néző közönség sereglete közben, névnapi megtisztelésül Zala 
nagyérdemű követének, ki bármilly vélemény osztályút is önkénytelen 
tiszteletre ragad, magához mindig hű alaposságával ’s egyeneslelküségé- 
vel. Messze vinne az estvélyi ünnepiség részleteinek leírása, csak az ezt 
méltányosan történtnek bizonyító azon körülményt említem még, misze
rint Deák F erencz a mai kerületi ülésben szivhatólag üdvözölteték meg 
P a l ó c z y  borsodmegyei ’s A n d r á s s y  esztergommegyei követ urak, 
mint kerületi elnökök, által. — 31a este a’ ligetben egy kis örömvilági- 
tásnak kell vala lennie tíízjátékkal összekapcsoltatva; az elsőt, t. i. a’világí
tást azonban már a készületek megtétele után abban kelle hagyni, ’s csu
pán a’ tüzjáték ment véghez.

KB ucl fi pesti BSiöJtfió. Nádorunk ő cs. kir. fhsége f. hó Gikánleá 
nyával, Hermine fhgnővel, legjobb egészségben Alcsút felé Pozsonyba 
utazott. — B u d  a i  hegyeinken és a’ p e s t i  k ő b á n y á b a n  bevég- 
zék a’ szüretet. A’ termés mindenütt megfelelt a’ várakozásnak, ’s né- 
melly helyeken négyszerte jobban fizetett a’ szőlő, mint tavaly ’s e’ mel
lett minőséggel is elégültek a’ termesztők. Az egész szüret alatt legked
vezőbb idójárat uralkodék, ’s még most is olly kellemesek napjaink , hogy 
nyári öltözetben is járhatni minden veszély nélkül, mig tavaly octob. 9 — 
lOikén már nagyobb részint meg kelle kezdeni a’fűtést. E’napokban tűz 
támadott egy hajón, mellyen más utasokon kívül szinésztársaság is volt, 
melly Bécsbiil a’ pécsi ujszínházba utazik. Gyors és czélszerü segély meg
menté a’ hajót, ’s a’ pusztító elemnek egy ember sem Ion áldozatja. — 
A’ budapesti hangászegyesület kormányzó biztossága közre bocsátó 1839re 
szóló jelentését, mellyből kiemelendő , mikép az 1 S39iki iiangászati év
ben , a’ múlthoz képest a’ fizető tagok száma szaporodott, mit leginkább 
Festetics Leo gr. egyesületi elnök és Mátray József buzgó törekvésinek tu
lajdoníthatni. A’ gyámtagok szama összesen 293rament. Az egyesület kez
detétől fogva begyült alappénzeket (1579 ft. 44 kr. pgőben), miket ed
dig szükséges tárgyak bevásárlására volt kénytelen fordítani az egyesület, 
lassankint az alappénztárnak vissza fogja fizetni a’ társulat. E’ czél minél 
előbbi elérésire már is 300 pgő forinton statuskötelezvényt vásárlóit az 
egyesület. Az énekiskola ugyan e’ jelentés szerint rövid idő múlva meg
fog nyittatni, miután már eddig is meglehetős pénzmennyiséggel gyümöl
csözött az aláírás. Ez egyesületi bevételek 2109 ft. 43 krra mentek pgő
ben, a’ költségek pedig 1782 ft. 5 krra, ’s igy a’ pénztárban maradt 
327 ft. 38 kr. pgőben. — Nemzeti színpadunkon f. hó óikén „FraDia- 
voió“ adaték, ez este Püekler-Muskau hg arábés ethiópiai kisérőjivel meg
jelent színházunkban , ’s huzamosb ideig minden szem csak páholyán füg
gött; öikán „Griseldis“, Czelesztin, Percivai szerepében, mint vendég lé
pett föl; 7ikén „Napló“ és „Ligeti kastély“ (Czelesztin— házügyelő), 
8ikán „Kalapos és harisnyatakács“ ; 9ikén „Pesti pajkos jurista“ ; 10- 
kén 3szor bérszünettel Sátorfy jutalmára „Borgia Lucn tia“ dalmű; 11 én 
„Lear király“ szomorú játék 5 felv., Czelesztin mint vendég; néhány nap 
óta játékszíni ezéduláink az uj írásmód szerint nyomatnak , hiányjelek’s 
c után z bötii nélkül. Szentpétery néhány nap múlva a’ már egyszer tet
széssel adatott „Ludas Matyit“ hozandja ismét színpadra jutalomjátékaul. 
— Trattner-Károlyi könyvmühelyében elhagyó a’ sajtót „Publius Ovidius 
Naso levelei vagy pontusi elegiái. IV könyv. Fordította Egyed Antal, a’ 
magy. tud. társaság tagja.“ E’ könyv 30 pgő kron kapható Eggenberger 
József és fia pesti könyvkereskedőnél. —

(A’ M. Chronicle részletesb nyilatkozata az angol-magyar gabnake- 
reskedésrül.) Azon pillanatban, midőn a’ silány aratási süker Anglia több 
résziben legigazságosb aggályra szolgáltat alkalmat ’s egyszersmind nyo
mosabbá teszi az újonnan szőnyegre jutandó gabnatörvény elleni izgatást,

i férfi szólalt mega’ M. Chronicle legközelebbi számaiban, kinek, hosz- 
s tartózkodása alatt az európai szárazföldön, eleg alkalma volt a keres- 
lés és ipar minden ágával tökéletesen megismerkedni, és igen helyesül 
at ja azon nagy hasznot, melly az angol-ausztriai kereskedési szerz
őül különösen a’ magyar gabnabehozásra nézve származhatik. Ámbár 
ijd egész Európában kedvező sükerü volt ez évben az aratás , az érte- 
ző véleménye szerint még sem tanácsos Angliának magát csupán sző
tt áruhelyeire bíznia, mert azon lázas ingerültség, melly múlt évben 

, ?tön magosra rugtata a’ gabnaárt, könnyen azon kellemetlen következ- 
I ínyt szülhetné, hogy Anglia nem kapna olly nagy mennyiséget, mellyre 
t rosz termés következtében szüksége van. Az olasz, hollandi s belga 
kötőkben csak igen kevés gabna van kivitelre készen ’s nagyobb sziik- 
g esetén Danzigból és Odesszából szállíttatnak tetemesb mennyiségeket 
nevezett kikötőkben raktárakkal biró kereskedők. A’ trieszti és fiumei 
kötők lényeges kivétel gyanánt tekintendők. Fiume csak mintegy 15 
érföldnyire fekszik hajózható folyamtól, melly által Európa legterméke- 

írebb tartományával, Magyarországgal, kapcsolatban áll. E’ két pont 
Ízt két igen jeles országút találtatik, ’s Fiume és Trieszt áltáljában azzal 
/őzik meg elsőségi tekintetben Danzigot és Odeszát, hogy igen közel 
kszenek azon országhoz, mellyből szállitványokra van szükségük. L 
Ijrülmeny gátolja, hogy a gabnakercskcdok nem gyakoiolhatnak kai- 
tkony befolyást a’ gabnaárra, mig nagy mennyiségeket, ha kívántatik,' 
lgrövidebb idő alatt szállíthatni oda. A’ danzigi gabriaár fiz évi jegyzé-. 
fcV.1 kiviláglik, miszerint ott igen észrevehető volt az ingadozás, noha a’ 
fiső Vistula melletti vásárokon alig lehete változást tapasztalnia’ gabnaár 
alá si ban. A’ tiszavidéki síkon jelenleg uralkodó kereskedési rendszer mel
kt maga a’ földművelő űzi a’ gabnakereskedést. Azon vidék déli része , 
ndlvnek a Duna és Tisza szabnak határt, a’ Bánságot képezi, melly 
Ai *fiában is nagyra becsült tisztabuzát terem. Bánságban valamint a’ 
lejmérsék. úgy a’ föld is legnagyobb mértékben kedvező a’ gabnatermes: - 
ttsre. Mivel aznnhon az általányos bőség miatt nem igen keresik azon (á- 
juV)n a’ gabnát, tehát a’ föld nagyobb részét juhlegelőkül használják ; 
minu»záltal ha félbenszakasztás nélkül divatoznék a’ gabnakiszállitás, úgy 
Magyarország ezen egy része is képes lenne egészen kielégíteni Ang ia 
mindenkori szükségit. A’ mostani körülmények közt annál kedvezőbb An
gliára íézve a’ bőség e’ forrása, mivel ez még a’ téli gátlások előtt part
vidékre szállíthatja a’ gabnát, ’s olly kikötőkkel van kapcsolatban , mely - 
lyek ege*z éven át nyitvák. Más nem olly nagy kiterjedésű, de szinte 
rendkívül termékeny vidék az előbbitől nyugat felé , a’ Duna és Dráva közt 
fekszik. Magyarország hajózható folyamai két utat nyitnak kivitelre e’ tá
jaknak, az elsőt a’ Duna által Galacz felé, a’ másikat pedig a’ Száván , 
melly a’ Dunába ömlik és egészen Horvátországig hajózható , melly ké
nyelmes szárazföldi ut által van kapcsolatban az adriai tengerrel; Galac/, 
melly majlandi szerződés által biztosítva van a’ Duna torkolatánál megte
lepült oroszok fenyegetett avatkozása ellen, majd egész év alatt nyitva 
all a’ kereskedésnek ; az adriai tenger kikötőji mindazáltal szinte nyitvák 
’s e’ mellett közelebb lévén a’ gabnatermő vidékekhez , olcsóbb áron esz
közölhetik a’ szállítást. Nagy figyelmet érdemel még azon körülmény is, 
miszerint e’ kikötők helyzete rendkívül kedvező lenne azon esetre , ha el
lenséges bonyolódások el találnák az angol kereskedés előtt zárni a’ dar- 
dimellákat. E’ kikötők egyébiránt mindenek fölött hajózható folyamok- 
kaü összeköttetésük miatt kitünőleg fontosak Angliára nézve. Kora tél 
ugyanis elzárhatja a’ balti tengert, mielőtt az angliai aratás sükeréttudni 
lehetne, ’s ha ez kellemetlen, úgy lehetlenné válik a’ beszállítás, melly 
britt vásárokon a’ nyerészkedési vágyat elnyomván, minden kellemetlen kö
vetkezményt ’s aggály t elháríthatna. Ha pedig hosszas tavaszi derek emészte
nék föl Anglia raktárinak tartalmát, úgy abból mulhatlanul hasonló za
varok támadnának. Háború Russziával végre kizárná az angol hajókat az 
orosz kikötőkből, mellyek eddig szűk években legtetemesb segélyforrá
sul szolgáltak. Ezen esetekben minden zavarból kimenekhefik Anglia 
az angol-ausztriai kereskedési szerződés által. A’ Tisza, melly Magyar- 
ország dús alvidékeit öntözi, majd egész hosszában hajózható, ’s felső 
részében a’Kárpátok éjszaki konyulatát követi, melly Galicziától választja 
el Magyarországot. E’ hegységet több ponton jó utak metszik keresztül, 
és szükség esetén a’termékeny Galicziát is összeköttetésbe lehetne hoznia’ 
Tiszával ’s Dunával, és Podólia szép búzáját ez utón szinte ki lehetne szál
lítani. Stry Galicziában épen annyira van Danzigtól, mint az adriai ten
gertől, azon különbséggel, hogy az egyik ut egészen ausztriai birtokon ve
zérel keresztül , mig a’ másik orosz és porosz birtokot érint. A’ karpáti 
ut nem hosszabb annál, mellyen a’ podóliai gabnát Jaroslawba szállítják, 
Danzigba küldetés végett, ’s ezt leginkább azon földművelők szokták hasz
nálni, kik Magyarország éjszakkeleti hegyvidékeit lengyel gabnával lát
ják el. A’ Tiszán már huzamosb idő óta rendes hajózás van divatban , ’s 
leginkább sószállitásra használja azt a’ kormány Magyarország éjszaki ré
széből a’ Duna , Száva és Dráva melletti raktárakba. E’ szerint tehát leg- 
tökéletesb összeköttetés létezik Lengyelországgal és az adriai tengerrel



rolyi-tétverseny’ , a’ Biel-stakes’ , a’ bécsi 200 aranyos díj’ , a’ nemzeti dij’ és 
az asszonyságok’ pályadija’ nyertesei 1 / ,  ang. mérföldre 5 fonttal többet. T é t  

20 arany , fele bánat. Mind a’ díjnak mind a’ tétösznek egy negyede a’ má
sodik lóé. A’ megvívandó dij 5 évre alapíttatott meg , ’s máris 150 aranyra 
rúg. Kinek kedve van gyepre szállni, jelentse be lovát L ex  Ferencznél, a’ 
versenyzés’ titoknokánál, October’ lóéig, Halászpiaczon K ö s z e g hy -  házban.
— F iu m e , sept. 3Qán: Egyhangúságunkban, mellybe különösen pár hónap óta 
sülyedt különben sem fölötte élvezetdús társalgási életünk, kedves tünemény 
volt sz. Mihály estéje. Antonio B i n d o c c i  da S i e n a ,  kinek hire Európa nagy 
részét befutotta már , ’s kit a1 magyar olvasó közönség is már két év ótaismer, 
körünkben van, ’s tegnap este a’ városi tágas színházban rögtönköltészi acade- 
miát adott, melly a’ költés barátainak ritka élvezetet nyújtott. — Kalocsa oct. 
5én: Tegnap délután a’ végső szentségeket példás buzgosággal fölvevén , jobb 
létre szenderült Thueguth Venczel , a’ kalocsai fókáptalan olvasó kanonokja, 
számtalan szegénynek, és szükölködőnek, kiknek leginkább titokban vala jóltevó 
atyjok, bus fájdalmára, egy évig, ’s néhány hónapig tartott súlyos betegség után, 
élete 72ik esztendejében. A’ boldogultunk, ki a’keresztyéni ’s papi erkölcsök je 
les példánya volt, áldásban fog tartatni boldog emlékezete! — A g o r  d ó b a n ,  
Belluno mellett a’ velenczei királyságban, Mohs Fridrik es. kir. bányásztanácsos 
f. e. sept. 2yikén 35 éviben súlyos szenvedés után elhunyt. A’ tudomány hatalmas 
támaszát veszté benne , ország ’s emberiség pedig lelkes polgárral lón szegé
nyebb.— Pestmegyei S z e c s ó  helységben Czilinger helybeli tisztviselő olly 
sárga dinnyét termesztett ez évben, mellynek hossza 2 láb 9 hüvelyk, körüle- 
te 3 láb ’s 6 hüvelyk’s nehézsége 52 font vala; ízétmindazáltal nemigen édes
nek tapasztalak. — Szadagorában sept. lOikén vévé kezdetét a’ baromvásár , 
mellyen összesen 11 ezer darab szarvasmarha volt eladásra kitétetve , noha 
Moldvából az 5 napi vesztegzár miatt sem tehén, sem Ökör nem érkezéka’ vá
sárra. Egy ökör 14— 16 aranyon kelt, hízott tehén párja pedig 150—1 6 0 váltó 
forinton. A’ majd általányos silány termés miatt a’ gabnaár meglehetősen emel
kedők. Hajdina és tengeri roszul fizet, ’s méga’ burgonya sem nagy remények
kel kecsegteti a’ termesztőket, mert jelenleg még igen apró ’s az őszi derek 
előtt bajosan fog tetemesül nagyobbulhatni. — A’ frankfurti őszi vásár már na
gyobb részint egészen be van végezve ’s az idegen vevők jobbadán a’ lipcsei 
mihálynapi sokadalomra költöztek. Általányosan tekintve e’ vásárt a’ közelebb 
múlthoz képest nem mondhatni rosznak. Minden kézmügyári téli czikknek jó ke
leté volt, különösen pedig a’ gyapjúszövetek és merinokelmék majd mind elkel
tek. A’ kikészített bőrt két helybeli nkereskedő mind megvásárló, elannyira, hogy 
az idegen vargák, szíjgyártók stb. nem is kaptak nyers anyagot mesterségük
höz. Vásznat olly nagy mennyiségben hoztak e’ vásárra, hogy természetesen 
nem igen dicsérhetik a’ sükert az eladók. Gyapjúból is annyit hoztak , hogy az 
elkelt mennyiség nem felelhető meg tökéletesen a’ várakozásnak. — E n y e d ,  
oct. 4en: Az itteni ref. főiskolában a’ szüreti szünnapok még e’ hónap elején 
megkezdettek, az ifjúság között kiütött himlő miatt. A’ skárlát, azt hisszük, az 
oskola eloszlatásával megszűnik, mert városi beteg egy sincs, collegistavan8 
skárlát-himlöben, 2 hólyagosban. A’ két utóbbi veszedelmesül beteg, ’s ez any- 
nyival nevezetesb , mivel tudatik , hogy be voltak oltva ’s jó himlőjök volt. — 
Gö d ,  oct. 12én: A’ mostani vásárra 6471 d. ökör, 252 d. bival, 3902 d. te
hén , ’s igy összesen 10625 d. hízott szarvasmarha ’s 483 hízott ürü hajtatott. 
Magyar ökör kevés számmal jelent meg, mivel mind a’ marhadög, mind a’ nagy 
szárazság és hőség a’ hizlalást rendkívül akadályoztatták. Mindez ellenére a’ 
vevoK a vásár «nőnapjaiban illendő alkuba bocsátkozni nem akartak ’s csak ké
sőbb szakadt meg a’ marnaar ; egy pár jó magyar ökör kelt 310—320 v. fton’s 
igy mintegy 10 pCenttel olcsóbban, mint pár hónap előtt a’ vidéki vásárokon.

Ame r i k a .
Ujyork, aug. 26kán : Arkanzasban a’ csirokizek között véres har- 

czok történtek; ez indiánok egyik része elégületlenségét nyilványitá az 
egyesült statusokkal kötött szerződés felett birtokátengedés miatt. Márjun. 
30ki nemzeti gyűlésükben heves vitára keltek , jul. 28dikán pedig véres 
liarczczal végzú'dék a’ viszály, mellyben mindkét párt fó'nökin kivül több 
százan éltüket vesziték. Galvestrei aug. 7diki levelek szerint a’ csiroki
zek Texasban e’ respublica csapati által két csatát vesztének az úgyneve
zett veres tartományban, Nacogdotsesz közelében. A’ második csatában, 
melly jul. 21énment véghez, az indiánok közül 3—500 maradt csataté
ren és sebesült meg. —-

P o r t u g á l i a .
(Migueli összeesküvés.) A’ Times Lissabonbul, sept. 16árul követ

kező híreket közöl: „Migueli összeesküvés fölfedezése, melly az egész 
birodalomban el van ágozva, foglalkodtatja leginkább a’ kormány figyel
mét, valamint a’ kiváncsiak tömegét is. Az összeesküvést a’ körülmények 
nevezetes összevágása által fedezék fel; először is egy irat által, mellyet 
guerilla fogolynál találtak; utóbb levélnyaláb által, melly hatósági őrök 
kezébe jutott. A’ nyaláb levelezést foglalt magában, melly az emh'tett irat 
foglalatát valósitá ’s elágazott összeesküvési tervet fedeze föl. D. Antonio de 
Albuquerque gazdag bragai földesurat, ’s Anadia grófnő rokonát,alapos gyanú 
terlielé , hogy ő az összeesküvés főnöke; már fogságban is ül. Más két 
személy elfogatására is parancs van kiadva, kik megszöktek, ’s mint hi
szik, Quintában Braga mellett rejteznek. A’ tervről körülményesennem 
szólhatni, annyi bizonyos, hogy az éjszaki tartományok lakosi közül so
kan be voltak avatva, hogy rég óta törik i'ajta fejőket, ’s ha a’ szándék 
megérik, komoly következményeket vont volna maga után.—A’ ministerség 
majd feloszlék, Manuel Antonio de Carvalho pénziigyminister ugyanis be
nyújtván lemondását, a’ királyné elfogadá; azonban a’ kabinetelnök át
látván azon nehézséget, melly e’ tárcza-betöltéssel párosul, melly miatt 
a’ kabinet is kénytelen feloszlani, rábeszélé a pénzügyministert, hogy 
venné vissza tárczáját. —

S p a n y o l o r s z á g .
(Cabrerát királynak kiáltják ki. A’ cortes-választmány a’ szabadi- 

tékok mellett nyilatkozik. Elegy.) Alig veszték el királyukat a’ carlosiak 
’s már más támad föl helyette. Bosque carlosi pártvezér ugyanis Aragó
niában fényes ünnepéllyel Aragónia, Catalonia és Valencia királyává ki- 
áltá ki Cabrerát, noha úgy látszik, hogy ez uj fejdelem sem igen me
részel már birodalmában tartózkodni, mert sept. Ilikén Torralbában volt 
Cuenca mellett, ’s közelében Arevalo és Forcadell táboroztak. Balma- 
zeda és Polo folyvást szokás szerint űzik rablásikat Guadalaxara tarto
mányban , honnan számos gazdag hölgyet raboltak el, hogy váltságdijt 
csikarhassanak öveiktől. Madridba naponkint érkeznek cnrlospnrtiak,

m e lly e t  A n g lia  ja v á r a  m inden  p illanatban  h a szn á ln i leh e tn e . M inden illy 
n e m i  k e r e sk e d é s i v á llo la tn á l azon b an  m in d en ek  e lő tt arra sz ü k s é g  ügyel 
n i , h o g y  az  a n g o l vám ren d szer  k ü lö n ö s  á llá sp o n tjá n á l fo g v a  n em  lé tezh e  
tik  s e h o l o lly  jó  r e n d e lk e z é s , m e lly  te te m e s  m e llé k k ö lts é g e k e t  n e  tenn  
s z ü k s é g e s e k k é , m időn h irte len , m inden  e lő k é sz ü le t  n é lk ü l , n a g y o b b  m en j  
n y is é g e k  k ív á n ta in a k . E ’ k ed v e tlen  k ö rü lm én y t leg in k á b b  ú g y  leh e tn e  ki 
k e r ü ln i ,  h a  a ’ v e v ő  e g y e n e se n  a ’ fö ld m ü v e lő k h ez  fordu lna ’s  le g k e d v e z ő b  
a lk a lo m  szer in t m a g a  e s z k ö z le n é  a ’ sz á llítá s t  a z  ille tő  fo ly a m o k o n . Illy  
n em ű  v á sá r lá so k a t ő sz  e le jé n  k e lle n e  te n n i , ’s  íia  távu lab b  tartom ányok  
ban történ n ék  a ’ v á s á r lá s , m ég  té li hó e lő tt le h e tn e  v é g h e z  v in n i a ’ szá l 
litá s t  a ’ K arp ártok on  k e r e sz tü l. T is z a  m elle tt S z e g e d  é s  S z o ln o k ,  D u n a  
n á l P é terv á ra d  é s  Ú jv id é k ,  S z á v á n á l S z is z e k  , D r á v a  m e lle tt p ed ig  E szé l 
szo lg á lh a tn á n a k  ra k tárak u l. E ’ m elle tt k ézm ü g y á r i c z ik k e ir e  n é z v e  is  rend  
k iv ü l so k a t  n y e r n e  A n g l ia ,  m ert a ’ te tem es k iv i t e l ,  m e lly  ép itő fá ra  é  
k en d erre  is  k it e r je d n e , an n yira  em e ln é  M a g y a ro rszá g  la k o s in a k  jó l lé té t  
h o g y  több  o lly  s z ü k s é g e k  k ie lé g íté s ir e  is  k é p e s e k  le n n é n e k , m irő l m os  
n em  is  á lm od h atn ak . F ő  d o lo g  p ed ig  a z , h o g y  e ’ sz e r in t k e r e sk e d é s i te 
k in te tb en  m e g le h e tő se n  fü g g e tle n n é  ten n é m a g á t l lu s sz iá tó l A n g lia . N en  
v o n h a tn i k é ts é g b e  , m ik ép  A u sz tr ia  , m e lly  o lly  baráti m e g e lő z é s s e l  foga  
dá A n g lia  a já n la tá t sza b a d elm ü  k e r e sk e d é s i r en d szera la p itá sra  E urópában  
ö r v e n d v e  sz e m lé ln é  az  a n g o l v á lla lk o z á s i sz e l le m  é s  p é n z  M agyarorszáj  
d ú s r é sz e ih e z  fo ly a m o d á sá t. E b b ő l so k k a l n a g y o b b  h a sz n o t h ú zh atn a  A n  
g l i a , m in t P o r o sz o r sz á g  é s  a ’ n ém et v á m s z ö v e ts é g b á r m e lly  k ed v ezm én y i  
b ő i. N é m e to r sz á g  e g y  r é sz é n e k  te r m é k e tle n sé g e  ’s  a ’ m á sik n a k  ren d k ívü l 
n é p e s s é g e  m iatt e z  o ld a lró l r ó sz  term és e se té n  sem m i s e g é ly t  n em  várh a  
A n g lia . A lta ljá b a n  p ed ig  a ’ m ajlan d i s z e r z ő d é s  n e m c sa k  M a g y a ro rszá i 
g a zd a g  téréit n y itá  m e g  A n g liá n a k , h an em  e g y sz e r sm in d  M o ld vát é s  H a  
v a sa lfö ld e t  is  ’s  n em  k e ll  fe led n i, h o g y  e ’ k é t fe jd e le in sé g e t  tek in th etn i a ’ dar 
d a n e llá k  v a ló d i k u lc sá n a k . —

Alólirt egész bizonyossággal jelenti a’t. közönségnele, miszerint a’gazda
sági kalendariom e’ hónapban mulhallanul meg fog jelenni, miután nagy része a’saj 
tót el is hagyá. Legyen szabad ez alkalommal előleg’s röviden előszámolni a’ má 
nyomtatott résznek tartalmát. Bevezetés: az időjövendőlésről és vezér csillagokról 
naprendszerünkről, naptári számítások ’sa’t.; következik a’ naptár, havonkénti idő 
jövendelési jegyzetekkel. Ezt követi e l ő s z ó  gyanánt 1) a’ magyar gazdasá
gi egyesület ismertetése. 2) Annak fejtegetése, hogy az, ki mindenben csak ; 
régihez ragaszkodik, vagyonbeli gyarapodásában, sőt egyebekben is elma 
rád, ’s hogy 3) olvasnunk kell, ’s tudományunkat könyvekből mentett hasz 
nos ismeretekkel is gyarapítani, ha gazdagodni akarunk. 4} Ugar-mivelésrő 
5) Különféle gazdasági műszerek isméríetése közbenyomott ábrákkal. 6) A  

tengeri (kukoricza) mint takarmány-növény. 7 )  Minden bármi csekély gazda 
ságual is szükséges egy házi veteményes kert, ennek felosztása ábrázoló rajz
zal. 8) Mint kell gyümölcsfákat magról nevelni. .9) Mint kell a’ földet véle
mények alá jól elkészíteni. 10) A’ veteménymagnak csírázó tehetsége, — töl» 
vetemény fajok róvatos lajstromával, l l j  Terméskőt
Lajos természettani oktató úrtól) , mellyben havonkénti népszerű ozikkelyek^“ 
következő tünemények ismértetnek meg u. m. m e 1 e g, h i d e g, j é g ,  h ó,  ̂1 

pára,  gőz ,  f e l hő,  szél ,  harmat ,  dér ,  s z i v á r v á n y ,  é g i h á f ö r u ,  
j é g e s ő ,  d é l i  báb,  haj na l ,  ég i  udvar ok,  t ű z g ö mb ö k ,  éj s z a- 
ki fény.  12) Arany szabályok kezdő gazdák számára. Az egész 9 jvnyilesz 
negyedrétben csinos borítékba kötve, ’s ára csak két ezüst garas. Köb Festen 
October lOán 1839. K a c s k o v i o s  La j o s  s. k. szerkesztő.

S z é k e  s-F e h é r v á r, oct. 7én : Víg szüreti napjaink bovégezvék, a’ termes 
mennyisége középszerűséget érvén, kétszer haladja meg a’ tavalyit altalaban ; 
minősége legkielégitőbb. Szép magyar hazánkban kevés szoloterno vidék di- 
csekhetik hasonló víg szürettel, mint a’ mienk kies terjedésű szőlőhegyünkön, 
melly pompásan diszlik számos csinteljos épületével félórányi távu/sagban a’ vá
róstul. Müveit lakosúik óhajtva várják e’ napokat, és áldozatos készületeket tesz
nek a’ szíves vendégszeretet üaneplésire; a’ barátság nyájas karokkal öleli ak
kor kedves vendégeit, és tehetsége szerint nyújt azoknak éldelctet. A’ még 
szokatlant igen kedvesen érdekli e’ minden felől hangzó újság özöne , a’ város
ból ide öszpontositott életzaj, és az öröm-gyönyörrel párosított szorgalom. E’ szü
ret neme régi változhatlan szokása lakosinknak , és slatistikai nevezetességre 
emeltetést ériemel. A’ megyebeli juhászok szokott ünnepe is neveié ez idő
szakjelenetei érdeleit, kik ősi szokásaiknál fogva sz. Mihály napján szegődé- 
sek vég'ett sereglenek össze Sz. Fehérvárra, hol pár napot zajos mulatsággal 
töltenek. A’ ns megye szoros rendeletéi és a’ város szorgalmas őrködése kö
vetkeztében ez alkalommal közöltük és általuk veszélyes kicsapongás nem tör
tént, számok is (409 körül) szokottnál tetemesül kisebb lévén; de korlátozást 
érdemel még a’ városba való bejövetelük , és eltávozásuk , meilyek — mintha 
lidérczekkel és repülő kígyókkal volna telve a’ lég — a’ jó érzést igen sértő kur- 
jongatással, és fütyülésekkel történnek ; melly jelenet valóban sokat von le »’ 
szép város díszéből. Dicsérettel említhetjük azonban , hogy a’ részükre mondott 
diszmisén józan fővel, és illő öltözetben jelentek meg; sőt szivet ébresztő je
lenet vala, midőn a’ puszták e’ fiai, meghatva az egyházi pompa és zene által, 
áldozattételre komoly ájtatossággal lépdeltek égő gyertyáikkal az oltár körül. — 19 
nem mellőzhetjük ez alkalommal a’ haladás egy különös példáját a’ magyar kö
zönséggel tudatni, annyival inkább, mivel ez világba törekvő ifjainknak igen 
méltányos ’s komoly megfontolásra ndand alkalmat. S. J. érdemekkel koszoruzoit 
elóbbkeló városi tisztviselőnk fia, Béla, a’ törvényes pályára minden iskoláit vé
gezvén , mint esküit jegyzője a’ kir. táblának már két évig foganattal iparkodott 
szellemi kiművelődésén; érzé az úgynevezett diszesb országokban a’ nagy 
csődületet és azok nehézségeit, követve régi hajlamát, cs győzve sok lelki erő
vel az előítéleteken , timarságra adta magát. így ő is lerontá azon előítéletet, 
melly szerint a’ művelt polgárhoz illetlen a’ mesterség üzése , és utat nyitott 
ifjabb polgárinknak boldogulhatáspk íágasb mezejére. Vajha jókorább kezde
nék a’ szülék világosb szemmel gyermekeik rendeltetésüket nézni, mint mi
dőn már késő! Bár utánzásra buzdítna sokat e’ jeles példa! csak akkor 
haladunk sükerrel szellemi jóllétünk eszközlésiben , ha a’ müvészség és mester
ség nem kontár, hanem fel világosodott, és szilárd lelki tulajdonokkal ellátott 
honfitársaink kezei között fog képeztetrii; csak ez úton emelkednek érdemük va
lódi polczára a’ mesterségek, és csak akkor leendnek, nemzetünk legnagyobb 
hasznára, a’ becsültctés egyenlő arányúban minden státusúik. S. B. ur már két 
évet töltött cl mestersége tanulásában Budán Thomann tímárnál a’ Vízi-város
ban, további kiképezíetése tekintetéből jelenleg Temesvárra, később külföldre 
ufazand. Mi szerencsét kívánunk a’ derék ifjúnak zordon, de szép pályáján.—- 

K ÜLŐN FELE: Több hazánkfia társaságba lépvén,lóversenyt szándékoznak tarta
ni Pozsonyban ez évi oofob. 27én, iilcllyrc több egyes honfi kész fogadásiból eredeti 
versenydíj leeml kitéve. Föltételek c’ versenyre következők: Futhat ausztriai 
birodalomban nemzett minden ló. Teher, mint a’ bécsi Biel -  stakeeben. A’ Ká-
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kik egész készséggel hódolnak az alkotmánynak. — A’ cortesválaszt
mány igen túlnyomó többseggel a’ szabaditekok helybenhagyása mellett 
nyilatkozók, ámbár Arguelles, mindent eíkövete megtagadásuk kieszköz- 
lósire. — A’ baszk tartományokban már csupán néhány csekély jelen
tőségű guerilla csapat áll fegyverben, miket könnyen széllyel fog riasz- 
hatni az alkotmányos haderő. — Sept. 23án Segara elfoglald st. Juande- 
las Abadesas erősséget. Campredon még sept. 24ikén is makacsul ótal- 
mazá magát. — O’Donnell hathatós rendszabályinál fogva Cabrera nem 
nyomulhata Mancha tartományba. Espartero 30 zászlóaljjal Aragóniába 
szándékozik indulni; előbb mindazáltal Madridba menend, hol sajátke- 
züleg kívánja őt az aranygyapjas rendjellel diszesitni a’királyné, ki már 
gyémántokkal kirakott kamrási kulcsot külde neki szerencsés hadviselése 
jutalmául. — Aragóniában legkegyetlenebb vérengzéseket követnek el 
Cabrera emberei. — A’ spanyolországi költségvetés 1839re következő 
mennyiségeket foglal magában: összes kiadás 1,650,301,974 real, be
vétel csak: 715,096,838 real, pénztári hiány 935,205,136 real; 
a’ szárazföldi sergekre 771,843,560 real kívántatik, ’s igy a’rendes be
vétel ezen nélkülözhetlen kiadást sem képes födözni, a’ nyilványos adós
ság kamatit pedig épen nem fizetheti. —

A n g l i a .
(Macaulay hadminister. Montreal a’ katonai törvény alól fölmentve. 

Elegy.) A’ M. Chronicle sept. 25iki száma Macaulay kineveztetését köz
li hadministerré. Seymour és Clay, titoknokok lettek a’ keletindiai ellenőri 
hivatalosztályban. A’ Globe szerint Clarendon 1. rövididő múlva fontos 
hivatalt nyerend ülési joggal a’ titkos tanácsban. A’ nemzet bizonyosan 
örömmel fogadandja Ma c a u l a y  k i n e v e z t e t é s é t  ’s C l ä r e n  dönt  
is örömest látandja fényes hivatalban. — Sept. 5iki ujyorki lapok sze
rint Colborne f. e. aug. 24ikén Montrealt fölmenté a’katonai törvény alól.
— Brougham 1. elnöksége alatt egyesület létesült, mellynek czélja Lon
donban olvasó társulatokat ’s kávéházakat alapítani napszámosak számá
ra, hol hetenkinti 6 krért üledékkel mulathatnak. — Odilon-Barrot jelen
leg Londonban tartózkodik, honnan a’ legnevezetesb angol gyárakat szán
dékozik meglátogatni. — Feargus O’Connor ellen „zenditő összeesküvés 
és törvénytelen csoportozás“ miatt börtönparancsot bocsátottak k i; ke
zesség mellett mindazáltal szabadon hagyák őt, olly föltéttel, hogy a’ li
verpooli legközelebbi esküttszéki ülés előtt megjelenni tartozzék. — O’ 
Connell uj köriratát az irlandi néphez kíméletlenül taglalják a’ tory la
pok ’s leginkább azon részét törekszenek kiemelni, melly vallási tárgya
kat érint. — Skótziában iszonyú szélvész dühönge, melly igen nagy 
karokat okoza ’s különösen a’ gabnatermést majd egészen semmivé tévé.
— A’ jamaikai gyülésház üléseit aug. 23ikán sept. lOikeig elhalasztó 
a’ nyugotindiai kormányzó. A’ feketék több helyen makacsul vonakodnak 
dolgozni. — Rundsit Szing temetésekor 4 neje ’s 7 szolgalánya m á g ly á n  
végzé életét. —

(A’ nemzeti gyűlés eloszlott. D. Carlos útleveleket kap a’ franczia 
kormánytól.) A’ nemzeti gyűlés sept. Lükén eloszlott. O'Brien hozá az 
eloszlatási indítványt, ’s Taylor oily hathatósan támogató azt, hogy csak 
ugyan többséget szerze. — Némelly magányos levelek szerint a’ fran
czia kormány nem tartja magát jogosítva d. Carlos letartóztatására, és sza
bad útleveleket szándékozik neki adni. E’ hir aggállyal lepi el az alkot- 
mányszerííség barátit; de hihetőleg még további valásulást vár. Egyébiránt 
d. Carlos eltávozása Spanyolországból olly kedvező a’ spanyol kereske
désre, hogy már is rendkívüli élénkséget kezdnek mutatni a’ spanyol 
kereskedők. Mindenek fölött szükséges azonban, hogy tökéletesen tiszta 
erkölcsű becsületes férfira bizza most a’ pénzügyi tárczát a’ kormányzó 
királyné. Mindent kerülni kell most az alkotmányos kormánynak , mit 
ármánykodás miatt gyanusitólag szemére lobbantának ez előtt a’ szabad
ság ellenségei. Alig mondhatni, hogy tulajdonképi ministerség létezik je- 

'lenleg Madridban. Alaix ministersége , mellyet Espartero tűrni látszik, 
alig érdemli e nevezetet. Alaix és Espartero tettetik magokat, mintha 
két tulság közt evezve sem a’ föllengősdieknek, sem a’ mérsékpárfiak- 
nak nem akarnának hódolni. E’ bánásmód mind a’ két pártot gyanako- 
dóvá tévé, ’s e’ miatt egyik pártból sem vehet kitűnő férfit segédül ma
ga mellé Alaix, társai pedig puszta szalmavázak. Ez tovább nem marad
hat igy, mert azon megvetés, mellyet a’ tehetlen minísterek a’ népben 
támasztanak, utóbb mulhatlanul magára az udvarra fogna visszahatni. 
A’ mostani ministerek tömegestül terjesztik cortes ebbe a’ törvény-javas
latokat , holott olly tudatlanok, hogy egy böcsületes törvény sem szár- 
mazhatik tőlük. Illy férfiakat kormányon hagyni annyit tesz, mint lealja- 
sítani az alkotmányos intézvényeket. Bár melly párt nyerjen is túlnyo
mó többséget, rendkívül kívánatos, hogy legjelesb férfiait emelje kor
mányra, mert csak úgy fogja valódilag élvezhetni a’ béke gyümölcseit a’ 
szerencsétlen Spanyolország. —

F r a n c z í a o n z á g .
(Részletek d. Carlos utazásáról.) Paris, sept. 23dikán: „Midőn d. 

Carlos és családja franczia földre léptek, karéjokat kóré a’ franczia ha
tóság a’ hgektől; ezek mindazáltal határzottan vonakodtak teljesítni e’ ki- 
vánatot, ’s az illető franczia tiszt önkényt elállott követelésétől. Utóbb 
nyilványitá a’ bayonnei alispán d. Carlosnak, hogy tovább nem maradhat 
Saint-Péeben, mire boszusan kérdé Carlos, vájjon fogolynak tekintik é 
őt Francziaországban ? Az alispán nem-mel válaszolt, de szükségesnek 
mondó távoztát a’ határszélekről. D. Carlos indulatosan mentegeté magát 
pénzhiánnyal illy utazásra; de mégis meg kelle tennie; útközben job
badán mély csönd uralkodók a’ bujdosó család tagjai közt. Egy rendőr
hadnagy parancsot kapa d. Carlos ’s neje mellé ülésre, de Beira hgnő vo- 
nakodék kocsira ülni ez esetben, ’s igy az alispán elállott e’ kívánattól 
’s a’ rendőrhadnagy más kocsiban követé az utazókat. Útközben lát
ván a’ rendőrség szemfüles figyelmét minden mozdulatára, gúnyosan em-

Híé ( Carlos, milly könnyön tndá kijátszani ez őrszemeket, midőn 
néhár  ̂ év előtt Francziaor.szagon keresztül Spanyolországba utazott a’ 
zendiiés vezérlete átvételére. 1). Carlos vörös barkót ’s bajuszt visel, 
és arzvonalmi igen csekély elmére mutatnak, Beira hgno areza ellen
ben kfejezésteljes es büszke jelentőségű, vonásin szenvedés terül el, 
de ofy szenvedés, melly kiszokott emelni a’ mindennapiasságból. Fran- 
cziaoszágba léptekor igy nyilatkozók: „Mi csak az erőszak elől vonul
tunk franczia földre. Espartero szuronyait nem várhattuk be.“ E’ menek
vés egyébiránt olly gyorsan történt, hogy a’ hgnő a’ testén levő öltözet
nél ejyebet nem vitt magával , és Bordeauxban több rendbeli öltözetne
műt ^olt kénytelen vásárlani. 1). Sebastian felszemü és az aszturiai liggel 
egy irt igen szomorú. Midőn valaki egészségi álíapotját tudakozd tőle, ’s 
azonvéleményét fejezé ki, hogy az hihetőleg tetemesül szenveílett a’ foly
tonos hadi munkálkodások miatt, következő gúnyos hangú választ kapá: 
„Hali munkálkodások? Két év óta semmi befolyással nem valók azok
ra.“ D. Carlos annyira elszegényülve lépett ki Spanyolországból, hogy 
márSt. Péeben 35 ezer franknyi kölcsönre szorult. Sept. 2 i ifién dein« 
tánil órakor Bourgesba érkezek d. Carlos, hol ideiglen tartózkodni fog.
E’ lelyen emlékezek, hogy 30 év előtt majd egészen hasonló körülmé
nyei közt érkezek oda. Itt már valamennyire nagyobb vidámságot kezde 
mutitni az egész család.— Echeverria, Merino és Basilio Garcia Mazié- 
reslen várja jövendő sorsát, melly különösen az előbbi két vérengző szörny
re lézve alkalmasint nem legkedvezőbb leend. — Sept. ISikán reggel 
két csapat tiszt indult meg BayonnebólFrancziaország középpontja felé.—

(D. Carlos Bourgesban.) D. Carlos sept. 2'ükén esti 7 órakor csa- 
lád)stul Bourgesba érkezek. Már délutáni 2 órakor minden perczben 
váiák megérkeztét, a’ sokaság egész délután elfoglalva tartá azon utczá- 
kat, merre a’ spanyol hgi családnak érkezni kelle, ’s igen boszanko- 
dél., midőn már esteledni Iátá az időt, és még nyomát sem veheté észre 
az érkező családnak. E’ késkedés oka leginkább onnan származott, hogy 
d. Carlos Chateaurouxban hosszú énekes misét hallgatott. Útjában min
denütt kíváncsisággal fogadá őt a’ lakosság, de részvétet sehol nem mu
tató iránta. Eleinte az érseki lakot vala szándék átadni a’ hgi családnak, 
de utóbb megmásító szándékát a’ kormány, ’s a’ megyeispán magányos 
házat bérle ki e’ czélra. Bourges telve régi nemes családokkal, ’s ezek
től méltán lehete várni, hogy kitűnő vendégszeretettel fogadják azon sze
rencsétlent, kit király gyanánt tiszteiének , míg szerencse mosolyga rája, 
de e’ fő nemesek hasznukra iparkodtak fordítani e’ nagy szerencsétlensé
get, ’s lehető legnagyobb lakbért csikartak ki d. Carlos szállásáért, melly 
épen a’ megyeház mellett áll. Külseje e’ háznak igen szomorú, belseje pe
dig valóságos börtönhez vagy koporsóhoz hasonlit. Az egész városban 
nincs ennél komorabb külsejű ház’s tulajdonosa havonkint kétezer frank
nyi lakbért csikart ki érte, olly föltéttel, hogy azon esetre, ha d. Car
los egy hónapnál tovább találna maradni, az egész évi bért az az 24 ezer 
frankot, tartozzék lefizetni, ’s még ezenküi a’ bútorzatért különösen 6 
ezer frankot, összesen tehát 30 ezer frankot, holott az egész házat min
denestül alig becsülhetni 50 ezer frankra. D. Carlos asztaláról egyik ot
tani vendégfogadós gondoskodik. Őrséget nem rendelt a’ ház elíbe a’ 
hatóság. —

(A’ mansi hatósági tanács feloszlatva. Elegy.) Sept. 24iki kir. ren
deletnél fogva a’ mansi hatósági tanács föl van oszlatva. A’ mansi zavar
gás főkolomposit már elfogá a’ rendőrség; az elfogatás minden ellenállás 
nélkül ment véghez , ’s a’ gabnaárulást már az egész kerületben ismét 
renlesen gyakorolják. A’ megyeispán Mamersbe siete , hol azonnal czél- 
szetüleg rendelkezéka’ csönd - fontai*tás iránt. Minden körülmény azon re
ményre jogosít, miszerint többé nem fogják azon vidéken megzavarni a’ 
csöndet. — Buenos-ayresi levél szerint „Béranger“ franczia hajó marta- 
lóczbk hatalmába került; egy franczia hadi hajó mindazáltal megszabadí
tó, és a’ kalózokat felakasztatá, mivel kapitányuk nem tuda rendes kalózleve
let e őmutatni.—Parisban sept. 24n bizonyos Batanero nevű spanyol menek- 
vőt fogtak el, mivel nem teljesité a’kiszabott parancsokafiez esemény azon fo
nák pesére szolgált alkalmai,hogy maga d.Carls.szökött Parisba,hol fogságra 
vettnek. — A’ király bizonyos Denis nevű szerecsenfőnököt, a’ franczia 
hajót körül tett szíves és hasznos szolgálataiért, a’ böcsüleirend díszje
lével ajándékoza meg , mivel a’ főnök semmi más jutalmat nem akart el- 
fcgacni. — Chartresben zavar történt a’ piaczon a’ gabna rendkívüli drá
gasága miatt. — Nantesben leégett a’ katonai laktanya, melly esemény 
mintegy 9 embernek került életébe; 40en pedig tetemesül megsérültek.— 
A’ kamatváltoztatást ismét pengetni kezdik, ’s e’ tárgy egyesülten a’czu- 
korké-déssel komoly vitákra szolgáland alkalmul a’ jövő köveíkamraiülé
sekből. —

C b i ' o s z o r s z á g - .
Galacz, sept. 8án: Odesszai hírek szerint, az itteni és sebastopo- 

li kikötőkben legnagyobb munkásság uralkodik. Már 18 hadihajónál több 
gyüle jitt össze, ugyanannyi apró naszáddal a’ magas révbül; a’ déli tar
tományokban pedig a’ csapatok igen mozganak. Igen kiváncsiak tudni, mi 
czélbój történnek e’ hadi mozgalmak. Rebesgetik , miszerint Ibrahim ba
sa parancsot kapott atyjától előnyomulásra, ha sergei föntarthatása ezt kö
veteli ’s Ibrahim e’ parancsot azonnal teljesité, mert már Koniahtul csak 
riéhányjmértföldnyire van távul. Mások ellenben a’nagyhatalmakat mond
ják memasonlottaknak; a’ keleti kérdést illetőleg így általányos háború
tól retteghetni. Bár mikép álljon a’ dolog, annyi bizonyos, hogy az egész 
orosz lndihájót, melly a’ czerkeszek ellen használtatott, visszahivák ’s az 
mar Szebastopolban horgonyoz. Ezenküi legnagyobb gyorsasággal hadisze
rek be&erzésin, hadihajók vitorlakészen tartatásán iparkodnak. — Vá
rosunk haprul napra szebbül, az egészségi intézet készülőben, kórház, 
laktanya építését már bevégzék. — Konstantinápolyi hirek szerint Bu
karestéig keresztül, Butenieff ismételve tanácslá a’ portának, hogy M. Ali-



» ; —

N é m e t o r s z á g .
A’ hannoverai kabinet parancsára a’ sept. lOki kir. felszólítást 100 ezer 

példányban nyomaták ki ’s osztaták szét, mit több lelkész megemlített egy
házi beszédében de nem a’ kormány szellemében. A" főváros székesegy
házában a’ lelkész a’felszólítás felolvasása után azonnal 804. ének 11. ver
sét énekelteté, melly igy kezdődik: „Oh nagy nyomor, melly minket sújt!“
— Pyrmontban a’ természetvizsgálok sept. 18án tárták első közgyűlésü
ket, mellyben Merke tr. főleg kiemelé Pyrmontot azon szempontból, hogy 
természetvizsgálók és orvosak összegyülésire igen alkalmas hely. —

Magdeburgban aug. 27én olly vétkest fejeztek le, ki egy nap két nőt 
szeplősíte meg erőszakkal's közülök egyiket meggyilkolá.Kerékre itélé ugyan 
őt a’ törvényszék, de a’ király fejvesztésre változtatá azt.

Hannovera, sept. 14én : Az ország több résziben politikai vizsgá
latok történnek’s gyakran igen különös okokbul. így többi közt Freuden
thal tr ellen azért rendeltek vizsgálatot, mert „kérelmezésre“ csábitá a" 
népet. Cehében néhány polgár a’ királynak lóversenyen jelenléte miatta’ 
tanács nevében kivilágításra szólitá fel a' lakosságot. Ezek ellen is vizs
gálatot rendeltek. — Hannovera város tanácsa sept. löki ülésében uj- 
lag küldöttséget határzott a’ felség ebbe járatásra, azorr kérelemmel, mi
szerint Rumann felfüggesztését vonná vissza. A’ király ismét nem fogadá 
el a’ küldöttséget. Sehele elibe is járult küldöttség a’ fenebbi sérelemmel,
’s más nap adott írásbeli válasza is kereken megtagadó a’ tanács kérelmet.
— A’ sept. lOiki kir. felszólítás terjesztésire rendkívüli eszközt hasz
nálnak. Sept. lókén ugyanis minden szentegyházban az isteni szolgálat 
végzetekor felolvasák a’ felszólítást, megemlítvén azt is, hogy ez legfelsőbb 
parancs következtében történik.

Hannovera, sept. 23kán: A’ tanács másodrendű tisztviselőit kihall
gatok ma törvényesen a’ tanács elleni vizsgálat miatt. Számos , politikai 
természetű, vizsgálat van folyamatban; igy többi közt Detmold ügyvéd el
len , mert ő szerzője azon emlékiratnak, melly a’ tanács 2ik felterjesz
tésével összeköttetve, az 1833ki alaptörvény folytonos törvényszerűsé
gét vitatja; Bőse kapitány ellen, hir szerint, mert nem-választásra izga- 
tá a’ népet; egy itteni polgár ellen, ki a’ jelen körülményekre guny- 
verset készite ’s teijeszté. Naprul napra több hitelt nyer azon h ir, mi
szerint a’RR decemberre összehivatnak; a’ nem képviselt testületek csak
úgy küldenek követeket, ha a‘ mostani országgyűlést végkép feloszlat
ják ’s nj választások történnek.

' S c h w e l
Sept. 29diki hirek szerint a’ szimploni ut egy részét összerombolá 

Róna folyam. A’ Lyon és Genf közötti közlekedés féibenszakadt, a’ l’Ecluse 
erősség előtti hid összeomlott; helyébe repülőhidat készitének^kocsikát
szállítása végett. A’ gotthardi utón sem csekélyebbek a" pusztítások. Tes- 
sini éa ui-U lovolet telveL hasonló leírásokkal, mint az 1834ki nagy ára
dáskor. —

Zürich, sept. 24én : A’ szövetségi gyűlés hosszasb félbenszakasz- 
tás után tegnap tartá első ülését. Zürich főhely követsége azonnal előter
jesztő megbizó levelét, mi több követnél alkalmai szolgált a’ zürichi ügy
ről körülményesen nyilatkozásra. 6 % rend közül, mellyek ellenszólalkoz- 
tak, Bern ’s Turgau most már vonakodás nélkül teljesnek ismerők meg 
a’ követséget. Egyedül Luzern vonakodott, fenyegető utasítása következ
tében, megismerni azt, előre oda nyilatkozván azonban, miszerint a’ több
ségnek hódoland. A’ solothurni, aargaui és st. galleni követek a’ zürichi 
politico-változás felett kiölitek pártmérgöket ’sideiglen a’meg nem isme
rés mellett szavaztak. Bazel-vidék, a’ jól rendezett statusok példánya, bá
torkodók már alakjára nézve is illetlen nyilatkozvánnyal a’ zürichi kor- 
mánytul minden jogszerű megismerést megtagadni. A’ többi rendek habo
zás nélkül helybenhagyok a’ zürichi jelen állapotot. 16% szózattal tehát 
egy ellen megismerést határzónák. — A’ zürichi nagytanács tagjai válasz
tását sept. 18án végzők b e ; az úgynevezett radical főnökökbül egyet 
sem választónak meg ismét; milly hamar változik a’ népkegy! eddig ők 
bírák a’ canton majd minden hivatalát, most pedig a’ főhelyekből végkép ki
estek. A’ Strausz-féle ügyben, melly et az előbbi kormány tanács hévvel 
pártolt, a’ lelkészek kisértetet láttak ’s mindent elkövetőnek, hogy azon 
nép által, melly 10 év előtt a’ radicalokat kormányra juttató, megbuktas
sák. — A’bazel-vidéki kormánytanács april 20árul rendelményt bocsátaki, 
melly szerint: 1) tilalmas zsidónak állandó tartózkodást engedni e’vidék
ben ; 2) a’ zsidók, heti ’s országos vásárokot kivéve, nem tartózkodhat
nak e’ vidékben. Mortier b. franczia követ eziránt april 24én jegyzéket nyuj- 
te be a’ főhely elnökének, mellyben az april 20ki rendelinény vissza- 
vonatását kéri Basel-vidék résziről. —

B  e  1 g  1 u  in .
(A’ septeinberi ünnepélyek.) Brüssel, sept. 23án: A’ septemberi ün

nepélyeket ma kezdettük meg; nyilványos mükiállitások , isteni szolgá
lat , lóverseny, madárlövés, hangverseny ’s a’ t. tárgyai ez ünnepélynek. 
100 zenész és énekes ad elő Cherubinitől gyászmisét. Igen sok idegen 
vesz részt ez ünnepélyen. — A’ Genttól Courtraiig terjedő vasutat tegnap 
avaták fe l, ünnepélyesen. Két óra alatt tevék meg ez utat. Kiváncsiak 
serge özönlő el a’ pályavonalt. —

vali viszályát minden idegen közbenjárulás nélkül egyenlítse ki, e: sí k- 
kal hasznosabb és tiszteletreméltóbb leend; az alexandriai orosz conul se
gédkezet fog ebben nyújtani, sőtRuszszia a’ hunkiars-iskeleszii szerződi; sze
rint anyagi segélyt is kész nyújtani. Ugyané’ levelek szerint Chosrer ha
talma hanyatlani kezd, főleg Halil basa árrnánykodási következtébei, ki 
a’ szultán anyjára’s igy az ifjú szultánra is nagy befolyást gyakoro —

(Oroszországban a’ görög-egyesült vallás eltörlesztve.) A’ hamburgi 
Börsenhalle következőleg nyilatkozik az Oroszországban nem régibei el- 
törlesztett görög-egyesült vallás felett: ,,A’ görög-egyesült egyház az<ó ré
sze a’görög vallásnak, melly a’ pápát a’ keresztyénség szellemi főnölének 
megismeri. A’ czári parancs következtében mintegy 4 millió kereszten a’ 
pápa egyházi hatalma alul a’ sz. pétervári zsinaté alá kerül.“ —

P é t e r  v á r i  September 21diki hirek szerint a’ borodinoi táborban 
meghaltak és megsérültek száma 140; többnyire lovasok. Ujlag isnét- 
l ik, miszerint a’ czár , legidősb fia és Paskewits tábornagy kíséretben 
Odesszába utozand ’s onnan Besszarábiába. Kisenewben, mint momják, 
Oláhország ‘s Moldva hospodárival és Milos hggel összejövetet taraiul.
— A’franczia Commerce Moszkauból sept. 14érül következőleg ir : A’ 
czár ma este elhagyandja a’ tábort; fontos sürgönyök érkezének ide sz. 
Pétervárról. Tegnap beszélők, hogy Clarincarde lord, angol követ, M»sz- 
kauba jövend, kormánya javaslatit a’ keleti kérdésben kabinetünk eibe 
terjesztendő. Bizonyost nem mondhatunk, annyit azonban észrevevéik , 
hogy a’ czár segédei a’ táborban mulató angolok iránt igen megelőzők va
lónak ’s legnagyobb tisztelettel viselteiének irántuk. — 

T ö r ö k o r s z á g .
Konstantinápoly, sept. 18án: Sept. 15én tunizi corvett köte li a’ 

Boszporban, mellyen a’ tunizi dey követe érkezők, ki az uj szultán iránti 
bódulatot, és keleti szokás szerint, gazdag ajándékokat hoza urától. 
Ugyanazon nap érkezők meg ,Metternich4 ausztriai gőzösen Hafiz basa a’ 
sziraszi helytartó, ki a’ nisibi csatában a’ török hadserget vezérlé. (E’ Sze
rint tehát nem valósult azon , alexandriai levelekből merített, h ir, hogy 
Hafiz basa Ibrahimhoz pártolt át.) — Dilaver basa, kiutahiai és karahiltai 
helytartót hivatalából elmozditák ’s helyét Tajar basával tölték be. — A’ 
salonichi tűz e’ városban 30, sőt némellyek szerint 50 millió piaszjter 
kárt okoza; e’város kereskedése majd egészen inegsemmisülend, hacsak 
a’ kormány segédkezeket nem nyújtaná , mit jelen körülményekben bajp- 
san teendhet.—Az angol ’s franczia hajósergek még folyvást a’ dardanél- 
láknál horgonyoznak, ’s úgy látszik, itt akarnak telelni, mi nem igen ké- 
csegtető, mert ha a’ rósz idők bekövetkeznek, még a' dardanellai bástyák 
alatt sem találandnakillő biztosítást. Altalányosan hiszik, hogy akkor Mar- 
mora-tengerre szállandnak, mi az által is némi hitelt nyer, mert Stopford 
kisiretében levő tisztek, kiknek száma közel jár a’ százhoz, fogadónak 
egymás közt, miszerint két hónap elfolyása előtt az egész hajósereggel 
a' szeraillal szemközt fognak állomásozni. Ha ez megtörténik, úgy Orosa- 
szággal szakadás keletkezik okvetetlenül. Butenieíf gyanítja ez t; azon 
orosz gőzösen kivül, melly őt ’s követségét minden órán felveendés végett 
a’ konstantinápolyi révekben horgonyoz, levéltárát úgy rendező e l , hogy 
12 óra alatt indulásra kész. Egyébiránt reményijük, ennyire nem megy 
a’ dolog , az orosz képviselő hangja igen mérsékelt’s bánásmódja ollvne- 
m ü, mintha Ponsonby lordhoz mindinkább közeledni kívánna. Köztük az 
utóbbi időkben gyakori összejövetel történt ’s Ponsonby lord az orosz kép
viselőről legjobb szellemben nyilatkozik , midőn ellenben Roussin nevét 
legnagyobb gyülölséggel említi. — Ibrahim basának Koniah felé nycmu- 
lási hire Konstantinápolyban vak lárma volt. Előnyömül ugyan Ibrahim, 
de nem Koniah felé, hanem csupán élelinezéskönnyebbités végett. —

(Hesz tábornokőrnagy és Zichy-FérrarisViktor gr.a’ török fővárosban.) 
Konstantinápolyi sept. 25ki legújabb hirek szerint sept. 23án Hesztsbor- 
nokőrnagyot Zichy-Ferraris Viktor gr. alezredes kíséretében bemutató Stür
mer b. internuncius a’ magas portánál, hol Chosrevv basánál udvarolt, 
melly udvarlaton Rezsid basa, külügyi minister is, jelenvolt. Sept. 21>éna’ 
beilerbeyi szerailban adott udvarlaton Hesz tábornokot Abdul Medzsidszul- 
tánnak mutatók be, mellyen az ausztriai császár szerencsekivánatát nyúj
totta á t , és szóbeli biztosítást azon barátságos érzelmek további fenmaradása 
irán t, mellyekkel az ausztriai császár az elhunyt Mahmud szultán iránt 
viselteték, í’ejeze k i, mire a’ szultán Hesz tábornok által kijelentet ba
rátságos szomszédi érzelmekre megismerését nyilványitá. Ez alkálimmal 
Stürmer b. Zichy-Ferraris grófot bemutató a’ szultánnak, kitől Metternich 
hg hogyan létét tudakozó ’s egészsége visszatérte következtében erőmét 
fejező ki. A’ szultán Hesz tábornokot és Zichy-Ferraris gr. alezredest ke
gyének tanúsításául Nisani-iftihar török renddel diszesité. Az utvarlat 
után beilerbeyi szerail minden szobáit megmutogaták az ausztriai vendé
geknek a’ szultán parancsából. — Ismét fontos változások történteim’ ma
gas hivatalok körében; ugyanis többi közt Muzsir Nafiz basát, volpénz- 
ügyministert, Emin basa helyett, drinápolyi helytartóvá, Akifbasá pedig, 
volt belügyministert, nicomediai és bolui kormányzóvá nevezték li. Nuri 
efendi, statustanácsos a’ külügyi ministerségben , párisi követté lett, he
lyébe pedig Riíáat beyt, ausztriai képviselőt, nevezték ki. — Sept. 22— 23ki 
éjjel Boszporban Tsiragonés Bezsiktas között tűz üte ki, mit azmnal el
főj tónak , csak néhány ház lön tüzzsákmány. A’ fővárosban az egészségi 
állapot folyvást megnyugtató. —

(Times.) Bagdádi legutolsó levelek szerint e’ városba temé dek ide 
gén— lengyel, olasz, angol.— költözők. Perzsiávali nyugtalan körűimé 
nyink kényszerítők őket ez ország elhagyására ’s Bagdádban inmedékke 
resésre. Jelenlétük Bagdad törzsöküs lakosiban nem kis csudálkizást ger



FOGLALAT: Magyarország és Erdély (országgyűlési hirek; kinevezések; m. n. Akadémia; budapesti hangászegyesület; különféle: pozsonyi, esztergomi és érsek- 
újvári hírek, dehreczoni vásár, esztergomi gyilkosság, ’s a’ t. rimaszomlati iskolai ünnepély; ’s a’ t.) Amerika. Portugália. Spanyolország (Men- 
dizabal az egyház-javitó választmány elnöke; cortesválasztmányi határzat r’ szabaditékok ügyében; Maroto nyilatkozata; Guevara az alkotmányosak 
hatalmában; ’s a’ t.) Anglia (vélemény a’ keleti ügyek ujább alakultáról; protestáns népgyülés Manchesterben; vélemény a’ spanyol viszonyú krul; 
’s a’ t.j Fi ancziaország (egyes adatok d. Carlos mostani életmódjáról ; a’ baloldali ellenzés két pártra oszlik ; a’ keleti hajóhad jelen állása; ’s a’ t.) 
Török- és Svédország*.

N a g f y a r o r i z á s ;  ú » E r d é l y .
ORSZÁGGYŰLÉSI HÍREK. P o z s o n y ,  oct. 10. A’ m. Fő-Ren

dek. műi országos ülésében felolvastaték a’ v á l a s z  a’ jelen országgyű
lési költségeknek szabad ajánlásképen a’ nemesi Rend általi viselése’ tár
gyában. A’ m. Fő-RRek eziránti észrevételeiket egyedül a’ költségek ki
vetése’s beszedése módjára szorítva következőkben terjesztik elő: Ta- 
pasztaltatván ugyanis a’ közelebb múlt országgyűlés alatt, e’ tárgyban 
alkotott tezikk jótékony hatása mellett is, gyakran a’ költségek kivetésében 
többféle aránytalanság’s különösen azokra, kiknek birtokaik több megyé
ben helyeztetnek, szembetűnő különbséggel ’s terheléssel mutatkozott 
események , ezek elhárítása tekintetéből az efféle országos ajánlatok és 
segedelmek példái után gyakorlott törvényhozói hatóságra tartozandónak 
vélik a’ m. Fő-RRek, hogy a’ kivetésre szolgáló általányos elvek és kö
zönséges szabályok az egyes eseteknek ezekre kivetési kulcs gyanánti 
alkalmazhatása végett, jelen országgyűlésen országos választmány által 
dolgoztassanak ki ’s állapíttassanak meg; azok is, kik a’ kivetés alá tar- 
tozandók, határzottan kijelöltetvén, a’szükséges arány, minden önkény 
kizárása mellett, szorosan tartassák meg. Egyébiránt tekintvén a’ be
szedés módját: az eziránt javaslatba hozott szóbeli per útját, miután 
ez — az erről szóló 1832;6: 26. t. czikk alkotásának okát és szellemét 
kifejező szavai szerint a’ kisebb érdekű ’s 60 forintig terjedő kere
setekre nézve, a’ perlekedők terheltetésinek ’s gyakran a’ per tárgyát 
felülhaladó költségek megszüntetése tekintetéből keletkezett, — a’ m. 
Fő-RRek efféle országos és az egész nemesi Rend által viselendő aján
latokra "s ezekhez képest gyakran több ezerig terjedő summák behajtá
sára alkalmazhatnak nem tartják , ’s az efféle tartozások megvételére 
az 1832 6: 41. czikkben kifejezett 1807: 2. t.czikk. 17. §ának ren
deletét továbbá is megtartani kívánják. Ezután e l e g y e s  ülés tartatott, 
mellyben a’ sérelmek és kivánatok összeszedésire kirendelt országos kül
döttség jelentése olvastaték fel, minek végeztével a’ főrendi ülés eloszlott, 
a’ KK és RR pedig ugyané’ napi országos ülésükben folytatták ’s be is 
fejezték az urbér feletti tanácskozást, az illető kerületi munkálat némelly 
pontjait bővebb tárgyaltatás végett ismét a’ kerületi ülésekbe utasítván.

M a g y á r  t udós  t á r s a s  á g. A’ fens, fő hg-nádor-pártfogó le. jóváha
gyásával az elnök rendeléséből jelentetik a’ magyar tudós társaság minden rend
beli tagjainak, hogy az academia Xd. nagy g y ű l é s e  f. é. november lökán 
nyittatik ineg, minélfogvást a’ megjelenés napja lód.; az i g a z g a t ó  t a n á c s  
g y ű l é s e  pedig azon hónap 18d., ’s így ennek tagjaira nézve a’ megjelenés 
napja nov. 17ike.— Pesten, oct. 14.1839. Or. Sch ede l  F e r e n c » ,  titoknok.

Ma g y a r  t udós  t á r s a s ág .  I. — Drnóvszky Ferencz, pogrányi 
plébánus Nyitra vármegyében, a’m. t. társaság pénzalapja neveléséhez tiz 
arannyal járult. II. Helmeczy Mihály iigyv.’s táblabíró, a’Berzsenyi Dániel 
versei első kiadásából tiszta haszonként fenmaradt summát sajátjából 500 
ft váltóig egészítvén ki,alapítványul a’ társaság könyvkiadási pénztárába tette 
le azon .megjegyzéssel, hogy a’ kamat hatodának a’ tőkéhez esatoltatása után 
az öt hatod évenként a’ társaság könyvkiadó pénztárába fizettessék. Pesten, 
oct. 15.1839. Dr. S c h e d e l  F e re n ez , titoknok.

A’ pestbudai hangászegyesületnek folyó IVdik évi Iső műelőadása jövő va
sárnap (oct. 20kán) délutáni 4 órakor lesz Pesten a’ városi redutteremben. Az elő
adandó hangmüveket a’ nagy hirdetvény közlendi. A’ t. ez. egyesületi tagok oct. 18. 
’s lilén vehetik által (de csak biztositó-lapjaik előmutatása mellett) belépti jegyei
ket P e s t e n  egyesületi pénztárnok Klausz E. L. urnái (városi színház épüle
teben levő tükörtárban), vagy Bu d á n  Miletz I. ur szövetkereskedésében (a’ 
,,levélhez“) előadás napján pedig kizárólag az egyesületi irószobában (Pest,
n. hiduteza, Parkfrieder-ház, Iső em. hátul az udvarra). Ugyanazok fogadják-el 
az évi részvényeket is : 3 ft. (egyes) vagy (5 ezüst ft. (három belépti jegyért va
lamennyi előadásra) , valamint is a’ még ezen kívül ujan belépő tagok által alap- 
pénzül fizetendő 2 pgő ftot.

KÜLÖNFÉLE, Oct. 9. vön búcsút Pozsonyiul növendékeivel együtt az in
tézete gyarapításán olly igen iparkodó D o l e z s a l e k  igazgató, több oldalróli 
biztosítást vive magával az iránt, hogy fáradalmi, mellyeket nemcsak növendé
kei kiképezése körül, hanem a’ vaknevelő-intézet országossá emeltetése ’s igy 
még számtalan szerencsétlen sorsának enyhíttetése ügyében az ország Rendelnél 
tön, megtermendik érdemlett gyümölcseiket. Azon külön alapítványra, mellyet 
az érdemteljes igazgató növendékinek az ország színe előtt adott vizsgálata em
lékéül aláírás utján létesítni, egyszersmind pedig e’ jótékony intézetek első ala
pítójának, az emberszerető II a u yriak, nevéről czimeztetni indítványozott, olly 
hozzátétellel, hogy Ilauynak mellszobra is készíttessék el ’s ez az intézet nagy 
hálótermébe az alapítványban részesülendő növendék ágya fölébe helyeztessék, 
— már több van aláírva 3 ezer p. forintnál. E’ szerint hazánk lesz első, leg
alább tudtunkra , hol ama’ nemeskeblü férj fi emléke közösen méltanyoltatik. A’ 
tisztelt igazgató mintegy búcsú-tiszteletül ’s hálaérzete nyilványításaul azon 
vendégszerető nyájas fogadtatásért, mellyben mindenütt részesitteték, 8án este, 
az ottani pompás casino egyik osztályában társalgási zenészettel kedveskedék a’ 
hangászat kedvelőinek, kik mindkét nemből szép számmal jelentek meg, ter
mészetesen belépti dij nélkül, ’s tapsokkal áraszták el a’ jelenvolt ’s működött 
6 növendék versenyzőt, különösén pedig a’ remeklővé képezhető ’s jelenleg is 
művészi fokon álló T u r á n i é  hot. Az intézet országossá emeltetése iránt az 
igazgatóság által az országos Karok és Rendekhez benyújtott folyamodás sü- 
keréról annak idejében tudósítást fogunk adni. — Ugyan 9ikén a’ pozsonyi ka
tonaság fel vala állítva a’ sétatér előtt, ’s nyolczadfél órakor Oroszvár felé in
dult, tisztel kedendő ott néhai vázsonykői gr. Z i c h y - F e r r a r i s  Ferencz sz. 
István rendjebeli vitéz, cs. kamrás, val. belső (it. tan., altábornagy, a’ k. magy. 
iis testőrsereg főhadnagya ’s győrmegyei főispán temetésénél, ki f. h. bánhat 
héti siílytS betegsége után, élete 63dik, ’s háíassága didik évében , jobb vi

lágra szendenilt. A’boldogult tetemei reggeli 10 órakor takaríttattak el Oroszvá- 
rott rangjához illőleg a’ családi sírboltba. — De a’ halál egy második áldozatot 
is vön magához, főbb rendű hölgyeink fénykoszorujából szakasztván ki egy báj
virágot a’ női élet legvirítóbb korszakában, t. i. gr. W o l k e n s t e i n  Alexan- 
drinát, gr. Aim ás y Móricz cs. aranykulcsos és m. kir. helytartós, tan. hitvesét, 
élete 27ik ’s boldog házasságuk Gik évében, kilencz napi betegeskedés után agygu
tában. Maradványi Gyöngyösön az Almásy nemzetség sírboltjában fognak eltaka- 
ríttatni. — É r s e k ú j v á r ,  sept. 30. Rég óhajtott örömnapokat éldell É.-Ujvár 
város, midőn tegnapelőtt délesti 5 órakor számos lakosság sereglete lobogó zász
lókkal ékeskedő ünnepélyes sorai ’s élénken riadó összes éljen Imisogásai, a’ 
kalváriahalrnon kitűzött mozsarak’ durrogásai’s harangzúgások közt földes urát, 
országunk hg-primását, először keblébe fogadni szerencsés lön. Lakába szán
ván ő hgsége , nyájas leereszkedéssel fogadá a’ hódoló üdvözletére megjelent 
helybeli testületeket. Estve a’ belváros kivilágíttatván, többrendű diszalkaton 
föIírások , mint hű érzelmink őszinte tolmácsi, valának olvashatók. Özönle a’ 
hgi földesén* kocsija körül az örömittas alattvalóság, éljen—t harsogva, midőn e’ ki
világítások szemléletére körüljárdalt; mialatt, ’s még majd 11 óráig, a’ hely
beli zenészek a’ piacz közepén kiállítva, egészíték az örömkéjeimet. Tegnap 
ő hgsége nagyobb részint övéi körében ebédelt. Ma reggel azonban, jószági meg
tekintése közben , Esztergom felé távozott el , az összesereglett nép ismételt 
éljenkiáltozásai közt. Sok szegény és ügyefogyott örömkönyűsen áldják ő hg
sége nyomdokit, kik közt azonkívül , hogy minden lépten a’ látott szükséghez 
arányzott pénzmennyiséget önkezével kiosztott, még részint a’ házi szegények
nek, részint pedig a’ helybeli kórház alaptőkéje gyarapítására az uradalmi pénz
tárból , különkülön több száz forintot rendelni kegyeskedék, a’ heh beli lelkész 
által kiosztandókat. Megtekintvén az uradalmi rabilolgoztató-intézetet, az ebbeli 
eltévelyedteknek jobbulásra ösztönző atyai intéseket ada. Ugyanitt sept. lókén 
R u d n y á n s z k y  Miklós fő sz. biró már többször tanúsított jótékony czélokra 
törekvései által eszközölve díszes tánczvigalom adatott, mellynek a’ költségek 
lerovatásán túl maradt jövedelme a’ nyitramegyei dologház javára fordíttatott. 
Tompa (Ilont vgyében) , oct. 5. Ilont és Liptó megyék Karai és Rendéi, M a j-  
t h é n y i  Antal liptói főispánná lett kineveztetéséből érzett örömüket nyilványí- 
tandók , jeles és nagy számú küldöttséggel járulának múlt sept. 24éi és 26án 
Tompán (Honiban) az uj főispánhoz. Az igaz szív sugalta örömünnepeket szokott 
lakomák követék szokott hódoló áldomásokkal. Az egészet ritka köz vidámság , 
folytonos megelégülés jelenségi ’s viradtig tartott tánczvigalom, mellynél Ilont- 
legkecsesb hölgyei ékeskedének, fűszerzé. Mostani időnket, de különösen a’ 
tisztelt megyék szellemét tekintve , e’ tisztelkedések csalhatatlan bizonyságot 
tesznek, miszerint közjórai tiszta törekvés, a’ polgári állásbani állhatatos kö
vetkezetesség ’s igaz érdem köz méltánylásra találnak. — Lipcsei és stuttgarti la
pok ezt Írják Galicziából: ,,Évek óta csendes háború uralkodik e’ határszélen az 
orosz és ausztriai kormány között, mert Bécsben nem kis nehezteléssel vevék 
észre, mikép ügyekeznek a’görög egyház egy része és a’ kaíh. egyház közti 
egyesület felbontatását az ausztriai birodalom göröghitü alattvalóira is kiterjeszteni. 
Bécsben ezt annál kevesbbé nézhetek egykedvüleg, mivel tudva van , hogy e’ 
törekvés nem csupán vallási alapokon nyugszik. Három század előtt a’lengye
lek Oroszország ellen indították-meg az egyesülést, ’s épen nincs renden kí
vül , hogy Oroszország most ez egyesület megszüntetését politikai befolyásának 
terjesztésire akarná eszközül használni. E’ mellett szükség meggondolni azt is, 
hogy négymillió nem-egyesült görögvallásu magy.orsz.’s ausztriai alattvaló a’czárt, 
mint egyháza fejét, már is egyházi imádságiba foglalja. Lengyelország balsorsa, 
köz tudomás szerint, onnan vette eredetét, hogy Oroszországa’ nem-egyesült 
görögök védelmezésinek ürügye alatt, avatkozott a’ lengyel ügyekbe. Ausztria 
résziről nem hiányzottak ellentörekvések, mellyeknek a’magyarországi göröghitü 
községeknél mindaddig nem leend sükerök , míg e’ községeket Oroszország lát
ja—cl egyházi könyvekkel. A’ romai egyházzali egyesüléstől azonban Galiczia 
népének orosz nyelvű része sem engedé magát, sem nyelvrokonság sem az egy
házi viszonyok közelsége által eltántoríttatni. De itt is fekszik főinditőja az újó
lag növekedett oroszelleni érzelemnek. így a’ kaíholieismus ellenkezésbe jut a’ 
görög egyház terjedését Lengyelországban sürgető orosz rendszerrel, ’s Ausz
triában könnyíti az egyesülés gyarapodását. (Alig*. Zeit.) A’ sept. 18iki Jour d. Dé- 
bats szerint: ,,A’ honi ezukorkészítők veszélyen kívül vannak. A’ czéklarépa 
győzelmesen emelendi-föl magát és pedig győzelmesebben, mint valaha. Éjszaki 
Francziaország lakosi nem fognaktöbbé ezukrot készíteni; mert felfödözék, hogy 
a’ czéklarépa leve, ha azt szeszes forradásba hozzák, olly bort ad, inelly a’ 
legjobb délszaki borokat felülhaladja minőségben. E’szerint a’czéklarépa a’sző
lőtőkét pótlandaná ki.Azon országos pártfogásnak,mellyetPozsonyban «’pesti vakne- 
veló-intézet 12 növendéke olly érdemlőleg kapott,koszorúját tévé fel in. S z e r e n -  
c s y  I s t v á n  k. szeinélynök az említett növendékeket elútaztuk előtt meg
vendégelvén, ’s maga 109 p. forinttal, a’ többi jelenvolt vendég pedig, illy ma
gas példára, mintegy 400 pengő forinttal járult ez emberiség szerel étét annyira 
igénylő intézethez. (Ism.) — S z i s z e k  zágrábmegyei mvárosban Iegf. szabadi- 
téknál fogva ezentúl minden csütörtökön héti ’s ezenkül évenkint8 nagy vásár fog 
tartatni. — Z á g r á b b a n  aláírás utján ,,Városi éjszaki séta“ czim alatt pompás 
sétányt készítneb, mire több más nagy városnak is szüksége volna!— Milos hg a’ 
fejdelmi díszszereket külön nagyúri parancs nélkül vonakodik átadni az ezek miatt 
hozzá érkezett szerb pénzügyministernek. — Az angol consul, Hodges ezredes, 
nőstül elhagyó Belgrádot ’s visszautazik Angliába.— Az oct. 7ikén végre haj
lott debreczeni vásár kézmügyári czikkekre nézve igen sok kivánandót hagya 
teljesülés nélkül; termékekben mindazáltal valamennyire kedvezőbb volta’süker. 
Mézből néhány ezer mázsa volt a’ vásáron , mellynek nagyobb részét a’ rozs- 
nyai mézesbábosak vásáriák össze, mázsánkint 18—20 p. frjával , mi a’ tavalyi 
12—12l/a frintnyi árhoz képest olly magos, hogy a’ termesztők tökéletesen 
elégülteknek érezhetik magokat. A’ hamuzsir igen jutalmas áron kelt, mit alkal
masint azon körülménynek köszönhetnek a’ vevők , miszerint rendkívüli meny- 
nyiségek voltak fölhalmozva ez áruczikkből. Nyári gyapjú kevés volt ’s mázsája 
44—48 pgő forinton kelt. Az idei dohánytermés igen kielégítő. Pályinka kevés 
volta’ vásáron ’s igen jó áron mind elkelt. A’ fuvarbér üebreczeutől Pestig ten
gelyen 40 kr. — 1 for. pg. volt minden mázsától. — Az u n g v á r i  oct. 5ki vá
sáron köv. áron keltpk hazai termékink: ökörbőr párja: 40—42 f r ; tehéné: 
28—30 fr ; gyapjas juhbőré : 6—-8]/% f r ; sárgaviasz mázsája: 180—190 fr ; 
olvasztatlan fagygyué: 32—34 fr; muskatal dohányé 22—2ií fr; 20 fokú szilva- 
pályinka itczéje : 20—21 kr; szintannyi borszeszé : 28—30 kr; pálinkáé: 16—



±&ya kr. váltóban. — Zágrábi levelek az ottani bortermést minőségre nézve 
az 183 4 ki be/, hasonlítják, de azon különbséggel, hogy zamatja valamennyire 
szelidebb. Az idő , valamint hazánk majd minden részeiben, úgy ott is igen 
kedvező volt az egész szüret alatt. —- Esztergombul October kikerül követ
kező szomorú esemény közöltem; : „Ma reggel i.zonyu gyilkosság hallására 
ébredénk tol, mellyel Facldi János primisi építészén Követlek el tulajdon há
zában. Reggel ugyanis hálószobájában , melly hátul a’ kertre nyílik , ’s hoi ő 
egyedül szokott hálni , felöltözve (mert elutazandó vuln) lélekíelenül vérben 
úszva leiék. Fejét baltával lyuggatá mega’ g>ilkos, újai közül egy el volt tör
ve, nadrága több helyen összeszaggatva, ’s mellette egy ümögój , mellyet gyil
kosáról, kive! e’ szerint sokáig kellett küzdenie, letepett. íróasztalából pénz, 
órák ’s gyűrűk el voltak orozva; öltönye’ egyik zsebében rnindazaltal tetemes 
pénzmennyiséget találtak, mellyet az útra szándékozók magával vinni, [rományi
nak nagyobb része elszórtan hevert a’ földön. A’ gyilkos nem a’ kertre nyíló abla
kon tört be, mert ezt tökéletesen minden sérelem nélkül találták, ’s a’kapuk is 
elől hatul erősen zárva voltak. Egy szomszédházban éjfél után heves kocződást 
hallottak szobájából , ’s a’ másik szomszéd házánál ugyanakkor hosszasan ugatott 
a’ kutya. A’ meggyilkoltnak cselédei erősen állítják , hogy semmit nem hallot
tak. A’ reggel oda hivatott főorvos még melegnek találd a’ testéi. Még ma Fői— 
bonczolandják azt. [rományit hivatalosan lepöosétlék. A’ cselédség ideiglen fogva 
van. A’ meggyilkoltatott 45ik évét alig haladá meg. Nejével szerencséi len há
zasságban eit ’s három gyermeket hagyott. Született Kismartonban (Eisuiistadt 
’s nem Vasváréit, Eisenlutrg.) Gyilkosa az Esztergomban ezaliásozó tábornok 
inasa volt, kit O-Budán elfogtak. Ez midőn valahol lakomán szolgált, olt gyakran 
asztalneműk tűntek el, a’ nélkül hogy azok hovalettét meg tudták fejteni. Min
den gyanú-elhárilhatás végett a’ tett előtt Esztergombu! elutazott egy ismerős 
katona társa kíséretében Vörösvárig, hol szinleg ettől elbúcsúzván, innen éjjel 
Esztergomba visszatért ’s e’ gyilkosságot elkövette. Octob. 13kén a’ meggyil
koltnak hitvese is a’ megyeházi börtönbe vitetett, minthogy a’ Budán foglyuskodó 
katona gyilkosságáról vallom st tevén, erre magát bérlettnek (hihetőleg a’ meg
gyilkoltnak neje által) nyilatkoztatta.

R i m a s z o m b a t  sept. 29én. Ma tariá a' rimaszombati r. kalb. köz
ség ú'cs.k. folségének legki gyelmesb urunknak bó'kezü ajánlata, magányo
sak önkéntes adakozásaik ’s tiszt, kanonok alperes és hely beli lelkész Zab
ka Márton ur fáradhatlan szorgalma által tökéletesen elkészült iskolaépü
letének folszentelési, — valamint septemvir se ’ megye főkormányzőjátul, 
Almássy József ő nmságától az iskolai intézetnek ajándékozott öcs. k. fel
sége arany rámába foglalt díszes mellképének — gyamolitása örök hála- 
jeléül—felfüggesztetési örömünnepét.A’ szokott isteni szolgálat után harang
zúgás ’s taraezk-durrogás mellett, az egész menet, említett lelkészünk 
vezérlete alatt, számos egyházi személy kíséretében, a’ folszentöltetendö 
iskolaépületbe járult, melly szokott szertartással felavattatván a’ tiszt, 
lelkész urnák árral tartott lelkes beszéde végeztivel, hogy csak a’ vallas 
tiszteletével párosult oktatás szülheti a’ jó polgárt ’s hazafit, az egész gyüle
kezet szintazon renddel visszatért a’ szentegy házba ezen, erkölcsi tekin
tetben nagy, vállalat sze enesés bevégezteert, a’ mindenhatót hálaének
kel dicsérendő'. Délben az iskolateremben a’ helybeli elöljáróság és szá
mos vidéki ’s helybeli vendég, mintegy 150, pompásan megvendégeltetett, 
víg áldomáspoharak iiritgetése mellett föls. urunkért, országló-házaért, ’s 
tüöb fő tekintetű személy hosszas élesükért. Estve a’számosán összegyűlt 
várasi szép nem is sietett az intézet szerencsés bevegeztén támadt örömét 
víg lejtőkben kimutatni.

Pozsonyban következő renddel ment véghez a’ pesti vakok hang
versenye: 1) (Sokak kívánatéra ) Élőzene, „Oberon" ezunü daljáték
ból; szerz. Weber Mar. Kar.; a’bangászegyesületi tagoktul, dicséretes 
összevágó pontossággal. 2) No t t u r no ,  lábantyus bárfára és zongorára ; 
szerz. Rasa; előadva Laczy Sára és Potreba János növendékek áltál; 
csudálandó ügyességgel, kivált az első részről. 3) V e r s e n y z e t ,  he
gedűre; szerz. Maurer; hangászkarkiséretfel játszá Turanich Antal növen
dék, olly szabatossággal, hogy e’ növendékből remeklőt jósolhatunk. 4) 
H o n v á g y ,  dal, zougorakiscrettel , Spéciitől; előadva Laczy Sára és 
Nerity Mátyás által, tetszést érdemelve. 5) V e r s en y ze t ke , fuvo- 
lyára, szerz. Cramer; haugászkarkisérettel Hesz Rőrincz növendék, kü
lönösen tiszta bangfuvása által kitünőleg. 6) „A’ havas i  k ü r t “, dal, 
zongorakiséretíel, Prochtól; Laczy Sára és Potreba Janos növendékek 
által meglepő élénkséggel ’s érzelemolvadozással. 7) Vá l t ó  za t o k, he
geliéire , szerz. Reriot, ha igás ka; kísérettel játszá Turanich Antal, ki
vált a’ nehezebb fogásokban m ivészkedőleg. 8) V é g z e n e ,  „ T i t u s “ 
czitnű daljáték 5dik felvonásból; szerz. Mozart; a’ növendékek ’s han- 
gászegyesületi tagok által előadva, kik szives készségükért méltán köz
hálát érdemiének. — A’ növendékek játszása’s éneke érdemlett éljenek
kel ’s tapsokkal jutalmaztaték. 11-k. —

A m e r i k a
(Peru háborút üzen Bolíviának. Elegy.) Juh 17dík panamai hírek 

szerint a’ ehiliek akkor még Peruban voltak ugyan, de tavoztnkat min
den pillanatban várak. Gamarra, Peru uj elnöke, háborút üzent Boliviá- 
nak. — Galvestonbul jul. 2Őikaról írják, mikép a’Mexico és Texas közti 
viszonyok rövid idő múlva lényeges változáson menendnek keresztül. Ta- 
maulipas, Coahuilla, és íSnevo León függetlenekké nyilatkoztak Mexieo- 
tul. Azt is mondják még ezenkiii, hogy e’ czélból már ügyviseló'k indul
tak Texasba, e respublica együttinunkálása kieszközlésire. Ez ügy vise
lőket azelégületlen tartományok egyikének elnöke vezérli.—A’mexicoielső 
törvényszék jul. luikán d. Juan Yanez ezredest czinkosival együtt halai
ra ítélte. Huzamost) idő óta több rablást ’s gyilkolást követtek azok el, ’s 
a’ sebweizi consul is áld »zatjok lett. Yanez, meghallván halálos ítéletét 
borotvával metszé el torkát; holttestét mindazáltal mégis vérpadra hurczo- 
lák , ’s aztán késedelem nélkül követék ól más világra czimboráji. E’szi
gor sokat teend a’ nyilványos bátorság-visszaállitásra. Egyébiránt, mióta 
a’ francziaországgali szerződés következliben a kormány kárpótlást tar
tozik adni minden vagyonában erőszakosan károsított idegennek , azóta 
nincsenek az idegenek annyi sérelemnek kiléteivé. Jul. 22— 25ikén ment 
véghez a’ szerződés szerinti penzleíizetés a’ mcxicoi kormány résziről a’ 
franczia consulnak Veracmzban. Ee Voltigeur hadihajó azonnal megin-
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dalt e’ pénzzel Francziaország felé. Urrea tábornok, a’ szövetkezési párt 
vezére, ki korábban szinte részese volt a’ közbocsánatnak, parancsot ka
pott tova vitorl zásra s hat év eltelés előtt tilos Veracrnzba visszatérnie. 
Főtisztei közül is többen kisiüib vagy nagyobb időre száműzettek Mexico- 
bul. D. Antonio Gaona tábornokot, ki UUoaban parancsa oki a-, midőn azt 
Raudin hajóvezér ostromíá , jul. 13ikán minden vád alul fölmenté a’hadi- 
törvényszék, a’ kormány pedig visszaállitá előbbi rangjába. — l?io-.la- 
neiroban hire jár , miszerint a’ brazíliai császár idősb nénje Januária bgnŐ, 
Joinville hgliez menend nőül, a’ francziaországgali barátság megerősíté
se végett. Januária 1-ignő 18 éves, Joinville bg pedig 21. A’ fiatal bg 
már látta állítólagos jegyesét, midőn legközelebb iengeri utazásaközben 
Rio Janeirot is érintő. —

S3 í) i* t  u g á 8 ä a.
Lissabon, September Ibdikán: A’ két fölségnek falara utazása 

mindenféle nyilatkozásokra szolgált alkalmul a’ pártoknál, mit társulat
ikban nyíltan is kimondának. Reszelik, miszerim a’ sepiembiisták tár- 
Äiilatjaban arról volt a’ szó, hogy a’ íolségek távolielét zendülésre fordít
sák, a* királynétól vegyék el a’ trónt ’s a" koronaörököst, mint V. Pedrót, 
kiáltsak ki, és kormányzóságot nevezzenek ki. Tudni kel! azonban, mi
szerint a’ septeinbristák, kik olly sokat Ígértek, népszerűségük nagyobb 
részit elveszték, mert uralkodásuk alatt a’ statuskormányzat zavartabb 
lelt. a’pénzügy szüntelen roszabbult, az adó pedig folyvást nagyobbal!. A’ 
hatalom ug^an kezükben; de ha valóban annyira elfeledkeztek, *sa’ fen
tebbi tervet végrehajtani szándékoznak, akkor könnyen végok lehet, mert 
mint mondják, az ellenpárt is titkos rendszabályokról gondoskodik’s azon 
merényi ürügyül basználandja, a’ septeinbristák uralkodása végképi meg- 
döntésire. Annyi bizonyos, hogy ezek a’ csapatok nagyobb részire már 
nem számolhatnak, ’s a’ nemzetőrség szelleme is, mióta a’ lázangó 
zászlóaljakat szétoszlaták’s lefegyverzők, igen meghűlt. — A’jelen mi- 
nisterség iránti elégúletlenség nemcsak az ellenpártiakra, mint cartisták, 
ehamorrok, ordeirok, migüelistak, hanem a’ septembxistákra is, kiLbül 
alakult a'ministerség,’s az udvari pártra kiterjed. A" septembrista partot sajat 
nyilványos lapjai vádolják leginkább munkátlanságról; a királyné e‘ pártot, 
melly mindent oda intéz, hogy a* lolség hatalmát gyöngítse, soha nen» ked
vele ’s nem is fogja kedvelni. — A’ napokban jelent meg azon törvény, 
melly szerint az országban ifit) elemi iskola áilittatik fel; a’ íenállók pe
dig mindnyájan tanítókkal fognak ellát tatai. Ez igen szép, a’ törvényho- 
zóság es kormány jó szándékát tünteti elő, mert a’ népművelést kívánja esz
közleni, mire úgy is nagy a’ szükség, mert 100 férfi közül alig tud egy 
olvasni ’s írni; de e’ jó szándékkal csak homokot szórnak a’ nép szemé
be,mert más nem akar iskolamester lenni,ki erre legkevésbbé alkalmas,mert 
Portugáliában azon kis íizeíéssel is, melly közép számítás szerint 120 
tallér, már több év óla adósak, ’s az uj törvényben sincs azon eszköz 
kijelelve, miből fizetendik a’ 100 uj iskolamestert. Hogy tanítókat kap
janak, az els "> vargát vagy szabót kell azzá tenni, kik magok is alig 
tudnak írni ’s olvasni, és mesterségükből tengődnek. — A’ lissaboni fő- 
kormányzó polgárok jólléte iránti gondoskodását még szemeik fentartásái a 
is kiterjeszti, miket egyébiránt olly örömest tesznek vakokká; parancs 
következtében ugyanis kívülről senkinek sem szabad házát fehérre me
szelni , mert a’ nap viszasugárzasa fehér falakrul a’ szemre igen káros ba- 
t i.su. A’ hatóság kitűzi azon színeket, mikkel házaikat beineszelheiik a’ 
polgárok, mar sarga, zöld, veres sziliekkel tevének próbákat. A’kalmár - 
b >it és korcsmák előtt kiálló czímereket mind le kelleti volna szedni, illy czi- 
merek ezután csak falba fognak csináltatni; e’ parancsot azonban nem 
hajthaták végre, mert sokan drága czímereket csináltatának ’s most nem 
akartak örömest lemondani róluk; a’ hatóságnak engednie kelle ’s ko
moly következmény kikerülése végett, viszszavoná e’parancsát. - -  

® g  a  a  ji u  t o  r  á g.
(Memlizabal az egyházjavitó választmány elnöke.) Egy párisi leve

lező ezt irja a'spanyol viszonyokrul: „Diadalt üuneplenek mindenütt ’s 
bevigzettnek mondjak a’spanyol polgárháborút; de nagyon csalatkoznak, 
mert a’ zendület folyvást előre halad ’s még nem is állapodék meg. Leg
nagyobb gyalazatnl most Mendizabalt— Mendizabalt— tehát zsidót! el
nökéül nevezek ki azon választmánynak , melly a’ keresztyén , ’s mi több, 
a’ kathol. egyiiáz és személyesitőji javítására van megbízva; — egyház- 
javításra azok áltál, kik az egyházrablást törvényszerüsiték, a’ szerze
teseket zárdáikban meggyiikolák ’s a’ lelkészeket oltár előtt konczoltaták 
föl; — egy bazjavitásra egy semmirekellő elnüklése alatt , ki egyéb zsák
mányival nem elégülvén meg, a’ bold, szűz szent kepét is megíoszta oltár 
előtt gyémántból, hogy kéjnölgye nyakába függeszthesse azokat, ki leg
nagyobb szemtelenséggel pompázott vele Madridban, lily tettdolgok bármi 
czilra okoskodásoknál is sakkal nyomosbak. Valószínű é illy körülmények 
közt a’ spanyol polgárháború megszűnte, vagy lehetségesnek mondhatni 
é azt V ez sem ni magyarázatot nem kíván. Am tobzódjék az istenről meg
feledkezett nagyvárosi lakosság örömében, szavazzon egyhangúlag egy- 
bázmegdüntést ; de a’ néptömegben olly erősek még a’ vallás gyökerei, 
hogy erőszak néUül teljességgel ki nem irthatni azokat.“ —

(Cortesválasztmányi határzat a’ szabaditékok ügyében. Maroto nyi
latkozata.) Madrid, sept. 2bikán: „A’ szabaditékok vizsgálatára megbí
zott cortesválasztmány 14 napi vitatkozás után sem tuda megegyező ba- 
tárzathoz jutni. E szerint végre két véleményt nyujta be n’ cortesnek , 
mellyek egyikét 4, másikát pedig 3 választmányi tag irá alá. A’ többségi 
(Arguelles, Zumalaearregui, Diaz Gil és Eerro Montaos) vélemény igy hang
zik : 1) A’ Vergarábau aug. 31ikén de la Victoria hg és Maroto közt köl
tött szerződés helybenhagyatik. b) A" baszk tartományok és Navarra sza- 
baditéki, mennyiben azok hatósági és pénzügyi kormányzatra vonatkoznak , 
megerősbtetnek , egyébiránt azon alkotmányos kormányrendszer fog 
gyakoroltalni, melly l'ővarosikban a’ szerződéskötés pilhmntábau uralko-
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doth 3) A’kormány e’nevezett tartományok hatóságinak kihallgatása után 
minélelőbb törvényjavaslatot terjesztené a’coi tes elibe, melly szabaditéki- 
kát végkép ’s maradandókig öszhangzásba hozza a' királyság alkotmányos 
rendszerével. 4) Addig a’ kormány a’ fönebbi alapezikkek szerint ideiglen 
eldöntendi a’ netalán előfordulható nehézségeket, 's a’ cortes előtt minél
előbb számolni fog tetteiről.“ A' kisebbség (Quinto , Murga és Arteta) kö
vetkező indítványt tőn : „1) A’ baszk tartományok és Navarra szabadité- 
kai annyiban erősittetnek meg, mennyiben nem ellenkeznek azon politi
kai jogokkal, mellyek lakosikat a'többi spanyolokkal egyenlőn illetik az 
1 S37iki alkotmány szerint. 2) A’ kormány,mihelyt a’ körülmények engedni 
fogják, ’s a’baszk tartományok és Navarra kihallgatása után, corteseü- 
be terjesztenél a' mulhatlanul módosítandó szabaditékokat, mikép azt a’ 
tartományok általányos érdeke, az egész birodalom igényei ellenében, kíván
ja , az alatt pedig határzatot hozand ideiglen minden kétes esetben , ’s a’ 
cortes előtt számolni fog tetteiről.“ Fönálló rendszabályoknál fogva ez 
utóbbi indítvány kerülend először vitatás alá, ’s mivel ez majd egészen 
a’ ministerek által előterjesztetthez hasonlít, tehát a' kormány iparkodni 
fog, hogy azt a’ többség elfogadja. Egyébiránt lényeges különbséget nem 
igen találhatni e’ két terv közt, mert mindegyik csak bizonyos korlátok 
közt kívánja megerősittetni a’ szabaditékokat, ’s mind kettő azon elvet 
állítja föl, hogy mind azt ki kell zárni a’ szabaditékok sorozatából , mit 
az alkotmánnyal össze nem egyeztethetni. A’ többségi vélemény még ha- 
tárzottabban fejezi ki e’ korlátozást, midőn csupán a’ hatósági és azzal 
kapcsolatban álló pénzügyi rendszert kívánja mostani helyzetében megha- 
gyatui. A’ kisebbségi terv ellenben megaranyozza a’ labdacsot, reményt 
nyújtván az érdeklett tartományoknak , hogy néhány előjogaik vesztesé
géért kárpótlást nyerendnek azon jótétek által, mellyek ;iz 1837diki al
kotmány üdvforrásiból rájok fognak özönleni. A’ szabaditékok fönállását 
itehát a’ vergarai szerződés kedvűért elv gyanánt megismerik, mert ezt 
daczosan követeli a' nép , melly erősen állítja , hogy e’ szabaditékokért 
harczolt, noha köztudomású, miszerint vezéreik lábaikkal taposák és vér- 
özönnel mosák le azokat. Altaljában arra nézve is mind a’ két vélemény 
megegyezik egymással, hogy a’ kormány minélelőbb uj törvényjavaslat 
gyanánt cortes elibe terjessze a’ szabaditékok szükséges módosítását. E’ 
szerint több évigei van látva a" kormány és cortes egymással gyanakodó 
háborgásra, annyi tárgygyal, hogy nem olly könnyen fogyhatnak ki belőle. 
Alig képzelhetni ennélfogva, hogy ugyan mikép szülhetne a’ vergarai szer
ződés őszinte kibékülést az éjszaki tartományok és többi Spanyolország la
kosi közt. — Espana gr. az altala elkövetett rablások ’s véres kivégzé
sek daczára is folyvást legbiztosb kilátást nyújt a’ vergarai szerződéshez 
pártolásra; az ellenállást pedig minden esetre nem szándéka tovább foly
tatni , mert már komoly készületeket tesz Erancziaországba szabadulha- 
tásra, ha alkudozásai süker nélkül találnának maradni. — Maroto terje
delmes nyilatkozványt bocsáía közre, mellyben bebizonyítja, hogy 50 
főbb haditiszt kivánta tőié a’ békeszerződést, ’s hogy ő semmi pénzt nem 
fogadott el jutalmul, hanem csupán a’ katonaság zsoldjáról gondoskodók.

(Guevara az alkotmányosak hatalmában. Elegy.) Guevara erősség, 
Alava tartományban, sept. utólsó napjaiban, alkotmányos katonaságot fo- 
gada el őrségül ’s e szerint a’ négy baszk tartományban már most egyet
len pont sincs a’ carlosiak kezei közt, és írun, A’itoria, Bilbao 's Madrid 
közt félbenszakasztás nélkül történik a’ közlekedés. Az Aragóniába nyo
mulandó sergek Tudelában gyűlnek össze, hova24ikén már megérkezék 
az első zászlóalj. Espartero Esteiiában tett látogatása után Logronoba uta
zók családja megtekintésire. A’alenciai levelek szerintForcadell's mászen- 
dületi vezérek A alenciában és Aragóniában már hajlani látszanak alkudo
zásra ’s hihetőleg rövid idő múlva el fognak válni Cabrerától, kit egészen 
magára hagyatva lelendnek a’ királyné sergei. Cabrera egyébiránt Es
pana gr. példáját követve, magas juntát alakíta , Valencia, Aragónia és 
Murcia kormányzatára d. Carlos fogsága alatt. E’ junta tagjai : az orihue- 
lai püspök , Terratechy b ., Semitier gr., még más 11 ülnökkel. Az elnök
séget természetesen magára ruházta Cabrera. — líumigny franczia követ 
sept. 27ikén reggel családostul Madridba érkezek. — Esparterooct. 2ikán 
Saragossában szándékozik lenni, honnan 33 zászlóaljjal ’s 18 lovas dan
dárral azonnal meginduland Cabrera ellen. Navarra tökéletesen csöndes; 
mindenki állandó békét óhajt — Oct. 1 Óikén 9 éves leend Izabella ki
rályné sa  kormányzó királyné azon nap szándékozik politikai közbocsá
natot hirdetni. —

A n g l i a .
(Kedvező hírek a’ kelefindiai hadszállitványról.) Bombay, jun. 20ikán: 

„Fegyverink győzelmes sükert aratnak Kabulisztánban. Sudsa diadallal 
nyomult Kandahárba, hol legnagyobb lelkesüléssel fogadá őt a’ nép. Ez 
utóbbi körülményt annál nagyobb érdekűnek tekintik indiai politikai fér- 
tiaink, mivel sokan hivék, hogy Sudsa pártolását igen fonákul válasz
tók, minthogy e’ fcjdelinet népszerűtlennek tartó a’ közvélemény, miga’ 
szirdások, kiket leküzdeni sieténk, egész szereteted birák a’ népnek Af- 
ghanisztánban. A' kandahari uralkodó elüzetését örömmel türé a’ nép, ’s 
nem sokára ki fog majd világiam: hasonló érzelmet fog é tanúsítania’ka- 
buli uralkodó, Doszt Mohammed kiűzetésekor. A’ kandahári fejdelem 
tOhiriszkbe vonult, ’s általányos vélemény szerint Perzsiába szándékozik 
jinenekedni. Sokan már végzettnek tekintik az egész viszályt Afghanisz- 
tánban , sőt mint mondják, a' hadsereg tetemesb része már visszaindu- 
lásr-a kapott parancsot; mi azonban nincs rendén, mert Doszt Mohammed 
még nem nyilatkoztató magát meggyőzöttnek, noha egyébiránt ellenállása 
kétségkül süker nélkül maradand , mert sergeink állása olly kedvező , 
hogy hátulról is megrohanhatják őt. Egyébiránt sergeink egy hónapig pi
henni fognak Kandahárban, ’s az idő elég lesz Kabul ellenszegülési vá
gya megtörésire, főleg miután minden meg fog történni, miből számunk 
nagyságát és sergeink vitézségét rettegni leend kénytelen. Minden ve

szélynek azonban még nincs vége. Most következő kérdés kíván érett 
megfontolást: nem Perzsia és Oroszország gerjesztik é az nfghanisztáni 
fejdelineknél azon ellenséges érzeményeket, miket ellenünk mutatnak,
’s fogják e őket már most tettleg is segíteni az elcsábítás után? K‘ kér
dés fogja meghatározni jövendő állásunkat Afghanisztánban, ’s mielőtt ez 
békés íololdásra jutna, valóban őrültség lenne visszabocsátni harisé r- 
günket. A’ sah mintegy őö ezer emberrel újra megjelent Herat előtt. Ha 
ez való, úgy egyenes hadüzenetnek kell e’ lépést tekintenünk Perzsia 
résziről, ’s a’ sah illy lépést hatalmas szövetségesek bujtogatása es eg) ütt- 
iumkálása nélkül bizonyosan nem merne termi. —

(Protestáns népgyülés .Manchesterben. Elegy.) Man ehester ben sept. 
27ikén nagy népgyülést tartottak a’ protestánsok a’ főbb protestáns tár
sulatok választmánya küldötteinek vezérlete alatt. Mintegy négyezer em
ber gyűlt össze a’ manchesteri színházban, s köztük legalább 100 lel
kész. O’ Sullivan 3 óráig beszélt a' kormány fonákságiról, miket Irland 
ellenében elkövető, ’s következő végzést hoza indítványba: „Az utóbbi 
parliament*! ülések nyilványos rendszabályi világosan kimutatják a’ kafhol. 
befolyást ő fels. kormánytagjaira. Ez félre nem magyarázható mozgalmat idé
ző létre a’ déli lanemshirei és cheshirei protestánsok közt, olly czélból, 
hogy a’ mostani vagy akármelly leendő kormányt, melly Anglia érdekei 
fölött őrködésre meghivatnék, meggyőzze, mi kép Anglia szilárdul el van 
határozva egyházi és polgári intézvényit esonkittatlan föntartani.“ Ez in
dítványt Parker támogató, ’s valamint ezt, úgy több hasonlót is , egy
hangúlag elfogadó a’ gyűlés. — A’ keletindiai társulat sept. 25iki gyű
lésében jelentést tőn Poynder a’ bristoli papság kérelméről a’ bálványozás 
eltörlése iránt Keletindiában. Állítása szerint az angol főbb haditisztek el
hanyagolván kötelességüket, nem követtek el mindent a' bálvanyozási visz- 
szaélések korlátozására. Dsaggeinatban most is ezreket áldoz fel a’ vak
hit nevetséges bálványoknak, ’s a’ benszülöttek többször mondák már : 
„Ha az angolok nem ismernék meg bálványink hatalmát, úgy bezáratnák 
azok fényes templomait.“ A’ jelentéstevő a' társasági jegyzőkönyvekbe 
kiváná iktattatni a’ bristoli papság kérelmét, mi Fielder ellenzése daczára 
is csakugyan megtörtént, ki nem tartá tanácsosnak most izgatni a’ népet 
vallásgyakorlatában, midőn úgy is tetemesül csökkenni kezd a’ jövedelem 
minden ága Indiában. — Sept. 28ikán lordmayort választottak Guihlhall- 
ban jövő évre. Az aldennanek választása V, órai tanácskozás után Chap
man Marshall jelöltre esett. — Sussex hg darab idő óta folyvást bete
ges. — A’ „Sunday Times“ szerint Viktória királyné összekelése Albei t 
szász-coburgi hggel már tökéletesen bizonyos ’s csupán az idő nincs még 
kitűzve az ünnepélyre; a’ íiatal hg azonban rövid idő múlva atyjoshil Lón 
donba fog érkezni. —

(A7élemény a’ keleti ügy újabb alakultáról.) London, oct. 1 sején : 
„ügy látszik, hogy. azon alkudozások, mellyek ministerségiink és a' sz. 
pétervári kormány közt legközelebb folytak, a’ keleti kérdés eldönfetésa 
iránt, valami legyőzhetlen akadályra bukkantak. Az orosz kormány aján
lati Törökországra és Perzsiára nézve nem foglalnak magokban mast, mint 
azon rég ismért igényeket, miket Russzia ázsiai mindenhatósága ügyében 
mindenkor tenni szokott, hogy az 1833 óta létező viszonyokat mnridiiikább 
erősíthesse meg, e’ viszonyok pedig tettleg zárják el az európai hatalmak 
előtt a’ legfontosb tengereket, ’s azért most mi kiterjedésükben álíaíányos 
megismerésre soha nem számolhatnak. Nem jósolhatni ugyan előre: váj
jon nem fog é Husszia majd engedékenyebbnek mutatkozni az alkudozá
sok folytában, valamint azt sem határozhatni meg: van é Brunow 
titkos utasítási közt talán ollyan is, melly engedélyekre jogosítja őt fel 
szükség esetén. Mi azonban tökéletesen jogosítva érezzük magunkat] az 
orosz minister első fellépte után minden szép reményről lemondani, mit 
eddig az orosz és angol politika egymáshoz közelítéséről sokan táplálhatni 
véltek. Russzia ugyanis olly nyilatkozványt követel, miszerint azon kezes
ség, mellyet az öt hatalom a’ török birodalom épségben föntartatásairái.t 
vállalni szándékozik, legkorlátoztabb jelentőségnél egyebet ne nyerjen. 
E’ kezesség ugyanis kizárólag csupán M. Alira vonatkozzék , ‘s csak el
lene legyen intézve, a’ porta épsége pedig az által biztosiítassék,, hogy 
az európai hatalmak egy üttmunknlása azalkirályt minden újabb terjeszke
déstől szigorúan tiltsa el. így már most ebből azon igen természetes kér
dés származik: tehát kizáró joggal bírjanak az európai hatalmak, ’s kí- 
tiinőleg egyik közölök, az ozmánok birodalmában szabad kény szerint in
tézni az ügyelőét ’s venni kezelés alá az osztozási vagy hóditási terveket í 
Russzia mellőzni fogja e’ következtetést; de az eddig tapasztalt előzvények 
után tökéletesen jogosítva van mindenki illy formán nyilatkozni, ki Rusz- 
szia hosszú karjait ismeri ’s méltánylaui tudja. A’ tengeri hatalmak tehát 
saját tehetségük szerint leendnek kénytelenek szétvágni a’ kétes eéomót 's 
Francziaország és Anglia alkalmasint könnyebben még tudnak egymással 
barátkozni.“ —

(A’élemény a' spanyol viszonyokra!.) A’ M. Chrotiele következőleg 
nyilatkozik a’ spanyol viszonyok mostani helyzetérül: „Madridi leveleink 
cortes-föloszlatást jóslanak. Ez uj jel leend a’ franczia befolyás ármány
kodásinak a’ spanyolországi béke legjobb érdekei ellen fölkelésre, mert 
eddig is csupán e’ káros befolyás lehetlenité a’ békekötést. A’ madridi 
kormány tervei nem bírják a’ közönség helybenhagyását, ’s már több 
oldalról hangosan nyilatkoztak ellenük. De las Navas gr. indítványt tői* 
a’ cortesben azon ministerek halállal büntetésire, kik az alkotmányt meg
szegik. Véleménye szerint pedig megsértetik az alkotmány, midőn a’ rni- 
nkderek egymásután föloszlatják a' cortest ’s az adót meg is beszedetik 
a’ nélkül, hogy ideje volt volna a’cortesnek a’mennyiség - megajánlásra. 
A’ mostani ministerség , vagy tulajdonkép Alaix tábornok, csupán azért 
oszlatá föl az előbbi cortest, mivel a’ mérsékpáríiak ellene nyilatkoztak 
’s hivatalos állását komolyan fenyegették. Az rf választások föllengősdi 
többséget szülének számára; melly azonban s/intc nem látszik Íny ére len-
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Ili. Valóban nehéz kitalálni, milly szellemi! többség lenne tulajdonkép 
kielégítői képes Alaix tábornok kivánatit. 0  sem mérsékpárti, sem föl- 
lengó'sdi többséggel nem tud összeférni; azaz: ministersége nem állhat 
me«- a’ cortes ellenében. Nincs kifogásunk Alaix, a’ hadminister, ellen,
’s nem is tagadjuk, miszerint összeköttetésinél fogva Esparteroval, va
lóban nagy befolyást gyakorol; de azt, hogy egy év alatt két cortest osz
lat föl, csakugyan veszélyesnek véljük mondhatni alkotmányos országra 
nézve. Az úgynevezett föllengősdi párt annyira mérsékelt elvekkel bir , 
hogy józanabbakat bánnelly alkotmánybarát sem kívánhat. Erőszakot vagy 
túlzást épen nem lobbanthatni a’ föllengősdiek szemére. Ha most fölosz
latja Alaix tábornok a’ cortest , csupán azért, mivel Calatrava arczvo- 
nalmit gyűlöli, ’s igy három hónapi függésbe helyzi a’sok életkérdést, úgy 
a’ föllengősdiek bizonyosan olly elkeserültségbejövendnek, melly múlhat- 
lanul az 1822iki kicsapongásokba taszitandja az országot.“ 

I ' r a n c z i ü o r s z á ^ .
(Ben Durand meghalt. Elegy.) Sept. 21iki algiri levél szerintazis

mért zsidó Ben Durand, ki olly gyakran szolgált mint közbenjáró Fran- 
cziaország és Abdelkader közt , ’s ki ezenkül még Brossard pőrében is 
nevezetessé tévé magát, az emir birtokából visszatértekor a’ határszélek 
közelében szolgájával együtt iszonyú hasrágás közt meghalt. Altalányos 
vélemény , hogy mind ketten méregnek lettek áldozati; nehéz azonban 
meghatározni, melly részről jöhete az, mert Abdelkader annyiszor hasz
nálta legnagyobb sükerrel ez ügyes zsidót, hogy életben maradása min
den esetre kitünőleg érdekiben fekvék, mert sokszor igen nagy hasz
nát vévé már ’s jövendőre is reménylheté alkudozásokra fordithatását. 
Némellyek a’ zsidóknak tulajdonítják e’ gyilkosságot ’s kincsei miatti 
irigykedésnek vélik azt tulajdoníthatni; a’ zsidók ismert gyávasága mel
lett mindazáltal nem igen adhatni hitelt ez állításnak, ’s így ezúttal még 
minden esetre titokban maradand a’ gonosz tett elkövetője. — Bertrand 
tábornok déli Francziaországból Parisba érkezék. — Los Valles b ., ki 
d. Carlost Angliából kiszökésekor segité, ’s azóta folyvást vagy közvet
lenül személye körül tartózkodók, vagy pedig ügyeiben utazott, sept. 27- 
ikén Parisba érkezék, miután az utolsó puskalövést hallá eldördülni Carlos 
körében. — Texas respublicát megismerd Francziaország, ’s az illető 
oklevelet sept. 25ikén irá alá Soult tábornagy.— Clauzel tábornagy sept. 
24ikén reggel Toulonba érkezék, honnan Afrikába fog utazni. —

(Soult aranygyapjas vitéz.) Spanyolország királynéja Soult táborna
gyot arauygyapjas vitézzé nevezd ki, Duchatel belministert pedig líldik 
Károly n. rendjelével diszesité. A’ ministerek tehát már most hálábul is fi
gyelni tartoznak d. Carlosra, hogy valamikép ne újíthassa meg a’ vé
rengzést Spanyolországban. Egyébiránt a’ kényuraság kedvelőji folyvást 
mindent elkövetnek, hogy dón Carlosnak minélelőbb szabad útleveleket 
szerezhessenek. Carlos már három levelet intéze Bourgesból Lajos Fülöp- 
hez, mit világos bizonyítványnak tekinthetni arra, hogy valami uj ter
ve vau készen, annál is inkább, mivel e'leveleiben, minden korábbi kö
vetelésiről lemondva, csupán szabadon bocsattatást sürget. A’ szabadel- 
mü lapok szigorú őrködést ajánlanak a’ kormánynak. —

(A’ baloldali ellenzés két pártra oszlik. A’ keleti hajóhad jelen ál
lása.) Paris, oct. Okán: „Belpolitikánkban két nevezetes jelenet fordult 
élő. Odilon -Barrot zászlója alatt választásjavitási biztosság alakult,mely- 
lyet a' balodali ellenzés dynami kai része kifejezésinek tekinthetni, ’s egy 
másik Laífitte, Dupont de 1' Eure, Arago és Martin vezérlete alatt, melly 
a’ legszélső baloldalt képezi. Mindkettő tökéletesen rendezve van és liarcz- 
készen áll egymással szemközt. Odilon - Barrot már nyilványitá is javí
tási tervének egy részét. Világ 's haszon nem fog hiányzani e’ súrlódás
nál. De vájjon nem lett volna é ezélszeriibb, összetett erővel egy zászló 
alatt haladni ? E’ megszakadás annál szembeszökőbb, mivel a’ múlt kam
ranyitás előtt a’ ministerség ellenségei legkülönbözőbb véleményeket ma
gában foglaló általányos szövetkezésbe tudtak lépni, inig most, midőn 
választásjavitás forog szóban , maga a' baloldali ellenzés sem képes egye
sülni. Odilon-Barrot és pártja külön nyilatkozván^t bocsátunk közre, inig 
a’ legszélsőbb baloldal egészen más irányt szándékozik követni’s többi közt 
azt kívánja, hogy minden nemzetőr szavazati joggal legyen ezentúl föl
ruházva. Odilon-Barrot ellenben e' jogot csupán a’ nemzetőri tisztek szá
mára követeli; továbbá azoknak, kik az eskiitti jegyzékbe vannak íratva, 
minden községtanácsosnak 2 ezernél nagyobb lakosszámmal bíró helység
ben , minden békebirónak, kereskedési törvényszék tagjának ’sa’t . ; a’ 
követkamra pedig O.B. kiváriata szerint 509 tagból fogna állani, és minden 
választó is választatható lenne.— A’ Siécle bizonyosnak állítja, mikép a’ 
király a’ ministerség sürgető kérelme következtében Bandin alhajóvezért 
szemeié ki a’ keleti hajóhad fővezerségére. Baudin mindazáltal nem igen 
buzgón nyilványitá háláját e’ kitüntetésért ’s csak a’ király és Duperré ha
jóvezér igen sürgető és ismételt- unszolásira adá megegyeztét e’hivatal el
vállalására , miután a’ mexicoi fáradalmak után teljes joggal követelhete 
néhány hónapi pihenést. Jól értesültek állítási szerint mindazáltal épen 
nem pihenési vágynak tekintendő Baudin habozása; ő ugyanis némi föl- 
világitásokat kivant közre bocsátani mexicoi magaviselése iránt,azonban er
re nem kaphata szabadságot a’ kormánytól. Baudin, ki minden gáncsnál 
nagy érzékenységet szokott mutatni, boszankodva türé e’kellemetlen kor- 
látoztatást’s mivel küldetése keletre nemcsak katonai, de egyszersmind dip
lomatái leend , tehát nem igen lehete kedve azt olly föltétek mellett el
fogadni , miket a xalapai és veracruzi alkudozások és szerződések ügyé
ben követnie kelle. Pontoisnem kapott követi czimet. Minden esetre nem 
tehetni föl a’ kormányról, hogy Bándint, miután a’ haytii és mexicoi igen 
fontos küldetésben használta őt, most Pontois igazgatósága alá kívánná

helyezni. Tehát Baudin a’ hajóhad főparancsnokságával a’ konstantiná
polyi követi állomást is tettleg elfoglalja? Ezt nem tudhatni, mert szer
ződése a’ ministérséggel nem juta köztudomásra; anny it bizonyosnak mond
hatni, hogy lobogóját ,,Souverän»“ sorhajón tiizendi föl Baudin. Az ösz- 
szes franczia hajóhad 12 sorhajót foglal most magában, mellyek közt 
három 120 álgyus. E’ szerint az angolok egy sorhajóval többet bírnak 
ugyan, de a’franczia álgyuk és katonaság számát alkalmasint nagyobbnak 
mondhatni. A’ Temps, a’ fönebbiekkel egészen ellenkezőleg, tökéletesen 
alaptalannak mondja azon hirt, melly Baudin kineveztetését rebesgeti, ’s 
azt hiszi, hogy Lalande kezeiben maradand a’ főparancsnokság.“ —

T  t) r  rt k  o r  » i  á ;r .
( A’ szultán anyja előnyomulásra szólítja föl M. Alit.) Alexandria 

sept. lfiikán: „Minden lépéssel közelebb jutunk a’ nagy politikai fordu
láshoz. M. Ali az egész török birodalmat alá árkolja; cselszövényi minden 
helyre elhatnak, ’s mindenütt vakbuzgalmat hirdetnek izgatóji. A’ veszély 
szerintük rendkívüli és sürgetőbb mint valaha, mert a’ keresztyén ha
talmak elárasztandják keletet, a' tartományokat elfoglalandják ’s az izla- 
mot össze fogjak zúzni; szükség tehát, hogy minden moszlim azon egyet
len férfihoz forduljon , ki egyedül képes föntartani a’ keleti egységet. M. 
Ali hihetlen munkásságot fejt ki ’s mindent elkövet czélja elérésire, ügyes
sége pedig olly nagy illyes eszmékben, hogy a’szerencsés síikért épennem 
vonhatni kétségbe. Tegnapelőtt igen nyájas levelek érkeztek hozzá Chosrew 
és Halil basáktól. Mindkettő a’ török birodalom atyjának nevezi M. Alit’s 
igen udvarisan kéri a’török hajóhad kiadatását, melly nélkül el van vesz
ve Törökország, mit az alkiraly ismért hazafisága nem akarhat előmoz
dítani; de a’ vén róka nem olly könnyen engedi elvágatni farkát, ’s jól 
ismeri a’ mesét a’ hollórul. Ugyané’ levelekkel a’ szultántól ’s anyjától is 
érkeztek számára titkos iratok, válaszul korábbi leveleire. A’ titkos le
velekből világosan kitűnik, mikép az egész török birodalom kész mellette 
nyilatkozni, ’s hogy a’ gyönge szultán cselszövő anyja előnyomulását óhajtja 
Ibrahim basának. M. Ali ennek következtében ma parancsot külde fiának 
Konstantinápolyba előnyomulásra. A’ kérdés tehát liatárzottan fog el
döntetni.“ —

(Az európai consulok újabb fölszólitása M. Alihoz.) Konstantinápoly, 
sept. ISikán: „Egyiptusból jelentik, mikép az ottani európai consulok 
újabb előterjesztést tettek az alkirálynak, mellyben fölszóliták őt őriz- 
kedésre minden erőszakos lépéstől a’ porta ellen, egyszersmind gondo
san figyelmeztetvén őt azon nagy veszélyre, melly reá háramolhatnék, 
ha sergei orosz segédcsapattal találnának összekocezanni Natáliában. Az 
alkirály mindazáltal nem igen látszik félni az illy ijesztgetésektől, mert 
mosolygva csupán azt válaszoké az európai consuloknak, hogy ő igen jó 
moszlim (török)következőleg fatalista, ’s e’ szerint egészen a’ jó ég vég
zésire bízza sorsát, egyébiránt pedig még mindeddig sem tudja megfogni; 
miért kívánják őt Chosrew basa miatt föláldozni? — Az egyiptusi hajó, 
melly három zenditőt mente meg, szerencsésen kikerülé az európai hajók 
üldözésit és horgonyt vete az alexandriai kikötőben. —

(Uj franczia consul Belgrádban. Az idegen követek szerencsétlensé
ge Konstantinápolyban.) Sept. 24iki török határszéli hírek szerint Duclos 
franczia consul parancsot kapott Belgrádból visszatérésre’s utódja, Kod- 
riga, már Zimonyba érkezék. Duclos néhány hónap előtt, midőn Bordeaux 
hg e’ hatái-széleken utazott, túlzó szolgálati készséggel mint franczia kirá
lyi liget üdvözlé Henriket, ’s még jelentést is tőn iránta a’ franczia követ
séghez. E’ körülményt kapcsolatba hozzák most elhivatásával; lehet azon
ban , hogy még más események is szolgáltattak erre okot. — Konstan
tinápolyban több gyujtogatási gonosz szándéknak jutottak nyomába. — Az 
öt nagy hatalom ottani képviselőji fölött darab idő óta különös szerencsét
lenség látszik uralkodni. A’ porosz követ, Königsmark gr., lováról le
esett ’s lábát tőré; Ponsonby 1., az angol követ, szinte lebukott lováról, 
de nem sérült meg olly igen veszélyesen. A’ franczia követ, Roussinha
jóvezér , lakása padlatával együtt lezuhant az első emeletről, de szinte 
nem sérült meg veszélyesen. Stürmer b., cs. kir. internuncius ladikból hullott 
tengerbe; azonban meghűlésen ’s ijedségen kívül egyéb kárt nem szenve- 
de. Végre ButenielF, az orosz követ, kibukott kocsijából, ’s tetemesül 
megsérült. Nem nevezetes balesetek é ezek egy két héti rövid időszak alatt? 
A’ Konstantinápolyba érkézéit Hafiz basát csakugyan hadi törvényszék elibe 
szándék állítani. Az egyesült angol-franczia hajóhadból 4 hajó a’ rhodusí 
vizeken vitorláz. A’ nagyvezér és Halil basa, llesid basa közbenjárultára, 
ismét kibékültek. —

S v é d o r s z á g * .
(A’ storthing munkálati.) Christiania, sept. 6án : A’stortlnngot aug. 

17én zárák be; 2fi törvényt alkota, mellyek közül némellyek igen fon
tosak a’ nemzetre, mint többi közt az iparűzést, a’ főtörvényszékek hatáskö
rét ’s bélyegadót illető törvények. A’ büntető törvénykönyv azonban kir. 
jóváhagyást nem nyert, holott főleg a’ német hírlapok igen kedvezőleg 
szóltak róla; e’ törvénykönyvet már hat év előtt dolgozá ki storthingi 
biztosság. Az uj iparűzési törvény szerint a’ ezéhek eltörlesztvék. E’ sze
rint tehát mindenki lehet kézműves mester, ha polgár ’s két hiteles férfi 
bizonyítványa vagy remekmű által jártasnak bizonyitandja be magát mester
ségében. Ezután nem kérdezik, hol tanult, valamint legénységre sem kí
vántainak meg bizonyos évek. — A’ jövő storthing számára ismét fön- 
tartják az annyiszor nagy többséggel félrevetett általányos vetőt. E’ tör
vényjavaslat számtalan ismétlése, mellyre a' közvélemény megtagadás bé
lyegét nyomá, nem legjobb hatást szül az országban. A'jövő storthing 
tárgyai közül figyelemre méltó azon javaslat, miszerint a' kormány tagjai 
is részt vehessenek a’ storthingi tanácskozásokban.

Szerkeszti llelm eczy. — Nyomtatja Trat tiier-K árolyi úri utcza 612.
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FOGLALAT : Magyarország és Erdély (üirszággyülési Lirck; kinevezések; budapesti napié: a' budai hegyek közt vizgyégyintéjHit létesül, magyar játékszín W f , ; 
esztergom városi tisztujitán ; orosz hadi mozgalmak Galacz körül; orsovai hírek , különféle; egri szüret; ’sn’i.j Amerika. Spanyolország (Espurtero 
és O'Donnell Cabrera ellen indulnak; a’ baszk tartományok lakosinak fölszéliiása a’ corteshez ; közboesánnf; ’s a’ t,) Anglia (James Bryan és a’ ki
rályné; fontos czélzatok a’ keleti ügyre nézve, ’sa ’t.) Francziaország (választási rendszer-javítás; d. Sebastian infans elimgyja Fiancziaországut 
’s a’ t.) Németország (l)unin érsek titkon eltávozott Berlinből; részletek eltűntéről; ’s a’ (.) Belgium (genti nóp-lázadiás ; ’« *' t .) Töröké«szag. 
Belgium. Schweiz. Görögország.

M a g y a r o r s z á g  é » E r d é l y .
ORSZÁGGYŰLÉSI HÍREK. Po z s o n y ,  oet. 10. A’ Fő-Rendek f.h. i2kei 

orsz. ülésükben kezdek meg, a’.likeibén folytatók’s iokeiben bevégzék a’ Kii. és 
RRnek az 1832] Rdik évi országgyűlésen alkotott úrbéri törvények világosítását ’s 
részint módosítását tárgyazé j a v a s !  a t a feletti tanáeskozásikat. E'javaslat pont
jai (azokon kívül, melJyck kerületi tanácskozás alá bocsáttattak) köv.: í. A’ 4. t. ez. 
(>. §ának remielete akkép világosiftatik, hogy a’jobbágy úrbéri telke haszonvételét 
minden valláskülönbség nélkül akárkinek, az izraelitákat is ide értve, olly föltétel
lel mindazáltal, hogy ezek a’ meg’vctt telket maguk tartozzanak művelni, eTadhassa.
2. A’ 6. t. ez. 2. §a’ 5. szakaszának rendelete akkép világosiftatik , hogy a’ job
bágyoknak ott engedett pálinkafőzés a’zsellérekre is nyilványosan kiterjesztetik; 
különben pedig az említett szakaszhoz az tétetik, hogy a’jobbágynak és zsellérnek 
az általuk főzött pálinkát kimérniük, vagy a’ földesurat e’ részben illető pénz ineg‘-  
adása nélkül pálinkát főzniük, a’ tiltott bormérésre szabott elkobzási büntetés terhe 
alatt, szabad nem leszen, minden esetre fenmaradván az olly kihágások eseteiben az 
illető földesuraság' részire még az, hogy szenvedett káraira és költségeire nézve 
is úrbéri rendes utón magának teljes elégtételt szerezhessen. 3. Ugyanazon ti. t. ez.
3. §a ti. szakaszának rornlelete akkép világosíltatik, hogy azon egész telki járandó
ság alatt, rnelly az említett szakaszban 8 úrbéri zsellérnek kiadatni rendeltetett, 
egyedül a’ legelőbeli járandóság értetik. 4. Ugyanazon ti. í. ez. 7. jja 1. szakaszá
nak kezdő soraiban előforduló ama szavak : ,,bármiféle termesztményeinek“ akkép 
igazíttatni: „bármiféle termesztraények és készítményeknek“ (eladását a’jobbágy 
teljes szabadsággal gyakorolhatja), máskülönben ugyanazon lső szakasz rendelete 
akkép bővíttetni javahatik, hogy a’soárulás és sóval kereskedés minden megszorítás 
és taksaíizetésifélkiil akárkinek általában szabad.“ 5. A’ 7. t. ez. 2. §a5. szakaszá
nak rendelete akkép világosiftatik, hogy ha a’jobbágy azon óik szakasz engedőimé
nél fogva a’ kender- és lenföldektő! a’ fonásbeli szolgálatot kívánná tenni, akkor 
ezen szolgálat egyedül azon földekre értetik, mellyek vagy az úrbéri tabellában 
mint ollyanok kijelölve vannak, vagy az eddigi szokás szerint azon fonásbeli szol
gálattal voltak terhelve,magától értetvén, hogy az úrbéri egyéb földekbe vetett bár- 
rnilly tenneszíményből a’ í)ed az említett 7. (.ez. rendelete szerint járulandó a1 föl— 
desur részire, ti. Ugyanazon 7. t. ez. 5. §a első szakaszának rendelete akkép bővít
tetik, hogy olt, hol egy egész helyes jobbágy esztendőn által 62 napigás-, vagy ha 
a’ föhlesur akarja , egy igásnapi munka helyett 2 napi gyalogmunkát szolgálni kö- 
teleztetik, e’mértékhez aránylag tartoznak a’ '(j vagy / s telket használó jobbá
gyoka’ törvényben k jelelt módon, napfelkeltétől fogva napnyugatig dolgozva , az 
igás-vagy gyalognapi munkákat földesuraiknak megtenni. 7. Ugyanazon 7. t. ez. 6. 
$$a 5. szakaszának rendelete következővel bővíttetik : A’földesúri munka teljesíté
sét makacsságból elmulasztó jobbágy azonkívül, hogy az elmulasztott munkát pót
lólag végeznie kell, esetről esetre minden egyegy gyalognapi munka elmulasztá
sáért folyó ezüst pénzben 1, minden igásnapi munka hasonló elmulaszt»jsRé.rt n.eciiff(2 
forintban büntettessék; a’ dológbanl eljárásra uézve közönséges szabályul azon mod 
állapíttatván meg, hogy a’ földesur, vagy megbízottja , ki e’ részben rendes jegyző
könyvet tartani és folytatni köteleztetik , az olly makacssági vád alá es > jobbágyot 
maga elibe állítva, ót a’ helységbeli két elöljáró vagy legalább sémii i kifogás ala 
nem eshető 2 tanú mindenkori jelenlétében volíakép hallgassa ki, ’s ha mentségét és 
lehető próbáit — mellyek eloadhatása soha ki nem zárathaíik — elégteleneknek ta- 
lálandja, az elmaraszté Ítéletet rá ugyan mondja k i,’s azt szinte a’ helybeli elöljá
rók vagy 2 más tanujclenlétében rögtön hajtsa is végre: az eljárás módjárul szól» 
jegyzőkönyvi kivonatot és Ítéletet azonban a’ megbüntetett jobbágynak, annak—ha 
úgy kívánja — kiterjedésében’s önaláirásával meghitelesitve mindenkor és ingyen 
adja ki. Egyébiránt a’földesur végzetén meg nem nyugvó jobbágy részire a’ birto
kon kívüli felebbvitel ’s illy czélból a’ járásbeli szolgabiróhoz lehető folyamodás 
szabadon fenhagyatván , a’ járásbeli szolgabiró illy esetekben a’mesyetnli ki
küldetését sem várva, a’ felek meghallgatásában a’ szoros vizsgálatot tegye 
meg, ‘s tudósítását minden iratokkal ’s a’ földesúri illető jegyzőkönyvi kivonat
tal együtt a’ közt,örvényhatósághoz késedelem nélkül beadván , az egesz dolog a’ 
megyének legelső alkalommal tartandó úrbéri törvényszéken megvizsgáltat
va Ítéltessék el. 8 A’ 9. t. ez. l .g -a ’ 3 szakaszának rendelete akkép módo
st ttatik , hogy ha a” községek jegyzőiket a” szerződési idő lefolyta alatt bzoI- 
gálataikból elbocsátani kívánják , ebbeli szándékjokat mindenkor csak földes
úri jóváhagyás mellett teljesíthetik: a’ földesúri végzeten meg nem nyugvó 
fél részire azonban a’ végrehajtás előtti felebbvitel szabadon hagyatván, illy 
esetben a’ járásbe i szolgabiró , kiküldetését sem várva, a’ szoros vizsgálatot 
tegye meg. ’s körülményes jelentésének a’ köztörvényhatósághoz halasztás 
nélküli beadása után a’ panasz érdmiiét a’ megyének legelső alkalommal tar
tandó törvényszéke Ítélje el; magában értetvén, hogy azon községek , mely- 
lyek eddig jegyzőiket a’ földesuraság minden jóváhagyása nélkül szabadon fo
gadták fel, jegyzőik elbocsátását is földesúri jóváhagyás nélkül teljesíthetik; 
ha pedig illy esetben is a’ szolgálatukból elmozdíttatni ezélzott jegyzők részi
ről panasz tétetnék, panaszuk megvizsgálására és elitélésére nézve a’ fönebb 
kij eleit ut és mód egyiránt lartassék nipg. 9. Ugyanazon 9. t. ez. 6. gálioz az 
tétetik , hogy „miután a’ jobbágyok árvái egész vagyonának tökéletes össze
írása megtétetik, annak a’ járásbeli szolgabiró által bemutatandó egy példá
nya a’ közt örvényhat óság levéltárába mindenkor tétessék le. 10. A M 0t.cz.
4. §ának rendelete oda is kiterjesztetik , hogy ezentúl a’ megyék úrbéri tör
vényszékei a1 k. helytartó tanáccsal hivatalosan levelezbeive . az úrbéri tárgyú 
felebbvitt minden pert önmagok a1 k helytartó-tanácshoz közvetlenül felter
jeszthetik. 11. Ugyanazon t. ez. 5. gának 1. szám alatti szakasza annyiban szen
ved változtatást, hogy mindazok, mik a’ földesúri munkára makacsságból 
meg nem jelenő jobbágyok megítélése, büntetése ’s ezeknek módja tekinte
tében megállapít tattak, a’ földesúri munkát resten, vagy makacsságból épen 
a’ földesur kárával tevő jobbágyokra is egyiránt kiterjesztetnek. 12 Ugyan
azon 10. t. ez. 5. §a’ 3. szám alatti a) b) c) pont jainak rendeletéi akkép vi
lágosíthatnak s részint változtatnak hogya’ károk megbecsülésére alkalmaz
tat an dó helybeli elöljárók vagy egyéb a’ dologhoz értők mindenkor esketi es
senek meg, különben pedig minden a’ szántóföldekben, rétekben, mezők
ben, szőlőkben, erdőkben készakarva történő kártétel tolvajságnak tekintet
vén , az oilyas kártevők, akár nem-nemesek akár nemesek, mint egyenes tol- 
vajok , a' bünfetőtörvényszékek Által az ország törvényeiben kiszabott "s vét
ségeik mivoltához mérsékleendő büntetés alá vettessenek. 13. Ugyanazon 10. 
t. ez. 0. §nak a), b), c), d), e) pontjai alatt foglalt rendelkezésekhez következők

tétetnek, u. m.: 1) Melly kö/.birti kosságokban nincs behozva még a’ törv. nráry,
’s ennek behozatala végeit a’kö/.birtokosak egyike sem akarná a* arány ns» égi 
pert megindítani és folytatni , a’ jo  I) h á g y ö k  nagyobb i M-.oí pétiig »'/ nr- 
béri rendezést és összesítést kívánná, az olly közbirtokusak ellen a’ megyei 
tiszti ügyész ön fölperessége alatt az alispáni szék előtt az arányossági pert tör
vényesen indítsa meg, és végeztesse be is. 2) Molly közbirtokosságokban a» 
úrbéri rendezést a’ jobbágyok nagyobb része kívánja, — »’ közösen tartandó 
uriszék költségei viselésének, az 1832jti. évi 12. t. ez. 18. g-n rendeletinek idő 
is kiterjesztésével, a’ közbirtokosak közt , birtokaik mivoltához mérsékelve, kö
zösnek lennie kell vén , az olly közbirtokosak, kik e’ részben önkint eleget ten
ni nem akarnak , tartozásuknak viselésére a’ megyék tiszti ügyészének felpfl- 
rüssége alatt szóbeli per utján szori/tassanak , magában értetvén , hogy a’ ne
mesi udvartelkeket biró azon közbirtokosak, kiknek semmi úrbéri javaik és job
bágyaik nincsenek, az úrbéri rendezési perek miatt tartatni kellő uriszékek köh- 
segei viselésében részt venni nem tartoznak. 3) íla az úrbéri rendezési perek 
miatt tartatni kellő közös uriszékek határnapja kijelölésére nézve a’ közhirtoko- 
sak magok közit meg nein egyeznének, az illető közbirtokosak bármellyike vagy 
a’ jobbágyok a’ megye közönségéhez folyamodjanak , ez pedig az 1832 ti. évt 
íí). t. ez. 2. $j-ban megállapított szabályok teljesítésére uriszék tartása végett 

.határidőt rendeljen , ’s azon az uriszék valósággal és okveletlenül meg is tar- 
tassek. 14. Ugyanazon 10. t. ez. ti. g-nak f) pont alatti rendelete akkép m- — 
dosittatik, hogy ha a’ per kezdetére mind a’ földesuraság mind a’ jobbágyok ré
sziről egyaránt az nyilványittatik, hogy nincs semmi olly törvényes vagy szer
ződési akadály, rnelly a’ törvény értelmében kívánt úrbéri rendezés behozata
lának ellentallana , ’s e’ kölcsönös és teljes megnyugvásnál fogyást az uriszék 
az úrbéri rendezésnek behozatalát ítélettel megállapítja, illy esetben azon kö
rülmény érdemében hozott úriszéki Ítéletet n’ megyei törvényszék ’s illetőleg 
n’ m. kir. helytartó-tanács felsőbb megvizsgálása alá előleg felterjesztetni nem 
szükséges; ha mindazáltal e’ részben bírói elitélést kívánó bánni kérdés vagy 
ellenzés fordult volna elő a’ perben , a’ törvénynek azon f) pont alatti rende
leté szorosan tartassák meg. 15. Ugyanazon 10. f. ez. 6. g-nak h) pont alatti 
rendeletéhez az tetetik: hogy a’ m. k. helytartó-tanácsa’ felebbvitel utján elei
be terjesztett úrbéri rendezési pereket okvetedenül azon idősor szerint vegye 
vizsgálat alá, a’ mint azok a’ megyéktől hozzá felérkeztek ’sa’t.

A nm. kir. helytartó tanács Av a k u  movi es  István kebJebeli fize
téses fogalmazó gyakornok halála következében, helyére Dáni e l  Ignáez 
dijtalan gyakornokot alkalmazá. — N é m e t h i  József, zalatnai ellenőr
ködő írnok ugyanott számadóra neveztetek. —

Hai «Hags «esdi aaaipiió. E’ lapokban néhányszor volt már kifejezve
azon óhajtás: bár vizgyógyintézet létesülne budai regényes hegyeink közi!*s lm ez uuajcas hamarabb letesülend, mini remenyiok; a Augüiget úgyne
vezett „Disznóiéi“ részét ugyanis kovásznai Kovács Zsigmond tbiró ur 
megyévé ’s vizgyógyintézettel összekapcsolandó nagyszerű mulatóbelhé 
szándékozik azt változtatni, rnelly czélból héhány nap múlva Graeíénberg- 
be fog utazni egy itteni kedvezőleg ismert orvossal Priesznitzhez, szük
séges tanácskozás végett, az elrendezés iránt, rnelly hihetőleg olly gyorsan 
menend előre a’ tisztelt vállalkozó nagymódu tehetségihez képest, hogy ta
lán még jövő évben meg is fog nyittatni e’ jótékony intézet, ’s nemesak 
betegeknek hanem egészségeseknek is rég óhajtott menedékül szolgaiamba’ 
fővárosi por, zaj ’s egyéb kellemetlenségek elől. A’ vállalkozó szelle
mű vevőnek legjobb siikert kívánhatni, ’s fóvárosink lakosi különösen 
hálára kötelezetteknek is érzendik magokat iránta. — Pückler-Muskatl 
hg , ki már sept. 30ika óta tartózkodik fővárosunkban „Az angol király
néhoz“ czimzett pompás uj vendégfogadóban, huzamosb időre bérle szál
lást , ’s Pesten tartózkodása hihetőleg több hónapra fog terjedni, melly 
idő alatt kirándulásokat is teend a’ vidékre. Ilir szerint megismerni szán
déka hazánk két fővárosát ’s lakosit, ’s távozta után közleni tapasztalást és 
észrevételit az olvasó világgal. A’ nagyhírű utazó e’ szándéka annál ör- 
vendetesb , mivel minden eddigi numkája magas szellemi ki fej lést, szigora 
pártatlanságot és kitűnő emberisméretet tanúsít, eddig pedig a’ hazánk
ró l’s lakosiről írott munkákat jobbadán vagy egy-oldaiuság, vagy fo
nák pártoskodás bélyegző, minek következtiben hibás fogalmak terjed
tek intézvényinkről ’s magunkról a’ külföldön , mellynek altaljában nap
ról napra nagyobb figyelmét bilincsezi le józanul haladó hazánk- — Liszt 
nagyhírű hazánkfia, kit egész Europa műértő’s zenekedvelő közönsége di
csőit , Olaszországból Parisba fog utazni jövő novemberben, ’s a’ közeli 
gőtéi alatt fővárosunkat is meglátogatni szándékozik, hol bizonyosan azon 
illő méltányra találand , mellyel mindenkor buzgón sietnek kitüntetni a’ 
valódi érdemet fővárosink lakosi. — Az árvíz által károsultak fölsegél- 
lésire küldöttek: Millikovszky leinbergi könyvkereskedő 102 f., Matko- 
vitz Ferencz pattantyús hadnagy a’ pesti árviztér rajza eladásiból 100 f. 
a’ bánsági fő hadikormányszék 33 f. 6krt pgőben. — E’ héten borzasztó 
szerencsétlenség történt fővárosunkban, melly minden gondatlan anyának 
igen komoly intésül szolgálhat; egy anya ugyanis este elhagyván, duna 
melletti lakását, visszatértekor vérben úszva leié két kis gyermekét, ki
ket patkányok több helyen, ’s nevezetesen arezukban összemarczanglot- 
tak. Eletök nincs ugyan veszélyben a’ gyermekeknek; de a’ marások bé- 
lyegit hihetőleg megtartandják. — A’ kereskedés jelenleg valamennyire 
pihenni látszik Pesten, noha egyébiránt a’ folyvást kedvező szép idő mel
lett nagy kényelemmel szállíthatni be minden oldalról az őszi termékeket. 
A’ nyári gyapjút most nem igen keresik, ’s csupán némileg nyomasztó ár 
mellett kínálkoznak rá vevők; az uj gubacsot kisebb mennyiségekben 4 
— 3 pgő forinttal fizetik köblönkint, méz mázsáját pedig IS pgő forinttal.
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sínk sinyleni kezdik. — Ikl a n d o n, (Maros-szék) sept. 28kán esti 10 óra tájban, 
gonosz ember által egy pajta meggyujtatván, a’ nagy szél miatt olly hirtelen 
erőre kapott a’ tűz, hogy 7 gazdának egész utczát elfoglaló épületei, házi bú
torai és őszre begyűjtött takarmányai, majd egy pillantás alatt porrá hamvadtak. 
Leírhatatlan azon rémülés, melly az első álom lágy szendéiéből fölriadt lako
sak keblét átviharzotta. Az egész falu kétségbe esvén a’ háborgó légben szer
teszét bolygó tuzgomolyok látásától , mellyek a’ legtávolabb házakra is egyaránt 
szórták enyésZetes szikláikat, a’ falu alrészin elnyúló rétre költözött. Volt apa, 
ki haldokló öreg anyját és beteg gyermekeit szekérre rakván, nem lévén hon 
marháji, önmaga buzta-el a’ közmenekvés helyére. Másnap reggel, midőn a’ 
véginségre jutott kárvallottak künyüs szemekkel állottak füstölgő épületeik rom
jain , ’s elmarjult szívvel, velőrázó jajok közt, rakosgatának a’ kormos üs/.kök- 
ből kalibákat öszsze magoknak , egy rejtély-alakú sovány ember ment föl pokoli 
mosoly közt a’ gyászos utezán. A’ szerencsétlenek közül egyik, ki az előtti 
estve látta volt ott sompordálni, tolvajt kiált. Ezt hallván az alacsony lelkű, ki 
több gonoszságban is torkig buborékolt, megfutamodik. Két puskalövés dördült 
utána, de egyik sem találván, végre az elkeseredett lakosaktól megfogatott és 
M. Vásárhelyre a’ szék börtönébe kísértetett. — A’ szovátai határon érezbánya 
nyílt. Teli volt mindenkinek örömmel keble , hogy pénzözön borítandja el kü
lönben e’ szegény helységet. Erdélyi Gyula nagyon ügyes ember. Bányászd 
bizonyitványnyal, azaz: meilyet önmaga expediáit, el van látva. Sokan akarnak 
gazdagodni. Egész reménynyel teszik le nála a’ 200 for. részvényt. A’ tagok 
száma papok és vidéki jobb gazdák közül, valamint a’pénz nála igen sokra sza
porodott. Már az éreztörők készen állnak. Az éroztörést elkezdék. Most Zalat- 
nára küldetett egy tereli beváltás végett. Be ezalatt Erdélyi Gyula tán Oláhor
szágban kaczag a’ szerencsésen kizsebelt sok szép pénznek. A’ bánya neki jól 
jövedelmezett. A’ részvényesek számára maradt egy csendes keresztyéni béke- 
türés, az üres bányalyuk és az elkészített éreztörők, mert az anyag nem beváltani 
való. Környékünkön az őszi vetések elannyira dúsak, hogy a’ mezei gazdá
nak minden vágyait egészben kielégítik , ’s egyet a’ valaha leggazdagabb ara
tások közül tükröznek élőnkbe. E. 11. —

E g e r ,  octob. 15kén: Egerben a’ szüret f. octob. 7dikén vévé kez
detét. A’ szomszéd baktai és ostorosi szőlőhegyeken ugyan már az előbbi 
liéten folyt a’ szedés ; Kis-Tállyán pedig ugyan az egrivel egy időben kez- 
dék azt, valamint Andorunkon October 9kén. Az egri szőlőhegység leg- 
jelesb tájai rivancs-verettek ’s némi részben ragyaütöttek is lévén, hibá
san és szűkén adák a’ termést. A’ fürtöket több helyütt száraz és bortol
vaj részeiktől tisztítani keile. Mind e’ mellett, általában szólván, a’ szőlő 
meglehetős érettségit vala, ’s a’ szedésre folyvást tiszta meleg napok 
szolgáltának, mi miatt a’ must is szélytiben hamar forrásnak indult.

A bm e t i M a
(A’ mexico - frnneziaországi béke ingadozni kezd.) Ujyorky lapok 

szerint azon békeszerződés , meilyet nem rég köte Mexicoval Franczia- 
ország, épen nem nyugszik olly szilárd alapzaton, mint némellyek kép
zelik, mert még igen sok nehézség elhárítandó, melly könnyen újra fel
bonthatná a’ békét, ha illő orvoslást nem nyerne. Mexicoban komolyan 
minden újabb hitelt fölfüggeszteni szándék, mit Baudin szerződése köte ki. 
Uly körülmények közt hihetőleg rövid idő múlva útlevelét kérendi a’me- 
xicoi franezia ügyviselő. —

S p a n y o l o r s z á g .
^íuaroio mentegető «yilatko^ványa.) Bilbaobul hosszas mentegető 

nyilatkozványt bocsáta közre Maroto , mellynek lényeges tartalma iinez: 
„Hat évi háborúnak, mellyben a’ baszkok, valamint spanyolok is altal
jában , az egész világ bámulását vivák ki magoknak , egy hg kivánati- 
nak föntartása szolgált -czélul; de az isteni gondviselés, melly mindenkor 
gondosan őrködék a’ spanyol nemzet jólléte fölött, nem adhata győzel
met a’ sötétségnek, ’s nem engedheté, hogy embertelen, dicsvágyó és 
szineskedő férfiak jnssanak hatalomra, kik tömérdek fáradalmitokért ju
talmul csak vérpadot készítettek volna számatokra. E’ meggyőződés álta
lányos vala; minden értelmes férfi mindenütt,hol megfordulék, hasonló 
értelemben nyilatkozék előttem ’se ’ véleményt az osztályvezérek ’s többi 
parancsnok is helyeslék, miről eredeti okleveleket bírok , mellyek tel
jes fölhatalmazást ruháztak reám, hogy minden kitelhető hasznot húzhas
sak számatokra a’ megkötendő békébül. Azonban én a’ hg érdekeit sem 
hanyagiám el , ’s előterjesztéseket tevék neki, mikép azokat legczélsze- 
rííbbeknek tartám. Hálátlanság mindazáltal reményem előtt ajtót zárt. Illy 
fordulatnál nemes és az egész spanyol nemzethez méltó határzathoz kelle 
folyamodni, vagy pedig áldozatul esni a’ romboló kényuraságnak. Mi az 
elsőt választók ’s békét kötöttünk. Navarra mostani tekintete iszonyt ger
jesztő , mit azok is egyhangúlag helybenhagynak , kik vallásról szólnak 
’s elég gyalázatosak mondani, hogy mi vagyunk hibásak, holott épen csak 
közöttük láthatni árulás, gyilkosság, rablás és erőszak nyomait. Az őr
jöngök! Megbánásuk nem leend elegendő annyi bűn lemosására, és a’ 
legyilkolt áldozatokat soha többé nem fogja életre fölébreszthetni. Navarra 
lakosi! Vezéretek, Maroto tábornok, nem szökött meg, mikép azt veletek 
elhitetni akarják; ő nem adott el titeket ocsmány aranyért, meilyet gyű
lölt , és melly után soha nem sovárga. Nem az ő testi és lelki szenvedési 
gátiák őt előttetek megjelenni, de adja az ég , hogy szavait ne enged
jétek hallatlanul elsuhanni füleitek mellett. Espartero hadi kormányzása, a 
pénzt adott a’ szerződéshez csatlakozott zászlóaljaknak ’s több hivatalvi
selőnek, valamint a’ tábornokkari ’s egyéb tiszteknek négy hónapi zsoldot; 
ez azon egyetlen érdek, meilyet e’ nagyszerű szerződésnél kiköték; ezt 
meg kelle tennem, mert tovább egyetlen napig sem maradhaték d. Car
los szolgálatában, mikép az a’ később nyilványitandó körülményekből vi
lágosan ki fog tűnni. Fölszólítok ezennel közönségesen mindenkit, bi
zonyítson be ellenkezőt ’s megvetéssel tekintek le azon gyalázatos aljas 
rágalmakra, miket ellenein árulás és megvesztegetés tekintetéből minden 
oldalról fölhalmoztak. Azon első összejövetkor, meilyetEsparter valla - 
lék, e lenkezésben maradtunk a’ szabaditékok iránt,’s elhagyók egymást 
azon erős szándékkal, hogy az ellenkezést újra meg fogjuk kezdeni; pa
rancsokat adék teliét azonnal sergimnek, és világosan ki jegyzem az el
foglalandó pontokat; de uj nehézségekre akadtam ’s mivel a’ harezotel
lenzék , tehát kinevezem azon tiszteket, kik újabb alkudozást kezdenek

Az idei b o rterm és következő középáron k e l:  kőbányai m ust akója2f. 48 
kr._ 3 f .  városerdő-mellékié 2 f. 12 k i \ —  2 f. 24kr., budaié 2f. 30 kr.
—  3 f.p . — A ’ b arom vásártéren  több nap ó ta  ig e n  k ie lé g ítő  é lé n k s é g  u ra lk o 
dik , ’s  h a jóh id u n k on  m ajd n ap o n k in t tere ln ek  m arh ák at B é c s  fe lé . A ’ 
p á lv in k a  darab id ő tő l fo g v a  ig en  k e r e se tt  á r a c z ik k , e g y  fo k o t 2 3  p e n g ő  
k ro n  adnak  a ’ n y e r é sz k e d ő k  a ’ le g e r ő sb  sz e sz b ő l. F . hó e le je  ó ta  fo ly 
v á s t  ig en  jó  az  idő, ’s  ha m ég  k é t h étig  te tem esb  v á lto z á s  n é lk ü l m arad  
jelen  á l la p o t á b a n , ú g y  n é p e s  v á sá r t várh atn i j ö v ő  n o v em b erb en . —  A ’ 
tű z ifa  ára v a lam en n yire  s z ö k k e n t , n o h a  m ajd n a p o n k in t sz á m o s  h a jó  ér 
k e z ik  fá v a l terh elten  a ’ k é t fő v á r o s i p a rto k h o z. —  N em zeti sz ín p ad u n k on  f. 
h ó  1 2 ik é n  „ B á lé j“  adaték; 1 3 k á n  „ K o b o ld “ ; M ik é n  e lő sz ö r  „ A ’ m a gyar  * 
h ö lg y “  v ig j- 4  fe iv . T o c p fe r  után  m a g y a ro s itá  K o m ló ssy  a ’ m a g y a r  tu
dó? tá rsa sá g  k ö lt s é g in ;  l ó i k é n  „ A ’ n otred am ei to ro n y ő r“  (C z e le sz tin  —  
Q u a s im o d o , m in t v e n d é g );  1 6 ik á n  a ’ h ird etett „ G em m a  di V e r g y “  h e 
ly e tt  „ R ó z ik a ,  a ’ h o ld k ó r o s  le á n y k a “ ; 1 7 k é n  p e st i sz ín p a d o n  e lő sz ö r  
„N a g y v ilá g “ sz in j 4  fe lv . Z ie g le r tő l, (C z e le sz tin  m int v e n d é g ) ;  IS ik á n  
„ V a z u l “  tö r tén eti drám a 4 fe lv .;  röv id  id o m u lv a  „ K é n y te le n  k ir á ly “  
cz im 'i é r d e k e s  v ig j . k erü len d  sz ín p ad u n k ra  T ó th  L ő r in cz  ford ítása  sz e r in t .—

(  O ro sz  hadi m o zg a lm a k  G a la cz  k ö rü l. O rso v a i h ír e k .)  A ld u n a i h í
r e k  szer in t az  o r o sz  h a d ik é sz ü le te k  a ’ fe k e te  ten g er  k ik ö tő ib en  n apru l n apra  
é lé n k e b b e k . A’ se b a s to p o li é s  o d e ssz a i k ik ö tő k  te lisd ek  m in d en n em ű  hadi é s  
sz á llító  h a jó k k a l, m e lly e k  ta ta ro zá sa  o lly  g y o r sa n  h a lad  e lő , h o g y  ig e n  röv id  
idő  m ú lv a  v ito r la k é sz e n  in d u lási p a ra n cso t v á ran d n ak . E ’ r e n d sza b á ly o k  
n em  csu p á n  a ’ je le n  p illa n a t s z ü k s é g ir e  lá tsz a n a k  c z é lo z n i , h a n em  n a g y  
h a d er o -ö sz p o n to s itá sr a  szá m itv á k . b lin d en  v á r o sk á b a n  k aton a i la k ta n y á k a t  
é p itn e k  iá b ó l ’s  le g k ö z e le b b  A k jerm a n b a n  o lly  n a g y -te r je d é k ü  il ly  ép ü le t  
k é s z ü le ,  h o g y  több  e g é s z  e z r ed n ek  is  s z o lg á lh a t  s z á llá sh e ly ü l. R u ssz ia  tu
la jd o n k ép i terv e i rö v id  id ő  m ú lva  határzottan  fo g n a k  k itű n n i. —  O rsó v á - . 
h ó i sep t. 2 T ikérői e z t  ír já k  : „ F o ly ó  h ó  7 ik é n  v e sz te g in té z e tü n k b e  érk e-  
z é k  P ü c k le r -M u sk a u  h g , a ’ h ir e s  u ta z ó , ’s  1 0  nap u tá n a ’ m e h á d ia ic s o 
d a fo rrá sh o z  za rá n d o k o sk o d é k . A ’ tá r sa sá g á b a n  le v ő  sz e r e c s e n  (a b y ssz in ia i  
n e m a r á b ) h ö lg y  ig e n  k e c s e s ’s  n a g y  fig y e lm e t g e r je sz tő . K ív á n a to s , h o g y  a ’ 
n a g y h írű  iró , k i b a r á tsá g á t v o lt  s z e r e n c s é s  m eg n y ern i M. A lin a k , m in é le lő b b  
r é s z le te s  e lő a d á sá v a l s z e r e n c s é s ít s e  a z  o lv a só  v ilá g o t  a ’ k e le t i v is z o n y o k  
tulaj do ü k é  pi h e ly z e té r ü l,  m ert ő  igen  k é p e s  azt tö k é le te se n  fö lv ilá g o s íta 
n i , m it ed d ig  c sa k  k ö d fá ty o lo n  át lá th ata  E u ró p a .“  —

E s z t e r g o m  sz. k. városban sárfalvi ti e y a I m r e  kir. • tanácsos és el
ső a!-ispán fir mint k. biztos elnöklete alatt a’ f. h. 14 és ISdikén példás csend 
és renddel ment véghez a’ bel- és kül-fanács választatása,, mellynek következü
kén: főbíróvá lett Krakoviczer Ferencz; polgármesterré Hartmann Ignácz; ka- 
pitánynyáMeszéna János; tanácsnokok megmaradtak: Tarkovics Bazil, Pmke Ist
ván, Horváti) Imre’s Heliser József; uj tanácsnokokká leitek: Mauro vies Rudolf, 
Takács István ’s Viola Ferencz; főjegyző maradt: Menyhárt István; aljegyzővé 
lön: Kollár Antal. Főügyész a’ ki volt Kiss Mihály; kamrás: Koksa István ; 
ellenőr: Kolosváry József; árvák, templom és kórház egyesült pénztár-tisztsé
ge : Jleokel Imre és Kakas Ferencz; levéltárnok: Licsaer József; szószólók: 
Niedermarin András és Viola Imre. Ezeken kívül 3í> uj választott polgárral
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sebész: .^sorno János; földmérő : Kiss Gábor; erdosz: Sztokosza Ferencz. Sz. lé— 
lekhivassal ’s l’ege I-Istendicserünkkel végződvén a’ tisztválasztás, a’ kir. biztos 
ur fényes lakomát adott, mellyközben magyarul harsogtak részint hódoló a’ föl- 
segert, i eszint üdvezlo es hala ddomások; löikara pedig a’ polgárság hitta meg 
városunk sziliét gazdag ebédre.

KÜLÖNb ÉLE. ílj. gróf E s t e r h á z y  Mihály által az 1839ki pozsonyi ver
senyre adott dij (ezüstből készült csinos vadkanfój Magyarországban nemzett min— 
den ló által megvivandhaló , telivért kivéve; távolság két angol m.föld. Teher 3 
észt. 80 ft., 4 észt. 100 ff., 5 észt. 100 ff., 6 észt. 110 ft., 7. és több észt. 112 ft. 
Mén 3 fonttal többet. Tétel 3 darab arany. Bejelentés 3 nap a’ pályázás előtt. 
Azon esetben, ha utóbbi adakozások áltál tan növekednek a’ dij, az igy össze
gyűlt pénz tele az első, (ele a ádikloe.— I i u me oot. 7kén: Hajógyárinkon sza
kadatlan elet mutatkozik, alig lmosattatik eg'y hajó tengerre, ’s már eg'y másik ge— 
rineze mcieilez föl helyen ; mi nyilván tanúsítja, hogy' a’hajozas, a’keleti zava
rok daozara is , igen jól kamatoz. E’ szembeszökő élénkséget, melly a’ pár év 
előtti hajózási pangást olly íöglön feledtete , kétségkívül a’ tavalyi rósz aratásnak 
kell tulajdonitni, melly a nyugatejszaki tartományokat arra kényté, hog'y gabo
nával külországokból lássák cl magokat; innen az élénk közlekedés Odessza, 
Taganrog, Alexandria, Trieszt, Livorno, Genua, Marseille’s egyéb földköztcnge- 
ri kikötök közt tavaly , melly, ha minden adat nem csal, ez őszön is fentartandja 
magút. A Nilus kedvező aradasa köveíkeztiben Mell .  Al i  's I b r a h i m  meg
engedték, hogy magtáraikból 1,950,000 velenozei stajony gabona’s rizs meny— 
nyiség vitethessék-ki. Nálunk a’magtárok még jobbadán üresek, mert a’ Száva 
s különösen Kul|)a leapadta miatt nem szállíttathatott eddig’ g’abona Károlyváros— 
ra ; a scpteinberi esozesek után azonban reményijük, hogy a’szállításokat meg
kezdik. Minő kár iánk nezve, hogy a’ szállítások annyira akadályozvák, tavaly 
láthattuk, (lelátni fogjuk az idén is; mert bár mint szeressék is agg Albion liai 
a bánsági búzát, búi mint ajánlgassa is a’ M. C h r o n i c l e  honíitársinak, hogy. 
azt iparkodjanak leginkább hozatni Trieszt és Fiúméból, fájd lom! mi csak igen ké
véssel szolgálhatunk nekik aranylag; — nem mintha nem volna, nem ! mert az 
ég adott; de mi nem ak a r u n k segitni azon, hogy egész fölöslegünket vagy 
nagyobb részét oda adhassuk. Ki tudja, mikor jövend ismét alkalom a’ fekete 
tengeri gabonát a’ földköziéiig, piaezokról’s általok a’nyugatéjszaki fekhelyekről 
kitolni! Szabályozzuk a’ Szávát és Kulpát; csináljunk utakat, ’s alkossunk ke
reskedési törvényeket! Itt már mind ennek ideje! ’s tán a’sok kezdendő’s teen
dő közt saját érdekünkben volna, ezeknek adni elsőséget? — A’ budapesti han
gászegyesület kormányzó-biztossága jelentése szerint az!839ki hangászati évben, 
múlthoz képest a fizető tagok szama szaporult, mit leginkább Festetics Leo gr. 
elnök es Mátiay Jozseí törekvosinek tulajdoníthatni. A’gyámtagok száma 293- 
ra ment. Az egyesület kezdeteiül fogva begyült alappénzeket (1579 ft. 44 kr. 
pgó.) liliket eddig szükséges tárgyuk bevásárlásira volt kénytelen fordítani az 
egyesület, Jassankint az alap pénztárnak vissza fogja fizetni ’s e’ czél minélelöb- 
bi eleréshe mai is 3J0 pgó forinton sfafusköfelezvényt vásárlóit. Az énekiskola 
e ’jelentős szói int rövid idő múlva meg fog nyittatni, miután már eddig is meg
lehetős pénzmennyiséget gyümölcsöző az aláírás. Az egyesületi bevétel 2109 ff, 
43 kr., a’ költség 1.782 ff. 5 kr. ’s igy a7 pénztármaradvány 327 f . 38kr. pgö.IIm.— 
Veszprémből: llg—piiimisunk oef. 8an varosunkba érkezvén, 9én az együtt levő 
K.K.. es IUI. írnia tiszlelkedtek, ’s miután felsóörsi szőlejét megtekintő, 1 lén el
hagyni valósunkul. A balatoiimclleki szüretnek nagyrészint vég’c ; ered vén ve 
minőségre ’s mennyiségre a’ tavalyinál kedvezőbb ’s a’ kellemes időjárattal az idei 
szüreti vigalmak is feltűnőbbek voltak. Egyébként a’ hosszas szárazságot vele-



Esparteroval. Ezek megkötök a’ békeszerződést, mellynek én csupán any- 
nyiban vagyok resze.se, hogy aláirám nevemet.“ E’ föl.szólitás mellett 
közli Maroto azon tisztek neveit, kik a’ szerződést tulajdonkép köték, va
lamint azokéit is, kik a’békekötésre többször ismételve fölszóliták. — A’ 
Sentinelle des Pyrenéesoet. Íjérül ezt irja: ,,A’ guipuscoai guerillahad, 
Zabala lelkész parancsi alatt, tökéletesen eloszlott. A’ parancsnok ’s tisz
tek sept. 25dikén Vergarába érkeztek, 30 katona pedig franczia földre 
menekvék. A’ többi sokfelé oszlott el, ’s fegyvereit lerakd az illető ha
tóságok előtt. A’ többi guerilla csapat hihetőleg rövid idomulva követni 
fogja ezen példát, ’s igy a’ bokorliarcz is tökéletesen megszünend, Cab
rera pedig mindenkitől elhagyatva, ismert makacssága daczára is kény
telen leend hódolni a’ királyné alkotmányos kormányának.“ —

(Espartero és O’Donnell Cabrera ellen indulnak. Késkedés a’ szaba- 
ditékok ügyében.) Madrid, sept. 28ikán: „Espartero sept. 23ikán meg
indult Aragónia felé 37 zászlóaljjal ’s kétezer lovassal; a’ tartomány la
kosi leghőbb óhajtással várják őt. Az ottani zendülőknek már nincs egyéb 
czéljok, mint azon pillanatig, mellyben futniok keilend , lehetőségig dús 
zsákmányt összerablani. A’ saragossai országút folyvást véres kicsapon
gások színhelye. Cabrera el van tökélve utolsó pillanatig harczolni,’s min
den erősséget katonasággal ’s élelmi szerekkel lát el, mit annál könnyeb
ben eszközölhet, mivel O’Donnell parancsot kapa, miszerint Espartero 
oda érkezése előtt nem szabad a’ zendülőket megtámadnia; Espartero egyet
len csapással akarja tönkr-* zúzni az ellenséget. — A’ szabaditékok ügye 
igen lassan halad előre, ámbár a’ cortesválasztmány már benyújtó véle
ményét. A’ corteselnök indítványára a’ választmányi javaslat vitatását azon 
időre halasztó el a’ cortes, midőn valamennyi követ jelen leend a’ gyű
lésben. Az ellenzés e’ határzat következőben minden mérsékpárti követ 
beléptéuek akadályokat gördít elibe ; ’s igy hosszas időre halasztja el a’ 
szabaditéki ügy végképi eldöntetését. Ez ármány méltó boszusággal tölt el 
minden valódi honfi keblet, ’s a’ ministerség alkalmasint elhalasztani le
end kénytelen a’ cortes ülésit, mert a’ mostani ellenzés mellett áltáljában 
nem folytathatja hivatal viselését; ez elhalasztást végképi feloszlatás fogja 
követni.“ —

(Közbocsánat.) Oct. 5iki bayonnei telegrafi sürgöny szerint a’ spa
nyol kormány törvényjavaslatot terjeszte a’ cortes elibe általányos és tö
kéletes közbocsánat iránt, mind azokra nézve, kik a’ zendületi bábom 
alatt politikai vétséget követtek el.

/& ei g  I i  a.
(James Bryan és a’ királyné.) London , oct. 4ikén: „Azon őrültek 

számát, kik Viktória királynénak szerelmi nyilatkozatokkal alkalmatlan- 
kodnak , ismét szaporító egy gentleman, ’s igy rövid idő múlva egész 
tizedre fog növekedni e’ hősek száma. Most bizonyos James Bryan Crow
ley ból lépett e’ szerencsések sorába. E’ hős 30 esztendős, arcza naptól 
bámult, bajusza téglavörös ’s öltözete hegyi skóté. így jelent meg oct. 
Íjén a’ kensingtoni negyed törvényszéke előtt, ’s panaszkodék, miszerint 
előbbi háziasszonya Sutton - streetben, kinél házbér helyett több bútort 
hagya, néhány „fontos oklevelet“ nem akar kiadni neki. Az asszony elő
terjesztő az iratokat ’s ki világlék , hogy azok szerelmi levelek a’ király
néhoz, két levél pedig Kent hgnőhez ’s Melbourne lordhoz. Kérdőre vo
natván, igy nyilatkozók James Bryan: ,,E’ levelek mind elmentek rendel
tetésük helyére. En igen fontos dolgokat mondhatnék önöknek, ha ked
vein volna ezt tenni. En (fejére mutatva) nem vagyok őrült, mint Önök
nek talán kedvük van gondolni, mert tökéletesen ép elmével birok. En 
szeretem a’ királynét ’s örökre szeretni fogom.“ A’ levelek magok, mely- 
lyek „titkos természetük“ daczára is fölolvasásra jutottak, bármint el
lenző is azt Bryan, igaz, szépen iratvák , de hemzsegnek helyesírási hi- 
báktól’s legőrjöngőbb szerelmi nyilatkozatokká,egyszersmindpedig kevervék 
ájtatos buzgókodásokkal, mellyek angoloknál ritkán szoktak hiányzani. 
„Drága Viktóriám! hangzik többi közt egyik levél, mellyet a’ ministeri 
M. Chronicle is közöl, eddig csak szemeinkkel szóltunk ugyan egymás
sal; de a’ szem értelmesen tud avatottak közt nyilatkozni. A’ szemek a’ 
lélek ablaki; ’s mivel szemeink majd egészen egyenlők, tehát lelki ro
konságot gyanítok köztünk létezni. Véleményem szerint, Viktória, ne
ked csakugyan jogod van férjhez menésre, még pedig saját tetszésed és 
akaratod szerint. Ne gondolj a’ világi emberek fecsegésivei; csak a’ min
denhatónak ’s nekem iparkodjál tetszeni. Bőgi szokás szerint koronázás
kor köteles fölséged , megengedni, hogy balarczát minden peer és püs
pök , vén és ifjú, tiszta és tisztátlan, házas és nőtlen csókolja meg és 
ez összesen 4 — 5* száz csókot teszen, ’s reményiem , fölséged nem fogja 
többé megengedni ez undok szokás teljesítését.“ E’ levelet kérelem zár
ja szegényi iskolák fölállittatása iránt, melly tettért áldást igér a’ királyné
nak. Más levél igy hangzik: „Forrón szeretett lady Viktória ! Fájlalom 
hogy leveleim , mint látszik, olly különös benyomást tettek reád, mi
szerint arezodat sem mutatod már nekem az isten házában. Első tanács
adód indítványára történik az talán , hogy szerető Jakabodnak nem sza
bad többé varázshatalmu gyönyörű arezodat látni, vagy terhedre van je
lenlétem? En nem kívánok neked alkalmatlanságot szerezni. Gondolám, 
hogy szeretsz engem, ’s azért még inkább szerettelek; de úgy hiszem, 
hogy Melbourne, ki egymás iránti föltűnő szerelmünket észrevéve, min
dent elkövete , mi hatalmában volt, hogy szivedet ellenem megmérgezze. 
Higy szavaimnak, ő haszonleső czélokbul közelit hozzád ’s nem tartja 
valódi szerencsédet szemei előtt, mint szeretőd J. B.“ — Kent hgnőhez 
írt levelében többi közt ezeket mondja az ábrándos szerelmes: „A’ked
ves bárány ! valóban ő jó szívvel látszik irántam viseltetni,különbennem 
fordulnék meg annyiszor Windsorban ; csak az ő kedviért történik az ’s 
drága uram és mesteremért. En szegény vagyok ugyan ; de mégis Wind
sorban hgnek tekintettek engem a’ katonák, ’s az emberek megálltak az 
utczákon, mondván: „Milly szép fiatal férfi! olly kedves mint a’ fölkelő

-  ( 33

nap, valóban szinte különösen teremtve látszik férjül fiatal királynénk 
számára.“ A’ Melbourne lordhoz intézett levél szerelme történetét foglalja 
magában, t.i. mikép tekinte reá nyájasan sétalovaglás közben a’ királyné 
’sat., ’s némi kormányzatot tárgyazó javaslatokkal rekeszti az egészet. 
James Bryan alkalmasint elődei sorsára jutand es „Lunatic asylum“ tag
ja leend. — Spanyolországban igen dúsan fizetett a’ gabna’s minden ve
szély nélkül magtárokba juta, e’ szerint csupán a’gabnatörvény tiltja az 
angoloknak , hogy ne egyenek a’ jó olcsó spanyol kenyérből, ’s e’ ti
lalom miatt az éretlen angol gabnán tengnek, mellyet azonkül 25 shilling
gel drágábban fizetnek. Illy tett dolgokat naponkint emleget e’ sajtó , az 
angol nép pedig naprul napra nagyobb ínséget szenved, ’s a’ gabnatör
vény ellen még is olly gyönge az izgatás, hogy alig várhatni tőle vala
mennyire üdvös síikért.

F r a n c z S a o r s z á ^ .
{Házmotoztatás los Valles bárónál. Elegy.) A’ rendőrség sept. 30- 

dikán megmotoztatá los V a l l e s  b. lakját, ’s minden magányos leve
leit ’s egyéb iratait elszedé; mikben mindazáltal, a’ Ga z e t t e  szerint, 
semmi nevezetesre nem talált; mig e g y m á s  lap egészen ellenkező
leg igy nyilatkozik: „Don C a r 1 o s n a k F r a n c z i  a o r s z á g b a lépte óta 
folyvást szorgalmasan őrködik a’rendőrség, mert igen jól ismeri a’ trón- 
követelő segédének r e n d k í v ü l i  vakmerőségét, melly egyszer utat tuda 
már nyitni d. C a r l o s n a k  S p a n y o l o r s z á g b a .  E’ segéd franczia, 
neve: A n g u e t  de st. Syí va i ' n ,  los Valles b. czimmel, ’s néhány 
nap óta kitűnő figyelmi tárgyul szolgált a’rendőrségnek. Lakásának meg- 
motoztatása igen sok érdekes oklevelet’s egyéb irományt juttatott a’kor
mány birtokába. Sylvain megszökött ugyan, de a’ rendőrség nyomába 
akadt ügyes cselszövénye fonalának. Az elfoglalt írások több magas ál
lású férfira bélyegző homályt vetnek.“ — A’ National szerint sept. 30án 
mint bizonyost említők a’spanyol követségnél, mikép Szardínia ismét meg
nyitó kikötőit a’ spanyol kereskedő hajóknak, ’s hogy azon hajók], rnely- 
lyek ottani kikötőkben fegyverrel voltak megrakva d. Carlos számára, azon
nal kirakák terhöket, mihelyt hire érkezők a’ trónkövetelő Francziaor- 
szágba szöktének. — A’ ministeri lapok még hallgatnak d. Carlos szaba
don bocsáttatása ügyében, noha már bizonyosnak hirlé azt a’ jogszerű
ségi sajtó. A’ Temps határzottan tagadja, hogy a’ kormánynak joga le
gyen szabadon bocsátani d. Carlost, mert ez bizonyosan megujitná a’véres 
háborút S p a n y o l o r s z á g b a n .  — A’ b a y a  d e r e k  kik Bordeaux - 
ban hajóra várnak, melly hazájokba szállitainlja őket , September 26di- 
kán a’ porosz consul kezeiből négy igen becses karpereczet kaptak, mint 
a’ würtembergi királyné ajándékát, ki egyszersmind igen lekötelező le
velet irt nekik.

(Anglia alkudozása Uussziával.) Paris oct. 4ikén: „Azon alkudozá
sok , mellyek a’ keleti ügyre nézve Busszia és Anglia közt folynak, mint 
látszik, nem igen felelnek a’ Londonban táplált várakozásnak meg. Mi
után bizonyosan állíthatni, miszerint ez alkudozások fő alapját nem annyi
ra a’ keleti ügy, mint inkább a’ kölcsönös viszonyok meghatárzása teszi, 
tehát előre is biztosan állíthatni, hogy ez ellenkező nézetű két hatalom 
nem olly könnyen jutandhat egy kalap alá. így Busszia kész ugyan lemon
dani a’hunkiar-skelessii szerződés megújításáról a’kikötött határidő elmúl
ta után; ellenben mellőzhetlenül követeli, hogy a’ dardanellák elzáratási 
elvét az európai népjog egyik czikkévé tegyék. Ki józanul meggondolja, 
mi okbul tagadók meg leginkább az érintett szerződés megismerését a’ ten
geri hatalmak, az jogosítva érzendi magát Busszia ez indítványát vagy 
tréfás szójátéknak, vagy világos gúnynak tekinteni. Azonban várni kell 
a’ még folyamatban levő alkudozások bevégeztét, mivel csak a’ végkövet
kezményből ítélhetni majd meg: mellőzhetlen föltétnek tekintendő é Busz- 
szia fönebbi kivánata, vagy pedig csupán kisértésnek minél nagyobb ked
vezmények nyerésire ? Francziaország nyugottan tekint e’ törekvésekre, 
mivel igen jól tudja, mikép Anglia és Busszia közt tartós szerződés vagy kü
lön szövetkezés soha nem létesülhet, főleg a’keleti ügyre nézve, mert ke
leten mind a’ két hatalom felsőségi jogot kíván gyakorlani, egy hüvelyben 
pedig nincs két kardnak helye. Anglia csupán Francziaországgal szövet- 
kezhetik e’ tekintetben, ’s végre bizonyosan átlátandja ez állítás alaposságát. 
— Lavoisier gőzös Marseillebe indult, ’s onnan Konstantinápolyba szálli- 
tandjaPontois uj grófot és követet. Marengo, Marseille, Scipio és Souverain 
sorhajók tatarozásin szorgalommal dolgoznak, ’s nem sokára vitorlakészen 
állandnak e’ roppant vízi várak, azonnal a’ dardanellák torkolatához indu- 
landók. Francziaország és Anglia olly féltékeny szemekkel nézik egymás 
haderejét azon ponton, hogy mihelyt egyik hatalom újabb hajóval szaporít
ja hadát, azonnal kettőt indít oda a’ másik; ha ez így tart, rövid idő múlva 
minden hajója egy helyen leend őszpontosulva e’ két hatalomnak. — A’jour. 
d.Débats koholmánynak mondja azon hirt, melly szerint Vemet föstész 
M. Ali által a’ nezbii csata leföstésire szólittatott volna föl, ’s azt állítja, 
hogy Vemet csupán mulatságból szándékozik meglátogatni kelet neveze- 
tesb részeit. - -  A’király a’ sok esőzés miatt már eloszlató a’ fontainebleaui 
tábort ’s több tiszt közt böcsületrendi diszjeleket oszta ki. —

T ö r ö k o r s z á g - .
(Az ausztriai rendkívüli követ kihallgattatása.) Sept. 23dikán vezető 

Chosrew basa elibe Hesz cs. kir. vezérőrnagyot és Zichy-Ferrari* Viktor 
gr. alezredest Stürmer b., e’ látogatásnál Besid basa, külminister, is jelen 
volt. 25ikén átadók a’ nevezett hadítisztek Abdul Medzsid szultánnak meg
bízó irataikat és az ausztriai császár ő fels. azon szóbeli nyilatkozatát , 
miszerint folyvást föntartani szándékozik azon barati érzelmeket, mellyek 
a’ porta és Ausztria közt léteznek, mire a’ nagyur háláját fejező ki e’ 
megtiszteltetésért. Metternich hg felgyógyultál! különös örömét nyilványi- 
tá a’ szultán, ’s a’ két rendkívüli küldöttet a’ török nisehani-iftihar rend
jellel díszesité. A’ török kormányhivatalokban több változtatás történt.

í ) -
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(A’ franczia consul újabb utasítási.) Rendkívüli alkalommal érkézéit 
alexandriai hírek szerint Cochelet franczia íőconsul nyilványitá M. Alinak, 
mikép Francziaország nem pártolhatja Ali túlzó követelésit európai háború 
kiütésé nélkül, 's e szerint a’ török hajóhad kiadatását tanácsolja neki. 
Egyébiránt jelenté egyszersmind Cochelet, hogy Francziaország nem fog 
részt venni a’ basa ellen intézendő' fegyveres megtámadásban; Egyiptusba 
rontás esetén pedig, minden európai hatalommal kész csatasíkra szállani 
az alkirály mellett. M. Alit igen meginditá e’ h ir, ’s válaszát továbbra 
halasztó.

(>f. Ali beteg ) Alexandriai hírek sept. 2Bikáról erős meghűlés kö- 
vetkeztiben betegnek mondják az alkirályt, ki csakugyan parancsot ada 
Ibrahimnak előnyomulásra Koniahig, mire az orosz fő consul, Medemgr., 
azon határzott hangzatu nyilatkozatot adó, mikép azon esetre orosz had
sereggel fog szemközt találkozni , mellyet a’ czár fönálló szerződősek ér
telmiben síkra szállitni köteles a’ porta ótalmazásaul. Illy fenyegető nyilat
kozatra, mint látszik, nem volt elkészülve az alkirály , mert azonnal men
tegetőzni kezde, mondván, hogy roszul értették őt, mert ő koránsem ellen
séges szándékból, hanem csupán azért parancsola előnyomulást Ibrahim
nak , hogy a’ hadsereg szükségből czélszerübben gondoskodhassék; egyéb 
iránt kész mindenre, ha mindenre kénytendik őt. Ponsonby 1. és Stopford 
hajóvezér közt igen élénk közlekedés uralkodik, ’s a’ fővárosban is rend
kívüli mozgás élénkíti a’ diplomatiát. A’ szultán sajátkezüleg irt levélben 
válaszolt a’ czár szerencsekivánatira és szilárd föntartását ígéri a’ fönálló 
szerződéseknek. ButenieíT iníndazáltal még sem igen ad hitelt a töröknek 
’s különösen Rezsid basa ellen gyanuskodik, kit angol zsoldosnak szeret 
tekinteni. Konstantinápolyban folyvást csönd uralkodik, csupán az angol- 
franczia hajóhad folytonos szaporittatása kezd némi aggályt szülni a’ lako
sak közt. —

(Részletek M. Ali betegségérül.) Sept. 16iki alexandriai levelek sze
rint M. Ali betegsége eleinte komolynak mutatkozék, ’s lóikén éjjel eret 
vágtak rajta. Utóbb minden veszélyen kivül látszék ugyan lenni , de agg 
kora mellett nagy figyelmet szükség egészségire forditnia. Said bey több 
fényes lakomát akart adni az egyesült török-egyptusi hajótiszteknek; de az 
alkirály betegsége miatt el kell maradni az ünnepélyeknek. M. Ali 70 éves 
most, ’s utolsó nubiaiutazása óta igen gyönge, korábbi erejéhez képest. 
Testi bajait tetemesül növeli azon belső elégiiletlenség, mellyet alattvalójáéi 
űzött némelly visszaélések foly ton fentartanak benne. A’ franczia íőconsul 
parancsot kapott nyilványitni az alkirálynak: mikép Francziaország taná
csolja neki, hogy fogadja el a’ porta ajánlatit, mert a’ többi hatalom nem 
akar megegyezni Ali hatalma nagyobbittatása kánt.

M Ó C í  O S* 9 Z á  §>
(Danin érsek titkon eltávozott.) Berlin, oct. 4ikén: „Dunin poseni 

érseket köztudomás szerint a’ törvényhatóság hat hónapi fogságra és hivatal- 
vesztésre kárhoztató. A’ bürtönbüntetéstugyan egészen elengedé a’király; 
a’ hivatalvesztés végrehajtatását pedig elhalasztók, még talán kiegyenlithe- 
tendőknek reméllvén a’ vitás pontokat, mi által el lenne kerülve a’ nyilvá- 
nyos botrány. A’ király, ki törvényes Ítéletnél fogva már rég várba vi
tethette volna az érseket, csupán azt parancsoló neki, hogy darab ideig- 
len Berlinben maradjon , érseki megyéjébe pedig , mellytől meg fosztatott, 
semmi esetre vissza ne térjen. Hlyeién viszonyok közt hónapok óta él iít 
Dunin érsek, csupán igen szelid ’s engedékeny rendőri fölíigyelés alatt. 
Tegnap reggel titkon kocsiba ült az érsek ’s eltávozott, Posenbe vissza
utazandó. Miily következményi leendnek ez eseménynek, nem tudhatni. 
Eltávoztát hátrahagyott külön iratban tudató a’ királlyal Dunin érsek. Ál- 
talányosan hiszik, hogy már mosta’ király egész szigorral Fogja rajta vég
rehajtatni az ítéletet.“ —

(Adatok Dunin érsek eltávoztáról.) Oct. 5iki levelek szerint a’gne- 
sen-poseni érsek csakugyan szabadsággal cserélte föl berlini nyomasztó 
helyzetét, inelly nem volt ugyan valódi fogság, de minden esetre letar
tóztatás, ’s e’ kettő közt legalább erkölcsi tekintetben nem igen nagy a’ 
különbség. A’ főpap eltávoztáról a’ fővárosbul annyi különböző hir ke
ring , hogy nyomába nehezen juthatni a’ valónak. Eleinte mondák, hogy 
csupán a’ potsdami és spandaui kath. lelkészeket ment látogatni; most 
azonban hiszik, hogy ez előadást csupán űrügyül használó és Olaszország
ba , v. Belgiumba, vagy épen Francziaországba menekült. Ez állítás mind- 
azáltal homlokegyenest ellenkezik az érsek szilárd lelkületével, mert ő 
bizonyosan nem íog távozni megyéjébül, ’s kész inkább meghalni, mint 
ab bal engedni, mit joggal vél bírni. Posenbe vagy Gnesenbe utazott ő, 
és oltárait átölelve várandja be a’ történendőket. —

(Müncheni népünnep.) Oct. 6ikán ment véghez Münchenben az úgy
nevezett Teréz-mezőn a’ szokott évenkinti népünnep, mellynél majd min
den évben szerencsétlenség szokott történni, mi csakugyan most sem múlt 
el. Egy sehweizi férfi ugyanis borozó asztalnál magasztaló honfitársinak 
bátor elszántságát, ’s hogy annál inkább meggyőzhesse, kéteskedő hall
gatóit szavai igazságáról, e’ szókkal ön hasába döfé kését: „így hal meg 
a’ sehweizi szabad férfi.“ —

■n.e I gr * u
(Genfi népzavargás.) Gent, oct. lsején: „Ma zajongva vonultak ke

resztül a’ város utczáin a’ dolgozók. Este számos csoportozat alakult a’ nép
ből, melly kiáltozva dobó be Gandt gyárának ablakit. Onnan a’főtérek- 
re vonult, hol a’ rendőrséget gúnnyal illeté, ’s egy zendülő halállal fe- 
nyegeté a’ rendőrtisztet, ki csöndesítni akaró a’népet; a’ fenyegetőt mind- 
azáltal tüstint elfogó egy rendőrszolga. 8/« óra tájban minden oldaliul: 
„éljen a’ respublica!“ hangzók. A’ legjobban kiáltozó két férfit azonnal 
elfogák. A’vásártéren a’ szabadságfát kiszakiták a’ munkások, ’s katoná

kat utánozva lépdeltek tovább; a’ kirendelt gyalog katonaság őrszemmel 
kísérte a’ nép minden mozdulatig de egyébiránt egészen semleg viselé ma
gát. Rövid idő múlva megjelent van de Poele helyparancsnok egy csapat 
vasaslovaggal, és széllyelüzé a’népet; melly azonban rövid idő múlva újra 
csoportozni kezde ’s köveket röpíte a’katonaságra, mellynek szilárdsága 
egyébiránt minden további zavart elfojta. 11 órakor mintegy 500 ember 
csoportéit a’ szabadságfa körül, ’s a’ marseillei dal harsogtatása közt még 
gyökereit is kiszaggaíá, miután törzsökét felgyújtó; reggeli 1 'Á órakor 
eloszlott a’ sokaság. A’ katonaság lődöze ugyan ez alkalomkor, de csu
pán vaktöltéssel. Újabb hírek szerint másnap 10 órakor számos tagú kül
döttséget fogadott el a’ nép közül a’ kormányzó, ’s előadására azt vála
szoló , hogy az idegen vagy is külföldi gyapotszöveteket nem tilthatja el 
rögtön, hanem két nap múlva véghatárzatát fogja tudatni a’ néppel. A’ 
dolgozók nem elégültek meg e’ válasszal ’s köveket kezdének dobálni a’ 
rendőrségre. Oct. oikán éjjel ostrom-állapotba helyeztetek Gent,’s ugyan
azon nap reggel 9 órakor egy vadászezredet vasúton szállítottak Antvverp- 
ből Geutbe. — Brüsselben híre jár, hogy Vilmos király d’ Oultremont gróf
nőt nőül szándékozik venni. A’ sajtó nem örömest látja ez összekelésí, fő
leg azon tekintetből, mivel a’grófnő kath. vallása; erényeit egyébiránt ko
ronára méltóknak mondják. —

(Részletek a’ genfi zavargásról.) Brüssel, oct. 4ikén: „F. hó 2-és 
Sdikán zavargást támasztottak a’ genfi dolgozók. Ürügyül a’ gyapotgyár
tók munkadij-csökkentését használták, valódi okátmimlazáltal a’pártok iz
gatásában kell keresni, melly kicsapongásokra ingerlé a’ népet, lehetősé
gig hasznára törekvén következményit fordítani. A’ dolgozók az orangista 
pórt ármánykodást által engedék magokat forrongásra csábittatni. „Éljen 
az orániai lig !“ kiáltozó a’ könnyen hajló nép,’s a’hatóságok hinni kez
dek, hogy csakugyan orangista szellemű az egész forongás; a’ lakosság 
mindazáital egészen részvétlenül viselé magát, mert mindinkább kedvelni 
kezdi az ügyek mostani állását. A’ katonaság csak akkor ada tüzet, mi
dőn már nem állhatá ki ótalmazás nélkül a’kőzáport. Az illy zavargások
nál mindenkor számos kiváncsi is szokott megjelenni, ’s aztán jobbadán 
ezek lakóinak ; igy történt ekkor is, mert mintegy 8 néző sebesült meg. 
A’ hatóság nagy szilárdságot tanusita, ’s néhány óra alatt nyolezezer ka
tona volt Gentben, mit kizárólag a’ vasúti gyors közlekedésnek köszönhet 
a’ kormány. Most már minden ismét rendben van, ámbár meg kell vallani, 
hogy a’ gyapotgyártási iparűzés csak ugyan szenved. £ ’ gyárak a’ ko
rábbi kormány alatt nagy kiterjedésnek örvendettek, mert az akkori in- 
tézvények korlátlan mezőt engedtek minden illynemü vállolatnak. Most 
ellenben, a’ holland-keletindiai birtokrész elvesztése miatt a’ készitvény nem 
állhat többé súlyegyenben a’fogyasztással, mi szüntelen nyomasztó zavart 
szül. Ezenkül a’ franczia gyártók készitvényeik maradványát mindig a’genfi 
vásárra küldik ’s oily olcsón adják, hogy a’belföldi gyárak teljességgel nem 
állhatják ki velük a’versenyzést.ide járul végre még a’csempezés is, melly 
szinte rendkívül rontja a’ belföldi gyármüvek keletét. Lille’s Yalenciennesben 
külön csempészet-biztosító társulatok alakultak külföldi áruk beszállításira. 
A’ kormány rendszabályhozással foglalatos ugyan e’ visszaélések eltörlésbe, 
de alkalom éshaszon olly kitünőleg kedvezők erre, hogy bajosan fogja süke- 
rét láthatni jó szándékának. — Leopold király rövid idő múlva ismét Lon
donba szándékozik utazni. — Albert coburgi hg összekelését Viktória 
királynéval már itt is bizonyosnak mondjak. —

G ö r ö g o i r s z á g : .
Trieszt, sept. 24én : Athénéi hírek szerint angol-franczia társaság 

(Humannfőnüklete alatt) a’görög kormánnyal bankfölállitás végett alkudo
zik. Ezen intézet, mint tudva van, Görögország lakosinak legohajtottabb 
kívánsága, kiksok földet kénytelenek műveletlenül hagyni, mert nincs tő
kéjük , mivel marhát ’s gazdasági eszközöket vásárolhassanak , e’ nagyon 
érezhető hiányt pedig a’ czélba vett bankfelállitás nagy részben elháritná.

S c h w e i z .
(Zürich kilép a’ hetes szövetségbül.) Zürich, oct. 3dikán : „Nagy 

tanácsunk tegnap egy, Zürichre és a’ szövetségre nézve, fontos határzatot 
hoza. 1832ben ugyanis Zürich, Bern, Luzern, Solothurn, St. Gallen, 
Aargau és Thurgau közt külön úgynevezett hetes szövetség alakult, melly
nek czélja volt e’ kantonok uj intézvényit ótalmazni, ’s mint külön poli
tikai pártot kitüntetni. Valamint a’ 16ik században,’s utóbb többször, úgy 
most is más szövetség, az úgynevezett sarn-i, létesült az említett ellene
ben , ’s igy aztán külön neve lett a’ szövetség közti meghasonlásnak. A’ 
sarui Rendek utóbb kényszerültek külön szövetkezésükről lemondani, s 
igy méltán hasonlót lehete kívánni a’ hetes szövetségtől is. De a’ szövet
kezettek hatalma nagyobb volt, hogySem lemondásra lehetett volna azo
kat kényszeríteni. Zürich már most önmagán tapasztaló a’ hetes szövet
ség valódi jelentését, ’s azért egyhangúlag kilépést határzott abból a’ nagy 
tanács, mit azonnal végre is hajtatni rendelt. Nevezetes mindenesetre, hogy 
újabb viszonyúikat minden oldalról bizalommal ismerik meg. Az idegen 
hatalmak e’ változtatást jogszerűnek ismerék meg, ’s igy mindinkább re- 
méllhetni, hogy Schweiz minden idegen befolyás nélkül továbbra is fön- 
tartandja nyugalmas semlegi helyzetét, melly eddig legkitűnőbb jele ’s 
kezessége volt szellemi és anyagi jóllétinek.“ —

(Árvizi rombolások.) Genfi és tessini hírek szerint az ottani völgyek
ben iszonyú rombolásokat vitt véghez az árviz. A’ simploni hires ut déli 
része majd egészen haszonvehetlenné lön. A’ hegyekről nagy sziklatö
megeket sodrottak le magokkal a’rohanó hullámok. Házak, hidak’s majd 
az egész termés áldozatja lett a’pusztító elemnek; némelly völgyek annyi
ra megteltek vízzel, hogy az azokat képező óriási hegyek domboknál alig 
látszanak nagyobbaknak. A’ lakosság ínsége leirhatlan. —
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FOGLALAT: Magyarország és Erdély (országgyűlési hírek; kinevezések; pesti magyar színház; gazdasági egyesület; í. Ferenez gőzhajó bajai; egri hírek; külön
féle , változások a’ es. kir. hadseregnél; ’s a’ t.) Amerika. Portugália (uj tengerészminister; a’ coiinbrai püspök fogva; ’s a ’t. (Spanyolország (a’ 
közboesánati törvényjavaslat; a’ franozia követ beszédje a’ királynéhoz; a’ oortes csak föltétlegesen fogadja el a’ szabaditékokat; ’s a ’t.) Anglia 
(James Rryan VVmdsorban; O’Connell Killarnyben; uj meglepő próba vasúton; udvari hírek; ’s a ’ t.) Francziaország (Lalande a’ dardanellákba kivan 
nyomulni; lapvélemény a’ választásjavitási tervekről; Orleans hg Algírban; ’sa’t.) Gabonaár. DunavizalJás.

M í a g y a r o r a z á g  é s  E r d é l y .
P o z s o n y, oct. 18. A’ KK. és RR. tegnapi országos ülésében köv. tárgyak ke

rüllek szőnyegre : I. Felolvasfatott a’ Fő-RRek v á l a s z a  a’ legközelebbi szám
ban közlőit úrbéri javaslatra, itt a’ Fó-RR. következőkben terjesztik elő észrevé
teleiket, jelesül az lső p o n t r a :  Abban, hogy a’ jobbágy úrbéri telke haszon
vételét vallásbeli különbség nélkül akárkinek eladhassa, megnyugszanak ugyan: 
nehogy azonban olly helyeken , hol eddig az izraeliták jobbágy telket nem tartottak, 
e’ pont által kiterjesztendő engedmény első hatásában káros következményeket há
rítson a’földművelő néposztályra, szükségesnek vélik, hogyazilly helyeken ’s 
esetekben az úrbéri telkek haszonvételének adása ’s vevése az izraelitákra nézve 
csak akkor és úgy eszközöltethessék , ha ehhez az illető földesur a’ helybeli körül
ményekhez képest leginkább elhatározható engedelmével járuland, a’ vevő izrae
liták pedig azon úrbéri telkeket saját vagy felekezeteik kézimunkáikkal müvelen- 
dik. A’ 2dik p o n t  r a : A’ pálinkafózhetés engedményére nézve, az erről szóló 
tczikk alkotásában fő elv és iudítóok gyanánt szolgálván az, hogy küLönösen az úr
béri telkeket művelő jobbágyok sorsajavíltassék , marháik téli tartására’s hizlalá
sára mód nyujtatván, ez által az úrbéri telkek érdeke’s becse neveltessék, mivel 
azon esetben, ha az 1832[6: ti. tczikk. 2. íjának rendelete a’ pálinkafózhetés enged
ményében a’zsellérekre is, kik az 1832/6: 4. t. ez. fi. §'»b<m is a’jobbágyoktól meg
különböztetve fordulnak elő , hasonlókép kiterjesztetik,— csonkulván az úrbéri tel
ket művelő jobbágyoknak eddig csak rajok terjedt haszna, ’s az előbbi törvény által 
részükre adott engedmény azáltal, ha a’ pálinkafőzhetéshez mindenki a’ zsellér
hely megszerzése által is juthat, lényegesen korlátoztatván — e’részben az úrbéri 
telkek fölvételére ’s művelésére szolgáló ösztön gyengítetnék, az ország terméket
lenebb részeiben pedig, hol különben a’pálinkafőzés leginkább divatozik, az előbbi 
becsük- ’s érdekükben csökkent úrbéri telkek elpusztulása is nagyobb számmal kö
vetkezhetnék: ezek’s több — mint mondják — káros következmény elhárítása te
kintetéből nem hajolhatnak a’ Fő-RR. arra, hogy a’ pálinkafőzés engedménye a’ 
zsellérekre is kiterjesztessék , — egyébiránt a’javaslat további rendeletét és szer
kezetét , a’jobbágyokra értve , elfogadják, egyszersmind annak törvény általi kije
lentéséhez járulnak, hogy a’ hol eddig a’ zsellérek használatában lennének a’ pálin
kafőzésnek, azon helyeken abban továbbá is megmaradjanak. A’ 4ik p o n t r a :  En
nek lső részét olly értelemben javaslóit szerkezettel, hogy a’ jobbágy bármiféle 
termesztmény és s a j á t  készítvényei eladhatását gyakorolhatja, elfogadják a’ m. 
Fó-RIl.; az utóbbit mindazáltal, hogy t. i. a’ sóárulás és sóvaíi kereskedés minden 
megszorítás és taksaíizetés nélkül akárkinek általában szabad legyen, több áltatok 
felhozott oknál fogva a’javaslatból kihagyandónak vélik. A’8ik pont r a :  Miután 
az 1832 j 6:!). t. ez. 1. §wiak 3. szakaszaj.uár arról határzottan rendelkezett, hogy a’ 
héíységbelí jegyzők , vétségükhöz képest, vagy más szükség úgy kívánván, a’ szer
ződési idő lefolyt:» előtt a’ földesur tudtával szolgalatjaikból a’ községek által elbo
csáttathatnak , az m javaslathoz, hogy az ekkép elbocsátott’s a’ földesúri végzeten 
meg nem nyugvó jegyző mindaddig, inig panaszaa’kerületi szolgaimé által illegnem 
vizsgáltaik,’s az erről beadandó jelentés a’ megyei törvényszéken föl nem vétetik, 
az öt elbocsátó helységben ’s — a’végrehajtás előtti felebbvitel természetihez ké
pest— szolgálatjában maradjon, — a’ m. Fő-RR. annál kevésbbé járulhatnak, mivel 
azon idő, míg a’ megyének törvényszéke tartathatik ’s azon a’ beadandó panaszos 
ügy elvégeztetik , minden változás felett továbbra is terjedhet, ’s ezalatt a’helybeli 
lakosak jegyzőjük iránt már kijelentett bizodalinatlanságuk mellett, közdolgaik 
hátramaradásával, kétes bizonytalanságban ’s aggódó nyugtalanságban szenvedni 
kénytelemttetnének ; mihez képest a’ inár fenáiló előbbi törvény rendeletével, 
a’ helybeli község megnyugtatásával és az ottani köztárgyak rendszeres fo
lyamával sokkal inkább egybeférhetnnek tartják a’ ni. Eo-RR., ha a’ jegyző 
elbocsátása iránt hozandó földesúri végzet , vagy hol a’ jegyző földesuri jó 
váhagyás nélkül fogadtat ik és hocsáttatik el, az illető helybeli községnek 
ugyanezt tárgyazó határozata előbb végrehajtatok, ’s igy azután birtokon kí
vül vitetik fel egyedül a’ feoforogható kárpótlás tekintetében a’ megyei tör
vényszékre, innen pedig Tovább is, alfelektől el nem zárható felebbvitel ut
ján. Egyébiránt megjegyzik itt a’ m. Fő-RR., hogy több helyen a1 lakosak te
hetetlensége miatt a’jegyzői ’s kántori vagy tanítói hivatal viselésnek ugyan
azon egy személyben szükség egyesülni. 's az illy helyeken létező olly jegyző
nek, ki egyszersmind kántori vagy tanítói hivatalt \ isel, mind befogadására,mind 
elbocsátására nézve fentartandónak ítélik az utóbbi minőségre felügyelő hatósá
gok’ közbejövetelét és befolyását. A’ 12ik pontra; Több tekintetből czélszeríinek 
látják a’ ni. Fo-RR is , hogy a’ földek, rétek , mezők , szőlők s erdőkben 
elhatalmazott károk iránt minél határzottabb rendeletek tétessenek, az elő- 
számlalfakon kiviil más akármeily helyen s néven lehető mindennemű ültet
vényre is kiterjesztenünk ; mindezek pedig, mellyek a’ jelen pontban java
so ltalak  , az előbbiek pótlása ’s kiegészítése gyanánt vétetvén , midőna’ ká- 
rok becslésére azt kívánják a’ t. KK és RR törvénybe iktatni, hogy az erre 
alkalmazandó helybeli elöljárók vagy egyéb ahhoz értők eskeftessenek meg, 
olly hiedelemben vannak»’ m. Fő-RR, hogy ezek mellett az eltéle károkról 
tett előbbi intézkedések is fentaitatnak , ’s illy értelemben készek a‘javaslat
hoz járulni; de a’ szerkezet utóbbi részében a’ kártékonyakat követő bünte
tésre nézve említett azon közönséges kifejezést, hogyazok mint. tolvajok biin- 
tettessenek, sem az 1,832/6: 10. t.ez. 5 §a’ 3. sz.a’ pontjaiban az időszaki 
büntetéseket is kifejező rendeletéivel összeférve, sem ezáltal u’ tárgyat egé
szen kimerítve ’s törvényszerű szabályosságra alkalmazva nem látják ; mi
nélfogva , a’ büntetési önkényt a’ lehetőségig kikeríilendők . a’ büntetés o- 
kozatit itt is a károkra ’s ezekre leginkább vetemedő néposztály természeti 
bajlomására és a cselekvési szándékra alkalmazva illő szabályossággal ’s ha
tárzottan kifejeztetni, ’s ezek folytában egyszersmind az erdők és más akár
miféle ültetvények felvigyázására rendelt őrök gyakori megtámadtatása és 
sértése iránt is a kívánt rendelkezéseket c/.élszerííleg kiterjesztetni ’s a’ ja 
vaslat szerkezetét ezekhez alkalmaztatni óhajtják. A’ lSik pontra: Hogy az 
úrbéri rendezési perek azon idősor szerint, mint azok a’ megyéktől a’ ni. k. 
helyt, tanácshoz fólérke/.nek , vétessenek vizsgálat alá , ezt a’ m. Fő-RR el
fogadják , ’s miután eziránt az elv törvény által ki fogna jelentetni, a’ in. k. 
helyt, tanács pedig alkotása szerint különben is a’ törvények és ezeken ala
pult rendszabályok foganatosítására lenne felállítva, e’ tárgyban minden egyéb 
intézkedést, fölöslegnek tartanak. Egyébiránt a’ javaslat többi pontjai ellen nem 
tesznek semmi észrevételt. II. Az úrbéri javaslatnak az országos iilési hatá
rozatok következtiben keriiielileg újabban készített íme pontjai olvastatlak

’s fogadtattak el: 1. Az 1832/6: 4.t. ez. 12. és 13. gának ’s illetőleg a’ Hár
mas könyv I. része 40. czímének rendelete akkép javasoltatik világosíttatni ’s 
részint bővíttetni, hogy a) az említett 40. czím rendelete a’ leányagat illető 
jószágokban az osztozó leánytestvérekre is nyilván kiterjesztessék ; b) törvé
nyes szükség esetén a’ kibecsiilés a’ jobbágy általadéig használt, úrbéri nemcsak 
belső telekre, hanem egyszersmind annak külső tartozékaira értetvén, melly 
kibecsiilésnek e) egyedül azon esetben legyen helye , ha és mikor a' megholt kö
zös atyának hátrahagyott’s a’gyermekei közötti osztályra tartozó nemesi ingat
lan összes belső birtoka egy holdat vagy ennél kevesebbet teszen; ’s d) még a’ 
mondott estben  is az szolgáljon közönséges szabályul,hogy bárhányan legyenek 
az osztozó testvérek,nem különkiilön,mindnyá jok részére általányosan legfelebb 
is csak egy jobbágyi egész házhelyet, nem többet leheFaz osztály alkalmával ki- 
hecsiiltetiiiök, —magában értetvén, hogy ha azon egész jobbágyi házhely apróbb 
részekre felosztva, többnek kezeinél volna is, ezeknek niindnyájoknak kibe- 
csiiltetése is megtörténhetik, e) A’ kibecsültetó felek a’ jobbágy minden épü
leteinek ’s telke belső és külső állományiban tett javításinak , valamint azon 
ú r b é r i  telek haszonvételének is. minden esetre igazságos becs szerinti 
meghatározandó v a l ó s á g o s  á r á t  megfizetni tartozzanak, ’s teljes kie- 
légittetéso előtt a’ j o b b á g y  ú r b é r i  t e l k é r ő l  e l m o z d u l n i  ’s épü
leteit átengedni ne legyen köteles, f )  Az i l l y  e s e t e k b e  ni kibecsülés 
ne úrbéri utón hajtassék végre, haucm az illető egyes esetek a’ megyei köz
gyűlésnek mindenkor előre jelentessenek be, ’s onnan egy táblabiró,’s a’ ke
rületi szolgabiró eskütt társával és tiszti ügyész kirendeltetvén , ezen kül
döttség mind a’ kibecsülést szorgalmazó feleket, mind a’ jobbágyot vagy úr
béri zsellért hely szilién voltakép hallgassa k i ,’s (teljes szabadságában fog
ván állani a' jobbágynak vagy úrbéri zsellérnek az , hogy a’ tiszti ügyészen 
kiviil is — ha úgy akarják —• más, általok választandó, ügyésznek szol
galatjával is élhessenek, ’s írásbeli — tólök elfogadni kellő — próbáikat is 
használhassák) küldöttség határozza el, vau é helye törvény szerint a’kí
vánt kibecsiilésnek, vagy nincs? ’» mindjárt első munkálkodása alkalmával 
a’ becset is, az e) pont alatti rendelet értelmében ir.psba foglalva, megké- 
szítvén , lépcsőnkénti utón mindenkor a’ kir. helyt.-tanács birtokon belőli föl
sőbb megvizsgálása alá terjesztendő végzetét, minden iratokkal együtt adja 
be a’ megyei legközelebb tartandó közgyűlésre, melly azoknak szinte legkö
zelebb tartandó urbéri törvényszékén leendő megvizsgálásáról rendelkezeudik, 
a’ kir. hely.-tanács pedig félév alatt fölveendi ’s elhatározandja , a’- küldött- 
ségi tagok az urbéri törvényszéki vizsgálatkor ugyanazon tárgyban bírói sza
vazattal nem bírhatván. g) Olly urbéri házhely, mellytől járt tartozások, szol- 
gáiatok és adózások viselésétől az alábbi 2. pont értelmében a’ jobbágy ma
gát örökösen már megváltotta, az említett 40. czim rendelete folytábantör- 
léiiendó kibecsiilésnek tárgya soha se lehessen, h) A’ telkes jobbágyok el- 
mozdiftatása az 1832|6: 4. t. ez. 12. íjának a) pontja alatt kijelölt esetek
ben (ha t. i. a’ telkes jobbágyok az úri és közterhek viselésére nyilván elég
telenek lennének) ezentúl is egyedül urbéri utón , azon íj. b) és c) pontjai 
alatt kijelelt esetekben pedig (ha t. i. nagy és a’ közönségre nézve vesze
delmes kicsapongásokban. vagy jobbágyi kötelességökre nézve az uras íg ká
rával több izbeli nyilványos nyakasságban vétkeseknek találtatnának) küldött— 
ségi utón ugyan, de a’ fentebbi f)  pont alatt megállapított eljárási szabályok 
általányos megtartásával, hajtassék végre, — az elmozdítás költségeit —- 
mellyek alatt azonban egyedül a’ kühlöttségi tagok által használandó tiszti 
clöfogatok bére értetik — minden esetre a’ földesur leven köteles viselni. 2. 
A’ 8 t.czikk bővítéséül megengedtetni javasoltatik, hogy a’ földesur és jobb
ágy közti szabad egyezés által meghatározandó bizonyos summa fizetésivel 
a’ jobbágyok földesúri tartozásaikat (az úri törvényhatóság sértetlen hagyat
ván) tökéletesen és örök időkre megválthassák, úgy hogy az olly szabad egyez
kedésekből készült szerződések , mint urbéri örökös kölesek, bármelly tekin
tetből! felbontatásának többé helye ne legyen. 3. Az 1832|(»ik évi urbéri tör
vényekben számszerint kijelelt készpénzbeli fizetések folyó ezüst pénzben ér
tendők, — ILI. A’ szólásszabadságot tárgyazó második üzenet, inellyben a’ 
t. KK és R R., terjedelmesen — czáfolólag—felelve a’ fö-rendi válasz pontjára 
megmaradnak előbbeni nézetik mellett, a’ kerületi szerkezet szerint meghagyatott. 
IV. A’ magyar nyelv iránti második üzenet, mellvben a’ Fő Rll. által java
solt módosítások elfogadtatnak. —V. Üzenete a’ KKésRlinek a’ Fő-RRhez 
a’ kerületi napló kinyomtatásának akadályoztatása iránt, meHynek kerületi 
szerkezete szinte megmaradt. VI. Üzenete a’ KK és RRnek a’ Fő-RRhez a’ 
katonai kihágások tárgyában. Újabb kerületi tanácskozásra utasít tat ot t.

A’ m. kir. udv. kamra a’ kőrösmezői cs. kir. kereskedési vám- és 
30adhivatalnál G l u s z k i e w i t z  Mihály ottani ellenőrt, 30adossá al- 
kalínazá.

Tegnapelőtt esti 10 óratájban I. F e r e n e z  gőzhajó Paks kÖriil 
malom-czölöpbe ütközvén kalapnyi nagyságú lyukat kapott. A’ kapitány 
azonnal fövényre hajtatá az erőművel a’hajót, melly 3 nap múlva Pestre 
váratik. Emberélet nem veszett.

E g e r ,  oct. 16kán: A’ hirlapokbul’s különösen temes-megyei mun
kálatiról is ösmeretes nagyügyességii győri szemorvos B r a u n  János úr, 
ki f. évi nyár derekán a’ Jászságban, ugyanazon nemes kerület h. bizo
nyítványa szerint, 17 világtalant tőn látóvá, ’s onnan megyénkbe for- 
dula , legközelebbről érs. Eger városának nyeré-meg háláját ’s ajánló-le
velét, hol 12 világtalannak szemfényét tökéletesen visszaadá, kik kö
zött több öreg létezik; ’s ezen nagybecsű működése az érdemileg nevezett 
szemorvosnak három-havi mutatása ideje alatt történt; mikorbant. Heves 
vármegye által szinte méltatólag az említett szemorvos a’ megyében ki- 
hirdettetvén, itt e’ megye kebliben az egrieken kiviil 42 világtalant hoza 
ép látásra, valamint t. Borsod megyében 1 let. A’ tisztelt szemésznek rit
ka képességén felül különös dicséretre méltó azon becsiilhetlen emberba
rát! szívessége, mi szerint a’ szükölködőket orvosi segedelmivel ingyen 
elleti. Mindenkori áldás kövesse lépteit. — CasagrandeMark velenczeiszob
rász, ki az egri főegyházhoz nagy mennyiségű szobrászi müveket ké-



szilé, ismét kél óriási (12 láb magas) szobrot — Péter és Pál apostolo
két végze-el, mellyek a’ nevezett íó'egyházba vezető lépcsők kezdetinét 
állnak. István és László királyink szobrai, mellyek az egyház terére 
vezető lépcsők kezdetinél két oldalrul fognak helylieztetni, már szinte 
munkában vannak. — Az egri szüretnek vége; időnk már közel hat hét óta 
derült és majd nyári, minélfogvást a’ szőlő jói megérhetett, ’s habár aszút 
nem szedheténk is , de legjobb asztali borokat várunk. Mennyiségre a’ 
termés többnyire minden gazda reményeit haladta. Az igaz, hogy e’remény 
csak azon súlyos csapásokhoz volt mérve, mellyek szeleinket a’ nyáron 
majd tőnkre tevék; jégveretlen szŐlejit gazdáink azonban vigasztalódva 
jó középszerű évvel dicsekhetriek.

(Pestimagyar színház.) Pénteken, folyó hó 25ikén S z e n t p é t e r y  
Zsigmond javára 3madszor fog adatni bérszünettel: „Ludas Matyi“ ere
deti énekes bohózat 3 felv. irta Balog István, muzsikáját Szerdahelyi Jó
zsef. Az uj díszitvényt füsté Engert. A’ vásári jelenetben előkerülő to- 
borzó kardal zenéje Bartay Endre „Csel“ czimü eredeti vig dalművéből 
vétetik. Ludas Matyit eddigi kétszeri előadaiásakor osztatlan tetszéssel 
fogadó a* közönség , most pedig az előbbinél nagyobb színi pompával ke
rül az elő, ’s igy annál inkább várhatni azon estére nagyszámú közönsé
get, minthogy Szentpéteryt méltán számíthatni a’ két főváros első kedven- 
czei közé. —

A’ „ Me z e i  Na p t á r “ czimü g a z d a s á g i  k a i é n  d á r i o m megjelent. 
Tartalmának múlt alkalommal nem közlőit része következő: Aranyszabályok ház
tartást kezdők számára. A’ pestvármegyei takarékpénztárról. Kisdedovó inté
zetekről. Számolások: területet, borjuzás idejét, kamatot, évdijat, cseléd-bér 
3s egyéb fizetések különféle részleteit mutató táblák. Mesék, dalok és énekek. 
Magyar- és erdélyországi vásárok. Innentova tehát az érintett kalendáiiom Pes
ten alulirtnál , Eggenberger József ’s egyéb könyvárus és könyvkötő uraknál 
nagyobb, kisebb mennyiségben megszerezhető. Ma valami, úgy ezen ügy legin
kább számolhat, a’ L helyhatóságok, urodalmak, földbirtokosak’s minden rendű 
hazafiak méltányló pártolására. Egy alkalommal éríesittetik a’ t. közönség, miszerint 
a’ G a z d a s á g í - T u d ó s i t á s o k  ezidei4ik, sorszerint IXd. füzete szinte sajtó 
alatt van, ’s a’ közeledő pesti vásárra remélihetőleg meg fog jelenni. Mint erről 
úgy az előbbiekről is jelen lap következő száma mellett bővebb hinletvényt lesz 
szerencsés közölni a’ szerkesztőség. Pest oct. áOkán 1839. Kacsktmcs Lajos s.k. 
gazd. egyesületi titoknok.

T őzsén* . agjai'iiig'y: B o r o s z l ó b u l  oct. Bikáról Írják, mi
kép az ottani gyapjuvásárról részletesé ’s határzott adatokat még nem igen kö
zölhetni, mivel a’ lipcsei posztóvásár miatt sok vevő szokottnál később érke
zek a’hely színére. Az árkelet következő középarányzatban mutalkozék: egy- 
nyireíü középfinom60—fii tallér, legfinomabb kétnyirelű TO—76, finom 66—71, 
középfinom 60—63, legfinomabb nyári gyapjú 70—75, finom 61—66, középfl- 
rvora 55—60, finom timárgyapju 38—40, lengyel finom egynyiretü 60—65, 
középfinom 50—55, közönséges 41—46, finom báránygynpjuXíŐ—71, közép
fülöm 55—60 tallér. Nyerészkedők ezúttal keveset vásárlottak. Angolok sem 
legnagyobb kedvet mutattak a’ vevésre , ’s igy csupán gyártókra szorultak a’ ter
mesztőké

KÜLÖNFÉLE. Z á g r á b b a n  nem rég bankjegyhamisítóknak jöttek nyomá
ba ; egy urodahni számtaríó t.i. a’ viznyomási előkészületeket eszközlé, néhány 
tanuló pedig ezüstbe véste a’ rajzokat. Egy cigarrogyártó Laibachba utazott és 
400 vég vásznat vásárlott áíbankjegyeken, mi annyira feltűnt a’ böcsületes ke
reskedő előtt, hogy azonnal jelentést tón az illető hatóságnál, minek következ
tében börtönbe került a’ vevő, és mindent kiváltóit. A’ tanulók megszöktek; de 
rövid idő múlva Kariníhiában kézre kerültek; azon majorban, hol ezek laktak, há
romezer darab kész bankjegyet talált a’ rendőrség, a’ számtartónál pedig ládát 
teli ezüstpénzzel, mellyet mind ál-bankjegyekért váltott. — G e s z t e r c z c b á -  
nya i  hírek szerint, Bakonyi b. ezrede finevelő-intézetét Nagyszombatból az em
lített bányavárosba szándék szállítani; szállásul az úgynevezett káptalanház fog 
szolgálni a’ katonai növendékeknek. — E sz  té r  g o mb u l  Pakh gyilkosáról köv. 
újabb részleteket közlenek: „Pakh János építész gyilkosa fogva van ’s már ki is vallá 
gonosz tettét. Közkatona ő és az építész szomszédságában lakott. A’gyilkosság 
utáni reggel 103 forintos bankjegyet vitt váltani kedvese egy kereskedőhöz, 
ki azonnal jelentést tőn a’ rendőrségnek, mivel gyanúsnak látszok neki ennyi 
pénz egy közrendi! lyány birtokában, ’s ez által csakhamar napfényre jutott a’ 
borzasztó tett. Egy másik lyány pedig látta, midőn a’ gyilkos kezeit mosá reggel a’ 
Dunában, ’s egy nyalábot lökött a’vízbe, mellyet utóbb kifogtak a’ halászok. E’ 
köteg a’ gyilkos (ingét fogd alá magában, mellynek egyik úját küzködés közben 
kiszakaszlá Pakh. Mivel a’ katona még ugyanazon nap elhagyó Esztergomot 
és Pest felé irányzá futását, nyomban követé őt a’ rendőrség ’s elfogá Pesten, 
honnan a' budai katouafogházba szállitá. A’ gyilkos Pakh gyűrűjét viselé úján. 
Eleinte tagadó ugyan a’ gyilkosságot, ’s azt állitá, hogy találta e’ gyűrűt; de 
mivel tagadtának nem adtak hitelt, ’s tudatúk vele az esztergomi felfödözése- 
ket, valamint azt is , hogy Pakh mindenkor úján viselte a’ kérdéses gyűrűt, 
tehát csakhamar mindent kivallott, állítván, miszerint már huzamosb idő előtt 
bérié öte’ezélra bizonyos személy, ki maga is tetlleg segítette a’gyilkos tettet 
végrehajtani, ’s azért 500 forintot adott a’ katonának. Állítja továbbá a’ gyilkos, 
hogy a’kapun bocsáttaték a’házba’s a’meggyilkoltnak fejsebei nem fejszétől, hanem 
hegyes éles kőiül szármoznak, mellyet csakugyan meg is talállak Esztergomban a’ 
kitűzött helyen. Oct. lOikén este felé Esztergom részvevő kíséretében* teifie*- 
tek örök nyughelyükre a’ szerencsétlen áldozat tetemeit. Pakh szép vagyonnal 
birt, de olly szerencsétlenül élt házasságában, hogy asztal- ’s ágy téli elváló- 
pőre már teljes folyamatban volt az illető törvényszék előtt.“ — Névtelenül marad
ni akaró emberbarát Brassóban nevezetes pénzmennyiséget lókésíte „Mattolni 
Sán ior alapítványa“ eziin alatt, mellynek kamatja tökéletesen elhagyatott nő- 
árvák nevelésire fog fordittatni, minden vallás-vagy ncmzetkülön.ség nélkül. Ez 
árvák 7 éves korukban fogadtatnak föl*, ’s egy tisztes asszonyhoz adatnak ne
velésbe , hol 45 éves korukig maradván, jó erkölcsű és lehetőségig ügyes 
szolgálókká képüzletnek. — Sa r eng r á d  on nem rég a’ két századnál korosb 
fcárdaegyházat tűz hamvasztó el, mellyet hihetőleg koppaiitfvuból kiejtett tüzes 
pÖrnye élesztő; pad, zászló, oltár, képek, szóval: minden áldozatja lón a’pusztí
tó elemnek, csupán azon hely maradt meg épségben, rneJIv a’ szentséget fog
laló magában. — P ü e k 1 c r -  M u s k a u Lg f. hó iSikán dél tajban Bábolnára 
utazott, hol a7 hires cs. kir. ménesintézetet szándéka közelebbiül megismerni.

(Változások a’ cs. kir. hadseregnél.) Előléptettek vezérőrnagyokba! alíá- 
bornagyokká: Marindl Ferencz, a’ pattantyusságtól; Fridrik Antal, ílohon/ol- 
lern-Hechingcűhg; »Simm József, főpattaniyuss.ági igazgatósegód I ivatala meg
tart ásóval ; Zsivkovies János b.; Semsteran Henrik; Puchner Antal b.; Piretde 
Bihain Lajos b.; ezredesekből vezérőrnagyokká: Boecalari József, Hohenlohe 
hg 5 7 sz. gy. czr., gránáté,sztályi parancsnok; YVürteinberg »Sándorhg, József 
fhg 2 sz., hus/árezr.; Eltz Ferencz gr., Hardegg Ignócz gr. 8 sz. vasasezr., 
szolgálattevő kamrás és segéd Károly es. kir. füg mellett, hivatala megtartásá
val; Kreiml Domoktr’, az Ö ez. pattantyús czr.; Weetholf Fridrik b., Fiijuclmont

gr. 6 sz. vasasezr.; Kofler József, Watlet b. 41 sz. gy. ezr.; Vaocanl Kamill, 
a’ mérnöktesttől, ugyanott; Spannoghi Fridrik, Lucca hg 24 sz. gy. ezr.; őr- 
nagybul alezredessé : 'WimpfTen Gusztáv gr., Bianehi b. 63 sz. gy. ezr., Ru- 
kawina 61 sz. gy. ezr.; kapitányokkal őrnagyokká: Saint-Julien József gr., Ru- 
kavvina 61 sz. gy. ezr.; Klotz Antal, Kinszky gr. 47 sz. gy. ezr.; Lemaida Pá
ter,  a’ péterváradi 9 sz. gy. határórezr. ; Pannosch Ferencz, Schneller 5. sz. 
könnyülovas ezr., mind az ezredben; Kaiser János, nyugalmazott alezredes, 
várparancsnokká lett Kuetfsteinban; Wankersreutter Fülöp, őrnagy, parancs
noka a’ milánói rendőrségnek, alezredesi rangot kapott. Nyugalmaztalak: Fiette 
József, vezérőrnagy, altábornagyi ranggal ’s magasb vezérőrnagyi nyugzsold- 
dal; ezredesekből: Gegger Jakab, kuefsteini várparancsnok; alezredesekből: 
Marini József, Rukawina 61 sz. gy. ezr. ; őrnagyokból: Jouy Fülöp, Kinszky 
gr. 47 sz.gy. ezr., Hruby Vilmos, a’ péterváradi 9 sz. gy. határórezr.; Lich- 
tenstern Antal, Schneller 5 sz. könnyülovas ezr.; kapitányokbul: Schmidt József, 
Baaden nhg 59 sz. gy. ezr., és Balthasar Ferencz, az 5 sz. őrzászlóaljból, őr
nagyi ranggal és nyugisoddal; Mikich Imre , József fhg 2 sz. huszárezr., és 
Testi Ferdinand, a’ rendőri ezr., őrnagyi ranggal; Rotiikirch Ferencz b., nyu
galmazott kapitány , őrnagyi rangot nyert. Külrendeket ’s azok elfogadhatására 
és viselhetésire legf. engedelmet kaptak: Fridrik Antal, llohenzolleni-JJechiü- 
gen hg. altábornagy , a’ kir. porosz vörös sasrend első osztályú díszjelét; Gorcey 
Antal gr., nyugalmazott őrnagy, az Anhalt hgségi Medve Albert lovagkereszt
jét , és Szmola József b., alkapitány az orosz czár sz. Annarend kiskeresztjét.

P o r t u g á l i a .
(Uj tengerészminister. A’ coimbrai püspök 6 gva.) Sept 30iki lissa- 

boni hírek szerint Ottolini tengerészministerré Ion,’s igy már most egészen 
ki vau nevezve a’ ministerség. Ottolini mindeddig a’ mérsékpártiak közé 
tartozik ’s ámbár igen böcsületes ember, még sem igen fogja gátolhatni 
a’ ministerség megbukását. A’ spanyol és portugál kormány közt komoly 
villongás készül kiütni, mivel a’ spanyolok a’ Guadiana torkolatánál 
szigetet foglaltak el, mellyre a’ portugálok követelnek birtokjogot. Gon
dos fürkészet után kiviláglék, mikép Bragában migueli zendülés volt 
készülőben, minél fogyást a’ coimbrai püspököt és egy főbírót börtönpa
rancs ért. Egyébiránt az összeesküvés még csak igen kevés részvevőt, 
számlált ’s azért könnyen is el lehete azt nyomni. — 

® g s a n y s » i o * ' S & « * g ‘.
(A’ baszk tartományok lakosinak fölszólitása a'corteshez.) Navarra 

és a’ baszk tartományok lakosi fölszólitást intéztek a’ corteshez, amily
ben mindenek előtt azt tüntetik k i, miszerint a’ szabaditékok koránsím 
törvénytelen előjogok,hanem a’ soha meg nem győzetett baszkok és cantabri- 
aiak azon igényi, mellyek velők születtek és szokásikkal, öltözetikkel 
’s nyelvükkel együtt folyvást föntarták magokat. A’ fölszólitás egyéb ré
sze igy hangzik: „Nemzeti képviselők! Mit fogtok ez egyszerű’s rendkí
vül szabadelmü és respublicai intézvények helyibe állítani? Mi a’ politi
kai alkotványt illeti, az 1837ikit korkivánatgyanánt tekinthetni. Mi el
fogadtuk azt ’s megesküttünk rá ; ez legelső politikai törvényünk. Mi kö
veteket küldöttünk a’ közönséges spanyol corteshez a’ nélkül, hogy az 
által tartományi juntáink jogait korlátoztuk volna. Mutassatok a’ miénkhez 
hasonló olcsóságu hatósági és pénzügyi kormányzatot ’s oily nagy egyenlősé
get az adókiosztásban ’s olly nagy olcsóságot ennek beszedésinél. Nálatok a’ 
beszedési költség 1 petre emelkedik, nálunk pedig alig egy harmadra. 
Mutassatok olly rendszeres és a’ polgárságra nézve jótékony közbirtok-el- 
osztást; vessetek tekintetet a’ mi jótékony intézetinkre , ’s hasonlítsátok 
azokat össze tiéitekkel, ’s nézzétek meg , milly lábon áll a’ mi hitelünk 
tiétekhez képest. Tanítsatok meg bennünket, mikép kelljen legszabadab
ban választani hatóságinkat és követőiket; tanítsatok bennünket utak, hi
dak ’s más hasznos munkák építésire; hasonlítsátok össze rendőrségieket 
miénkkel; járjátok meg erdőiteket és a’ miéiuket; hasonlítsátok össze a’ 
vagyonkiosztást és számláljátok meg apróbb birtokositokat és a’mi óinkét. 
Gondoljátok meg, mibe kerül nálatok a’ törvényszolgáltatás, ’s mibe ná
lunk , ’s határozzátok meg aztán: vájjon szabad ’s lehet é lemondanunk sza
badi tékáikról ? Kormányzati és hatósági rendszerünkben divatozó sajátsze- 
rű törvényhozásunkat nemcsak nem szabad megváltoztatnunk, sőt inkább 
ellenkezőleg a’ nemzeti érdek azt kívánja, hogy lassankint egész Spanyol- 
országra terjesztessék az ki, mert több század tapasztalása tanitá, mikép e’ 
törvényhozási rendszer azon nemzetet, melly csak terméketlen földet ’s 
olly napot nyert az isteni gondviseléstől, melly alig tudja melegíteni azt, 
mindé’ mellett gazdag, munkaszerető, jó erkölcsű, erős és boldog állapot
ba lielyzé; mig az ellenkező rendszer a’ tartományok legvirágzóbb vidé
keit pusztákká változtató, és csak szegény, szűkölködő népet teremte. Mit 
nyernénk mi, ha Biscaya, Alava, Guipuscoaés Navarra gyönyörű tarto
mányokat második Somosierrává, vagy Manchává engednok változtatni.“ 
— A’ tartományok e’ szilárd határzottsága világosan tanúsítja, hogy jo
gaiktól elállani semmi esetre nem fognak, ’s valóban igen kívánatos , hogy 
ez iránt minélelőbb kielégítő biztosítékot nyerjenek a’ cortestől, különben 
kevés haszna leend a’ békeszerződésnek. —

(A’ cortes csak föltétlegesen fogadja el a’ szabaditékokat.) A’ sza
baditékok vitatását oct. 3ikán kezdé meg a’ cortes. E’ tárgy, mint előre 
gyanitni lehete, ellenzésre talált; megjegyzésre méltó mindazáltal a’ jog- 
minister jelentése, hogy a’ nemzet megnyugtatásáért nem kell áldozatot 
kímélni, mi olly illetlen kifakadásra tüzelé Mendizabaít, hogy az elnök 
megfeddeni volt őt kénytelen. Oct. Bikán végre általányos többséggel el
dőlitek a’ szabaditékok ügyét, ’s a’ cortes következő pontokat állapita 
meg: 1) A’ baszk tart» mányi k és Navarraszabaditéki megerősitvek. 2) 
A’ kormány minclelőbb, miliői) tt. i. lehetséges leend, kihallgatandja Nar 
varrót és a’ baszk tartományokat , ‘s törvényjavaslatot terjesztend cor
tes elibe a' szabad ték >k módosítása iránt, mire nézve e’ tartományok ér
dekeit öszhangzásba fojtja hozni a’ királyság alkotmányával. A’ kormány 
föl van hatalmazva a’ netalán előfordulandó nehézségeket ideiglen felol
dani ; tetteiről mindazáltal számolni tartozik a’ cortes előtt.“ E' szerint 
tehát valamennyire még is lecsilapulandnak az ingerült elmék, mellyek 
már annyira föl voltak e’ tárgy miatt bővülve, hogy egy követ nyíltan ki
mond:!, miszerint e’ kérdés eldöntetcse uj polgárháborura fog alkuimul szol-
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gálhatni. A’ nép örömest látta volna a' szabadítékok korlátozás nélküli 
elfogadtatását.

(A’ közbocsánati törvényjavaslat.)A’ kormányzó királyné mársept. 
24ikén parancsot bocsáta közre, melly szerint minden hatóság tehetsége 
szerint köteles előmozdítani a’ kölcsönös kibékülést ’s történtek teleülé
sét a’ lakosak közt; ellenben minden újabb zavargási merényi kérlelhet- 
len szigorral büntetni. A’ cortes elibe terjesztett közbocsánati törvényja
vaslat igy hangzik: 1) Közönséges és tökéletes bocsánat adatik a’ köze
lebbi háború alatt elkövetett politikai vétségekre nézve, következő' ha- 
tárzatok mellett: 2) Az e’ vétségek miatt folyamatban levő perek e’ren
delet kihirdetése után azonnal megszűnnek’s az illető foglyok tüstint visz- 
szanyerik szabadságukat. Hasonlag szabadon távozhatnak lakhelyeikre 
azon foglyok, kik már elitéltetvék ’s büntetési helyükön vannak, vagy pe
dig útközben az illető helyekre. Ugyan illyetén kímélésben részesülendnek 
azok is , kik kormányzati rendszabály által jutottak fogságba. 3) Azok, 
kik politikai viszonyok miatt külföldön tartózkodnak, szabadon vissza
térhetnek hazájokba ’se ’miatt a’ hatóságok semmi űrügy alatt nem nyug
talaníthatják őket. 4) Ha a’kormány bizonyos, e‘ czikkekben foglalt, pol
gárok egy vagy más helyen tartózkodását a’ közcsendre ’s nyilványos bá
torságra nézve veszélyesnek tartaná, úgy eltilthatja őket az illy helyek
ről bizonyos időre, melly azonban három évnél túl nem terjedhet. 5) A’ 
politikai vétségek miatt történt elkobzatások ’s lefoglalások megszűnnek, 
’s az illető jószágok azon állapotban fognak átadatni jogszerű tulajdono- 
siknak,mellyben a’ jelen rendelet kihirdetésekor találtatnak. G) Azé’tör
vényben foglaltatott polgárok tökéletesen visszanyerik pqlgári jogaikat, 
minden korlátozó bélyeg nélkül, melly káros hatású lehetne rajok nézve 
’s ezenkül visszanyerendik mindazon hivatalokat és diszjeleket, miktől 
politikai vétség miatt fosztá meg őket a’ kormány. 7) A’ háború miatti 
károsulások st.ef. miatt nem indíthatni pürt. 8) Országos pénztőkék ’s 
jószágok kezelőji felelősek maradnak a’ fenálló törvények szerint, a’ há
borúi zavargások következeiben történt elkobzatások iránt. 9) íía kö
rülmények gátlanák a’ jelen (örvény kiterjesztését valamennyi tartományra, 
úgy folhatalmaztatik a’ kormány tüstint foganatba léptetni azt , hol esz
közölhetni , egyszersmind határidőt szabván, melly alatt nyilatkozni tar
tozzék mind az, ki élvezni kívánja e’ közbocsánat jótékonyságát. 10) E’ 
közbocsánat semmi csonkítást nem ejt a’ bergarai ’s más egyéb szerző
désen , melly a’ kormány tökéletes helybenhagytával történt, és hü telje
sítést tapasztaland. 11) E’ közbocsánat minden vonatkozásiban a’tenger- 
túli tartományokra is kiterjed. A’ főkapitányok parancsot kapnak ezt az 
illető tartományok megkivántató biztossága szerint kiterjeszteni és rend- 
szabályikról azonnal értesíteni a’ kormányt. 12) Mihelyt a’ nemzet álla- 
potja engedendi, annak idejében eszközöket ajánlaná a’ kormány a’ cor- 
tesnek, miket legczélszerübbeknek itélend a’ belviszály által jokozott ká
rok kiegyenlítésire , hogy igy az ínség minden nyoma lehetőségig gyor
san tűnjék el. 13) A’ közbocsánat jótéteményei élvezhetésire mulaszíhat- 
lanul szükséges , hogy az abban foglaltak Ildik Izabella királyné jogsze
rű kormányának hódoljanak, ’s az 1837iki alkotmányra esküdjenek meg, 
ha a’spanyol félszigeten’s ahoz tartozó tartományokban megmaradni szán
dékoznak. 14) Azok, kik előbbi bűneikbe visszaesnek, olly bánásmó
dot tapasztalandnak, mintha soha nem részesültek volna közbocsánatban.

(A’ franczia követ beszéde a’ királynéhoz. Elegy.) Madrid, oct. 
2ikán : „Az uj franczia követ, Rumigni marq., tegnap adá megbízó ira
tát a’ királynénak által, melly alkalomkor következő beszédet monda: 
„Midőn a’ király azon fontos kötelességet bizá reám, miszerint képvise
lője legyek felségednél, egyszersmind parancsoló nekem, hogy résziről 
legőszintébb szerencsekivánatot nyilványitsak Önnek azon nagy és üdvös 
eseményekhez, miképen azok most történtek. Ezek, számba sem vevén azt, 
hogy föíséged ’s hű tanácsadóji fáradozási már is igazságos jutalommal 
tetézik, örökre híressé teendik föns. lyánya kormányzatát. Uram, a’ ki
rály , ’s egész Francziaország, rövid idő előtt mély bánatba voltak még 
merülve azon szenvedések miatt, mikkel a’ polgárháború Spanyolorszá
got pusztitá, most pedig teljes bizalommal örvendnek a’ visszatérő béké
nek, ’s minden spanyol egyetlen zászló alá sereglésinek, melly ismét 
életre szólíthatja a’ régi spanyol dicsőséget. Ezek egyhangú érzelmei Fran- 
cziaországnak, melly soha nem leend fösvény kivánatokban Spanyolor
szág javára, ’s e’ kivánatok mindinkább szorosb kapcsolatba hozzák egy
mással e’ két nemzetet. Föíséged meg fog nekem bocsátani, hogy én is 
bátor vagyok kifejezni, milly élénkül vagyok áthatva e’ kivánatoktul. Há
la de la Victoria hg győzelminek, bölcs intézkedésinek’s irántam kintünte- 
tett gondoskodásinak, mik szerint ő volt az első, ki hat év óta bánta- 
lom nélküli utazhatást eszközle nekem azon elpusztult tartományokon ke
resztül , mikben olly hosszas idő alatt folyvást rokonvér áztatá a’ földet. 
Láttam, mikép imádják ott felségedet ’s föns. lyányát. Haliám az öröm 
és remény kifejezésit, legélénkebb méltány kíséretében, mikkel a’ kor
mány első rendszabályit mindenütt fogadák. Asszonyom, szivem mély
len megilletődék ’s mint Spanyolország barátja és áltáljában mint fran
czia , nagyra becsülni tanulóm e’ birodalom föns. uralkodónéját, még pe
dig épen azoktul, kik legjobban tudhatják, mennyire érdemes arra föl- 
séged.“ A’ kormányzó királyné igen lekötelező szavakkal válaszolt, mi
kép ő és Spanyolország mindenkor hálásan ismérendik meg, hogy Fran
cziaország sokat tön a’ békeszerződés létesítése ügyében. — Ma végre 
teljes számú lett a cortes , ’s az elnök választás után tüstint a' szabadi- 
tékok vitatását kezdé meg. — Rebesgetni kezdik, hogy Cabrera már 
késznek nyilatkozók fegyverletevésre; e’ hir azonban további valósulást 
vár még, mert Cabrera makacssága mellett nem igen valószínű, hogy olly 
hirtelen tudna hajlani a’ józan ész szavára. —■

. (Egyes adatok d. Carlos mostani életmódjáról.). Walsh, a’ Mode szer
kesztője , ezeket mondja a’ trónkövetelőnél tett látogatásáról: „Hétfőn

este Rourgesba érkezvén, kedden 9 órakor már a' király (d. Carlost érti) 
lakában valók. Mit a’ ház komor külsejéről mondottak, azt mind valósulva 
lelem. Beléptemkor először is franczia kapussal találkozóm , ki vala
mennyire habozni látszék, midőn a’ király titoknokát tudakozóm tőle; 
e’ pillanatban miudazáltal egy spanyolt pillanték meg kék kabátban, spa
nyol czimerrel gombjain ’s vörös nadrágban , és azonnal hozzá fordulók. 
Nemzeti nyelve hallására tüstint vidám lön komor arczkífejezé e s hosz- 
szu folyosón át nagy szobába ment velem, hol Ynrgas osztály vezért , 
Zumalacarreguy egyik fegyvertársát, találtuk. Míg vele néhány .szót váltók, 
belépe d. Sebastian infans, ’s ekkor élénk előadását haliám a’ spanyol- 
országi legújabb történeteknek. Alig végzők beszédünket, midőn a’ király 
és királyné beléptek; az utóbbi, kivel már Salzburgban volt Szerencs« m 
szólanom, azonnal rám ismert. Nemes szép homlokán szomorú gondolatok 
nyomait látóm; de a’ fájdalom felhőit bátorság csillaga sugárzó keresz- 
tül. A’ királyné c’ szókat kegyeskedék hozzám intézni: „Helyesen állító 
Ön lapjában: miképen mi csak akkor hagyok el Spanyolországot, midőn 
már teljességgel nem mulathattunk tovább ott. A’ föld eltűnt lábaink alól,
’s nem mi hagytuk azt el. Három szögletü zugba valónk szorítva, ’s csu
pán Francziaországba menekheténk. A’ sereg karczolva hátrált, az ellen
ség már Urdaxban volt, midőn a’ király távozók. Köszönöm Önnek, hogy 
mind ezt nyilványossá tévé.“ —

A n g l i a .
(Fontos ezélzatok a’ keleti ügyre nézve.) A’ M. Chronicle egyik kon

stantinápolyi levelezője többi közt következő fontos ezélzatokat érint a ke
leti ügy mostani helyzetérül: „Francziaország, Anglia és Ausztria közt 
megegyezés létesült, miszerint e’ három hatalom kölcsönösen biztosító 
egymást, hogy birtokterjesztésrül nem gondolkozik, bn; mi segélyre len
ne is szüksége a’ portának. Ez egyezkedésre leginkább némelly franczia 
lapok azon állítása szolgált alapul, mintha a'franczia kormány Czypnist, 
Smyrnát ’s még néhány szigetet szándékoznék elfoglalni. A’ moszkák ter
mészetesen örömmel kaptak e’ híreken , ’s török lapokban tudatúk azokat 
az ozmánokkal, hogy gyanakodást gerjeszthessenek a’ francziák ellen. 
Továbbá, ugyanezen hírek szerint Kusszia többet engedeaz egyesült hatal
mak kivánatinak, mint valószínűleg reményleni lehetett. Egyébiránt min
denki átláthatja, hogy a’ porta egységét ’s független állapotját csak úgy bizto
síthatni, ha M. Ali hatalmas befolyása valamennyire csökkentést szenved; 
mivel pedig ez utóbbit Francziaország nehezen fogja megengedni, ugy igen 
könnyen megeshetik, hogy a’ többi hatalom végre saját rovására fog dol
gozni, mert illy kétes helyzetben nem hagyhatni tovább ez életkérdést.“

(O’ Connell Killarneyben.) Az izgató rendkívüli buzgalommal járja 
be hazája megyéit a’ választás-javítás ügyében, noha több lap épen nem 
palástolt kárörömmel szélütöttnek hirlé őt. Killarneyben (Kerrymegyében) 
i.s nagy népgyülést tarta O’Connell, mellyben többi közt ezeket mondó: 
„Czélom volt egyesület-alapítás által lehető legnagyobb kiterjedést szer- 
zeni a’ választásjognak. (Halljuk !) Óhajtom , hogy ti mindnyájan válasz
tási joggal bírjatok, (hangos tetszés); ’s reményiem , hogy meg is fogom 
érni azon napot, mellyen e’ kívánalom teljesüléiül. (Tetszés.) Saját Hi
bátok lesz ha nem teljesülend kivonatom. (Halljuk! Halljuk!) Azok,kik 
választásjoggal bírnak, az azzal nem bírókhoz menendnek ’s unszolni fog
ják őket: tegye meg minden férfi kötelességét 's jogszei üleg fogja mond
hatni, hogy hatalomban megtartani segité azon kormányt, melly valódi 
szándékkal bir a’ népboldogitásra. (Halljuk! Tetszés.) Öt fej«ielem ült 
trónon a' braunschweigi házból és az irlandi nép sorsa mindegyre rosz- 
szabbult. Ki ül most a’ trónon? (Tetszés.) Olly szép kedves szűz, mikép 
csak sziveink kívánhatják. (Dörgő tetszés.) Ö semmi párt áltál nem en
gedi magát irlandi hű népe elnyomatására vezéreltetni. (Hangos tetszés.) 
Családjábul ő az első trónunkon, ki igazságot hajlandó kiszolgáltatni Ir- 
landnak. Három éljent fiatal királynénknak !“ (Harsogó éljen! A’ hölgyek 
kendőiket lobogtatják.)

(James Bryan Windsorban. Elegy.) London, oct. Óikén: „Múlt va
sárnap Windsorban jelent meg James Bryan, a’ királyné ismért legujabb 
kérője, ’s az egész napot ott tölté el. Hegyi szkótnak volt öltözve, még 
pedig legtarkásabban; süvegén két pávatoll hajlonga. Czifra koczkás öltö
zetén fölül kék kabátot viselt, kezében pedig kék vászonesernyőt tarta. 
Reggel sz. György kápolnájába ment, délután pedig a’főszent egy házban 
mutató magát, honnan az uj folyosóra siete, bol épen sétálva találta Vik
tória királynét. Ott az őr mellé állott a’ szerelmes hős, és a’ királyné 
néhány lépésig közelite hozzá mindenkor, midőn a’ folyosó másik olda
láról feléje ment. Valahányszor közelite ő fels., Bryan mindannyiszor 
magasra emelé pávatollas süvegét’s mosolygó szerelemteljes pillantásokat 
vetett a’ királynéra. Egy mellette álló gentlemannek bizalmasan súgó, hogy 
a’ királyné nem épen nagyon szép ugyan, de még is kedves lyányka.Az 
óta már többször látók Bryant Windsorban ; de alkalmasint nem sokáig 
fogja űzhetni kalandozásig mert utóbbi ottlétekor már kimondó, hogy pén
ze fogyni kezd. Utolsó fillérével hihetőleg esze ’s lovagi szerelme is elröpül. 
— A’ tengerészeti kormányzóság parancsánál fogva a’ chatami gyárban 
legnagyobb gyorsasággal két uj sorhnjót épitnek, mellyek mindegyike 
80 álgyut viend födözetén. — Killarneyben többi közt ezeket is mondó 
O’Connell a’ királyné dicséretére: „Viktória nem fonja eltűrni, hogy b- 
zonyos párt lábbal tapossa irlandi hü alattvalóit. Ő bizonyosan igazságos 
leend Irlandra nézve. Nem az ő vétke, hogy nincs nagyobb kiterjedésű 
választásjogunk; hogy nem kaptunk testiiíetjavitást ,’s hogy Irland nem 
áll Angliával mindenben egyenlő lábon. Mindent megny ertünk volna már, 
de ellenzésre talál a’ jó királyné azon pártban, melly egész Angliát le
nyűgözni törekszik. (Halljuk! és fitty öles.) Mondják hogy az angol vi
tézül harczol; igaz, de még bátrabb akkor, midőn mellette viaskodik Pad
dy (irlandi). Azon párt rég elnyomta volna már az angolokat, ha szko
tok és irlandiak nem állnának mellettük. Az alsóházban egyedül az ii hm-



di többség óialinazá o Ms. trónját. Ti mindnyájon hallottatok bizonyos 
Brougham lonlrul. (Morgás.) Jól teszitek, hogy zugtok. Ezen férfi «gyes 
szemfényvesztő játék által protestáns kezekre akarja bízni az irlandi ifjú
ság neveltetésit. (Böfögés.) Eltűrnék e ezt Kerry vitéz fe'rfiai ? (Nem! 
Nem!) Ti izlandiak vagytok,’s nem forr-e veretek, midőn halljátok, hogy 
Brougham illy gyalázatos jármot akar nyakatokba vetni ? (Zajgás.) El 
vagyok határozva mindent elkövetni, hogy káros befolyásától mindenkor 
szabadok maradjunk.’4 (Harsogó tetszés.) A’ nagyszámú gyülekezet csön
desen és legszebb rendben széllyedt el. —

(Uj meglepő próba vasúton. Udvari hírek.) A’ nyugati nagy vasúton 
nem rég uj ’s igen meglepő próbát tettek. Egyik az ügyelők közül ugyanis 
próbára akard tenni a’mozgony gyorsaságát’s e’ czélra olly időpontot vá- 
laszta, mellyben épen nem volt szállitvány a’ vasútvonalon. Neje ’s gyer
mekei számára nyugdijt biztosított azon esetre, ha szerencsétlenül sülne el 
merénye. A’ 28 angol mérföldnyi tért olly gyorsan röpülő keresztül, hogy 
azzal egy óra alatt 43/t  órányi tért haladhatni keresztül. Az ügyelőn és 
erőműn semmi kár nem történt. — Közönségesen beszélik, miszerint Vik
tória királyné és Albert coburgi hg házassági szerződése alól már csupán 
a’ vőlegény ’s menyasszony nevei hiányzanak. —■ A’ királyné magányos 
pénztárából fizetteté ki elhunyt atyja adósságit, kinek hitelezőji hálairatot 
intéztek ezért a’ királynéhoz. — Sussex hg már tökéletesen fölgyógyult. 
— Azuj hadminister,Macaulay, jeles iratot intézett edinburgi választóihoz.— 

SH’ v h ss c  «  3 a  o  r  s  z  á  g .

(Vemet tisztelő megbízatása. Elegy.) Mell. Ali a’nisibi csa'a lefösíé- 
sét rendelé meg Vemet hires föstésznél, ki rövid idő múlva Alexandriába 
szándékozik vitorlázni Marseilleból ’s M. Ali meglátogatása után azonnal 
helyszínére menend. S aj ónnal hallak, hogy e’ föstvény nem fog Parisba 
jutni. Vemet ugyanis, mihelyt hely színén a’ szükséges vázlatokat elkc- 
szítendi ’s az alkirály haditiszteitől szükséges fölvilágitásokat nyerem!, 
Marseilleben a’ 40 napi vesztegidő alatt szándékozik elkészíteni a’képet, 
’s azt tüstint elküldendi M. Alinak. Vemet több művészt’s meghitt jó ba
rátot viend magával, kik örömest kisérik őt,tudván, hogy az alkirály il
lőn ’s nagylelküleg fog gondoskodni minden szükségeikről. — Parisban 
folyvást nagy figyel mi tárgya’ gabnaár emelkedése, minek kenyérdrágu
lás természetes következménye , mi, Konstantinápolytkivevén , sehol nem 
annyira veszélyes , mint Parisban. E’ drágaság okának leginkább a’rend- 
kivül magas fogyasztási vámot tulajdonítják , melly annyira terheli az élel
mi szereket, hogy a’ roppant számú szegénység jobbadán csak kenyérrel 
kénytelen tengetni életét, mi természetesen minden legcsekélyebb gabna- 
sziikség esetén tetemesül emeli a’ kenyérárt, ’s ki ne tudná, hogy éhes 
nép mindent kész elkövetni.—-A’ Gazette de France szerint jelenleg poroszés 
maszka Ügy viselő tartózkodik Bourgesband. Carlos körül. E’körülményből 
sokan azt akarják következtetni, hogy az éjszaki hatalmak ujranagyobb buz
galommal készülnek fölfogni d. Carlos elhanyaglott ügyét. —

(Választási rendszer-javítás.) Paris, oct. óikén: ,,A’ kenyérdrá
gaságon kívül a’ közönséget ’s lap világot jelenleg a’ választási rendszer- 
j i vitás foglalja el. Lafitte - Arago választmánya, melly az utóbbi hóna
pokban szunnyadni látszék, ismét életnek adá jelenségit; terve: minden 
nemzetőrt választási joggal fölruházni, mert a’ mostani választáis rend
szer alaphibája az, hogy semmi bensőleg rendezett társulaton nem nyug
szik. A’ választásbiztossági tagok sem magokat egymás közt, sem jelöl
teiket nem ismerik; ők esetleg összeszőtt csoportot alakitnak, mellynek 
közepeit nem alakulhat szilárd közvélemény. Ezen csak jobban szerkesz
tett hatósági’startománybiztossági rendszer által lehetne segiteni;de a’válasz
tási biztosságok szaporítása minte-y másfél millió nemzetőrrel a’ mostani 
hibákat még sokszorozni fogná. Altaljában a’ nemzetőrséghez hasonló in
tézet, melly nem nemzeti szokáson alapszik, ’s az ország nagyobb ré
szében csupán papíron létezik , ’s mellyet jobbadán csak börtöntüli irtó- 
zat által tarthatni rendes gyakorlatban, soha nem fog alapul szolgálhatni 
a’ választási testület maradandó javítására. Csak a’ községek eszközöl
hetik ezt valódilag, mert ezekét nem semmithetni meg, holott a’ nemzet
őrség feloszlatása tökéletesen a’ lehetőség körében fekszik. De az emlí
tettnél f mákabb terveket is indítványoztak már; igy bizonyos Girardin L. 
gr. nem rég nyomtatott lapokat bocsáta közre, mikben a választásjog ki- 
terjesztése helyett azt hozza javaslatba, hogy ezentúl minden törvény az 
egész nemzet szavazása által nyerjen szentesítést. () a’ nagykorú franczia 
polgárok számát 5 millióra teszi, ’s minden községben szavazásjegyzé
ket kíván tartatni, olly czélból, hogy minden polgár, valahányszor uj 
nikotin inyszerii törvényt fogadnak el a' kamrák és király, igen vagy nem 
által szavazzon ’s e’ szavazás siiker -eldöntő határzatu legyen az uj tör
vényre nézve. A’ jövő ülésben mindenesetre érdekes vitázatok törtéhen- 
dók e’ fontos tárgy fölött.“ —

(D. Carlos életmódja Bourgesban.) A’ „Gazette de Berry“ szerint d. 
Carlos külföldön is hű marad a’ spanyolországi szokásokhoz, ’s egész 
családostul 7/« órakor kel föl reggel, ’s 8 órakor misét hallgat, mely- 
lyet szobájában tart udvari papja. 9 órakor reggelizés; azután dolgait, 
levelezésit végzi és kihallgatást ad. 2 órakor ebédel ’s ezt a’spanyol sies
ta vagy pihenés követi. 5 órakor közönségesen ki szokott d. Carlos ko
csizni, s a’ váróstul mintegy félórányira kiszáll hintájából ’s gyalog foly
tatja útját, mert a’ hoszszas tábori elet sok mozgást tőn egészsége fön- 
tartására sziikséggessé.A’séta többnyire2 óráig tart.Visszaérkezte után rövid 
ideig a’ spanyol tresillo-játékkal mulatja magát, lledfélkor az egész udv. 
kiséret imádságra gyűl nála össze, ’s 11 órakor estelihez ülnek. Bour- 
gesba érkezte óta sem Carlos, sem udvara tagjai nem kaptak tudósításo
kat a’ Francziaországba menekült királypártiaktól. Tinán , Soult tábor

nagy segéde, már elhagyd Bourgest ’s visszautazott Parisba. Némelíy lá
pok azon hirt kezdek terjesztgetni, miszerint Lajos Fülöp 100 ezer fran
kot külde Carlosnak franczia földre léptekor ; de a’ kormánylapok határ- 
zottan tagadják ez állítást, mit csakugyan nem igen érdemel hitelt, mert Car
los, mihelyt a’ spanyol földet elhagyd, azonnal tetemes pénzmennyiséget 
kölcsönze. A’ franczia földre menekült spanyol tábornokoknak Yendome 
és Bourges jelöltetek tartózkodási helyül.

(Don Sebastian infans elhagyja Francziaországot.) A’ National szerint d. 
Sebastian infans útleveleket kapott Nápolyba utazhatásra, miután nyílva- 
nyitá , hogy d. Carlossal megliasonlott ’s többé nem fog Spanyolország 
ügyeibe keveredni. E’ hir merni)kőcsapás volt a’ trónkövetelőre nézve, 
noha egyébiránt az infans szavának nem épen nagy hitelt adhatni, miután 
már több ízben megszegd azt, ’s egyik párttól másikhoz csatlakozók, 
mikép t. i. változékony szeszélye jónak találta.—

(Pontois grófi czimet kap. Elegy.) Paris oct. Il ikén: „Egész Pa
risban köz beszédtárgyul szolgál jelenleg Pontois grófságra emeltetése, 
’s különösen azon mód, mellyel e’ liizelgő megkülönböztetés tudtául ada
ték. A’ királynál nyert búcsúzó kihallgatás igen kegyes volt. Azon pil
lanatban t. i. midőn már távozni akart, következő szókkal liivá őt vissza a’ 
király : „Pontois ur, Ön igen ügyes ugyan; de mégis valaminek híjával 
van, hogy illőn képviselhesse a’ kormányt Konstantinápolyban.“ Kétség- 
kül mindenki gyanítja, mint monda Pontois mindent csodálkozásba és il
lő szerénységből, ’s Inában türekvék kiolvasni a’ király arczábol, hogy 
vájjon nii lehetne azon valami, miglen újra e’ szókat mondd Lajos Fülöp: 
„Igen igen Pontois ur, hiányzik Önnek valami, ’s ime, itt azon valami.“ 
Másnap következő föliratu látogató jegyeket hordoztata széllyel a’ diplo
mata: „Pontois Eduard gróf.“ — D. Carlos a’ kormány unszolási kö- 
vetkeztiben hír szerint titkos ügyviselőket külde Espana grófhoz és Cab- 
rerához, kik által fegyver-lerakásra szólítja fel őket. De Espana gr. már 
megelőzd Carlos e’ kívánatét, mi pedig Cabrerát illeti, Espartero rop
pant serge hihetőleg hasonlót tevésre birandja őt, ha soha nem szólítja 
is őt fel d. Carlos. D. Sebastian ineghasonlása a’ trónkövetelővel igen 
nagy figyelmet gerjeszte. 1). Sebastian ünnepileg jelenté , hogy minden 
politikai párttól szorosan visszavonulva csupán a’ festészetnek szándéko
zik ezentúl é l n i  N á p o l y b a n .  A’ fölebbviteli főtörvényszék fé 1 r e 
ve t é a’ g y i l k o s  P e y  t e l  f o l y a m o d á s á t .  — M a r s e i l l e -  
ben a’ Sémaphore szerint olly meleg idő já r, hogy az egész növényor
szág nyilványosan meghazudtolja a’ kalendáriomot. Mandula-és cseresz
nyefák lepvék virágokkal, ’s ha még két hétig illy meleg marad az idő, úgy 
novemberben alkalmasint cseresznyét fognak ehetni Marseille lakosi. — 
Oct. Sidan fényes nappal, Paris egyik legnépesb részében, iszonyú ket
tős gyilkosság történt. Az utcza tömve volt föl ’s alá hullámzó embercso
portokkal, midőn egy zavart tekintetű férfi fenyegető mozdulatokkal De
caux nőtestvérek vászonboltjába rohant: „Pénzre van szükségem!44 kiálta 
tompa hangon, az ajtót bezárd, ’s egyik kezében tőrt villogtata, másik
ban pedig pisztollyal l’enyegete. A’ két testvér e’ véletlen megrohanás ál
tal annyira veszté eszméletét, hogy szólni sem tuda, és a’ gonosztevő, 
választ sem várván be részükről, és időt sem engedvén nekik, hogy 
pénzt vehettek volna elő, az idősbiket hasba döfd késével. A’ fiatalabb 
futni «akart, de a’ gyilkos megragadd őt és hátába verd tőrét. A’ két fia
tal lyány kiáltozásit szerencsére meghalld a’ kapus , ki azonnal bátor el- 
sz«ántsággal a’ boltba rohant, a’ gyilkost megragadd ’s mind addig tartá, 
mig segitségire éi'keztek a’ szomszédok. A’ Kínost azonnal rendőrbiztos 
elibe vivék, hol azonnal kivallá , hogy neveDordoir és csupán azért ro
hand meg gyilkos szándékkal a’ lyányokat, mivel pénzre volt szüksége, 
mellyet könnyebben vélt tőlük kicsikarhatni, mint erős férfiaktól. Egyéb
iránt állitá, hogy ő minden esetre gyilkolt volna mást is, mert mulhatlan 
szüksége volt pénzre, mellyhez más eszköz által nem juthata. A’ két sze
rencsétlen lyány nehezen fog fölgyógyulni, noha mindent elkövetnek kö
rültök Paris leghiresb orvosai. A’ gonosztevőn őrjöngés vagy részegség 
jeleit épen nem lehete észre venni, ’s igy iszonyú tette annál szigorúbb 
büntetésre méltó.

(Orleans hg Algírban.) Sept. ISiki franczia lapok igy Írják le Orleans 
hg fogadtatását Algírban; „Orleans hg regg. 8 órakor érkezek Algírba 
Oranból. Partra szálltát 21 álgyulövés hirdeté , ’s a’ kikötőben valameny- 
nyi hajó diszlobogókkal volt borítva. A’ hg lovon tartá bemenetét a’ tenge- 
részkapun. Yalée tábornagy, fényes tábornokkar kíséretében baloldalán 
lovaglott, ’s mindenféle fegyverzetű katonaság: gyalog, pattantyús, Spa
in* afrikai vadász , franczia és mór rendőrség, képzelhető legtarkább ve- 
gyületü diszsorozatot képeze. A’ kormányzósági épületben a’ városi ható
ságok és testületek üdvözlék a’ hget. Nem képzelhetni olly kiáltó ellentétü 
jelenetet, mint minő azon pillanatban a’ fiatal hg előtt kifejlett. Irnamok, muf
tik, kadik, fehér turbánban ’s aranytól ragyogó kaftánban a’ franczia bírák 
közt, kik egyszerű fekete palástban ’s négyszögü süvegben jelentek meg, 
metidzsai arab főnökök, aranyhimzetü egyenruhás pénzügyi tisztek mel- 
lett, kabylok, piperkőezök, ’st. ef. olly bámulatos zavarban hullámzottak 
föl ’s alá , hogy száz szem is elég ’s meglepő legelőre talált volna. A’ mór- 
izlésü oszlopcsarnok még nagyobb mértékben emeld e’ jelenet sajátszerű
ségét.“ —

Gäbonaür : Pest, October lükén : Tiszta búza 160, 145, 135 ; — Két
szeres, 115, 110; 100, — Rozs 100, 05; 90, — Árpa 90, 
88, 85;— Zab 66, 64, 62; — Köles 90, — , — ; — Kuko- 
ricza 105, 100, 95; — Köles-kása; pesti m. v. garas.

D iu ia v lz á l lá s :  Pest, octob. 21 (tikén 4' 1" 6"' — 22dikén 4' 0" 3 '"  
— 23dikan 3' 11" 3'" —
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FOGLALAT: Magyarország és Erdély (kinevezések; százat Bajzáiéi a’ magyar színház ügyében ; budapesti napié: idéjárat, a’ hídflgy éléi o halad; 
kávéházak csinoslmlása , magyar játékszín , ’s a’ t.; különféle : csabrendekí rablé-merény, ipar - ’s tőzsériigy ; vnsulaink ; ’« a’ t.) Spanyolország 
(Espartero legközelebbi vállalati; ’s a’t.J Anglia (llodges alexandriai í'öeonsul; nézetek a’ keleti kérdésiül; a’ vasutak ’s légszesz nem uj talál
mányok; 's a ’t.j Németország (a’ kormány nyilaíkozványa Dunin érsek ügyében; ’s a’ t.) Törökország (M. All folyvást ánuánykodik; adatok róla 
és u’ szultánról ; ’s a’ t.) Gabonaár. Dunavizállás.

M a g y a r o r s z á g  é  s E r d é l y .
Öcs. k. Fensége, tisztelt szeretett Nádornénk, kegyeskedék f.h. Ifikén, 

hazai szobrászunk Ferenczy István műtermét, b. Forrayné udvari hölgye kí
séretében meglátogatni, ’s magát a’ részint kész , részint munkában állott 
szobrok’s mellképek felől, a’inüvész által nyájas leereszkedéssel értesittetni. 
Szép e’ magas példa nagyainknak: miként tartsák érdekeikben a’ honi mű
vészetet! szép elősugára ez azon bíztató reménynek, hogy a’ honi művészet 
egyik legszebb ága, a’szobrászat, melly most egyetlen Fcrenczynkben pon- 
tosúl7 valahára kife^lendik árvaságából!

Épen most hagyá el*következő, nemzeti érdekű és nagy figyelemre méltó 
munka a’ sajtót: „ S z á z a t  a’ pes t i  ma gya r  s z í nház  ügyében. Baj- 
Kától.“ Nemzeti színészetünk ügyét olly hő részvéttel pártolja minden hnxn- 
llui kebel, hogy annakállandó megalapulását ohnjtási közt első’s legkitűnőbb huly- 
ro méltatja, mint egyik leghatalmasb emeltyűjét a’ hazai nyelv előmozdításának 
’s nemzetiség - ébresztésnek. Bajza, mint egykori igazgatója a’pesti színháznak, 
igen sok és igen kielégítő föl világítás okát adhat c’ nemzeti nagy ohníjtásra nézve, ’s 
fönobbi munkája ezenküi még azért is méltó legnagyobb figyelemre, mivel az 
igazgatás iránt is saját tapasztaláéiból merített czélszcrü javaslatokat foglal ma
gában , az eddigi gyakor igazgató - változás pedig totllcg lanusitá, hogy épen 
e’ pont kíván legélénkebb gondot ’s Ieghathatósb orvoslást, ha a’ nemzet mél
tóságának megfelelő álláspontra akarjuk emelni nemzeti színészetünket. A’ kö
rülményes!) jelentést mai Értesítőnk közli.

B u d a p e s t i  n a p ló .  Szép őszi időnknek tán vege; három nap óta 
csekély szüneteket kivevőn szakadatlanul esik, ’s a’ lég rögtön annyira 
meghüvesült,hogy a’-fűtést több házban megkezdek. A’kÖzelgő vásárra nézve 
igen kellemetlen e’tartós esőzés,mert az utakat hazánknagyobb résziben meg- 
ronthatja.Mindazáltal mára szépen kiderült. Pückler-Musk.hg f.hó 21 en„Ar- 
pád“ gőzösön visszaérkezék Pestre Bábolnáról; ’s már bizonyos, hogy ta
vaszig itt mulatand, ’s hír szerint házat is szándékozik venni fővárosunk- ° • , , , _ , ban. — Oct. 19ikenestg 7 orakor „Zofia“ vas gőzös, Gerritsen kapitány
parancsi alatt Pestre érkezők ’s most az ó - budai hajógyárba^ van kiiga
zítás végett. E’ hajó különösen kitűnik rendkívül csinos elrendezése , ’s 
azon kedvező körülmény által, miszerint nem merül mélyen vízbe, mi 
igen nagy hasznú, főleg felső Dunánkon, melly gyakran olly csekély mély
ségű, hogy a’ többi gőzös fél pályáját is alig végezheti elakadás nél
kül. — Igen rövid idő múlva megkezdik a’ hídépítést Budapesten, mire 
nézve már a’ szükséges előkészületek egy része megtörtént. Uj évtől kezd
ve a’ budai katonai élelem-tár és sütő-ház istállókkal együtt külön e’ vég
re bérlett házakba fog szállíttatni, liogyt. i. a’ leromboláshoz minélelőbb 
lehessen fogatni. Az egész ország csak legnagyobb örömérzettel lát
hatja annak közelgő teljesülését, mire majd egész évezred óta volt szük
ségé, ’s mitmind annyi idő óta csak remények és óhajtások országában kelle 
látnia. — Kávéházaink folyvást szépülnek, ámbár Pest darab idő óta 
híres e’ tekintetben; meg kell mindazonáltal vallani, hogy e’ szépülés szo
rosan külsőleg értendő, mert a’ kávé, mellytől tulajdonkép nevüket köl
csönzik ez intézetek, olly silány, néhány egyes kivételekkel azonban, hogy 
a’ legszenvedélyesb kávéivó is kigyógyulna e’ vágyódásából, ha kizá
rólag kávéházakban kellene azt teljesítenie. Annál dicséretesb dolgokat 
mondhatni azonban a’ külső díszről, melly főleg az „Angol királyné“ meg
nyílta óta, naponkint nagyobb fényben kezd mindenütt mutatkozni. Oct. 
24ena’ casino-épületi kávéház nyílt meg szokott esti zenével; a’ kávé
ház igen pompás és kényelmes elrendezése hir szerint mintegy 13 ezer 
forintba került. A’ gyönyörű kilátás is rendkívül emeli a’ mulató-terein 
diszét. A’ „Magyar király“ kávéháza is uj bútorzatot kapott, mi pedig 
Ifegörvendetesb, főkép szellemi fejlődésünk tekintetéből, az azon szép kö
rülmény, miszerint az illy kávéhazakban 40 — 50 ’s több honi és külföl
di hírlapot is láthatni, még pedig mind kézben és olvastatva. — Chio- 
lich játékszini zsebkönyvet ad k i, melly rövid idő múlva elbagyandja a’ 
sajtót ; a’ munka német nyelvű úgyan, de annyiból mégis érdekes, hogy 
a’ budapesti két német színházon kívül a’ nemzetiről is szól, és Bartháné, 
Komlóssy Ida, Erkel és Szerdahelyi arczképeiket is adandja. Lehetlen he
lyesleni azon pazérlást, méllyé’ tekintetben darab idő óta divatozni kezd. 
Versek már mindennapisággá aljasultak, ’s a’ k o s z o r ú k a t  is szé
gyenleni kénytelen már a’ valódi művész, mióta kontárok és elefántok is 
röpkénnyel diszesittetnek, ’s mi lesz az arczképekből, ha végre minden 
kezdőnek vonalmi ecsettel ’s vésővel leendnek örökítve? Végre nem sokára 
a’ zártszéknyitókra és czédulahordókra kerülend a’sor. Az illyest egyene
sen müvészet-lealjasitásnak mondhatni. — Nagy Ignáez „Szinmütárának“ 
fiík füzete elhagyá a’ sajtót ’s minden könyvárusnál kapható két ezüst 
húszason. Tartalma: „Savage Richard“ szomoruj- 5 felv., Gutzkow Ká
roly után lord. Lukács Lajos. Gutzkow neve sokkal ismértebb az egész 
müveit Európában, hogysem dicséretére valamit mondani kellene; emlí
tésre méltó mindazáltal , hogy e’ legújabb müve német nyelven még nem 
jelent meg nyomtatásban, ’s így a’ kiadó az eredeti kiadást előző meg a’ 
magyar fordítással. — Nemzeti színpadunkon f. hó. 19ikén Bognár ju
talmára „Ismeretlennő“ adaték bérszünettel; 20ikán „Szebeni erdő“ 2lén 
„Borgia Lucretia“; 22ikén „Haramják“ Schedel fordítása szerint Czelesz- 
tin jutalmára bérfolyamban; Czelesztin utoljára lépe föl ez este mint ven
dég, ’s egyszerre M o o r  F e r e n c z  és  K á r o l y  szerepeit a d á ; a’ 
k ö z ö n s é g  örömmel látta C z e l e s z t i n  utolsó fölléptét. 23án „Két-

alaku“ jőve színpadra: 24dikén „Gemma di Ve r gy“, mellyben meg 
egyszer utoljára lépett föl Bognár mint vendég. Baba kisasszony, az ele
fánt, meggyőzé nz operát, mert színházunk jó formán üres volt az este, 
inig a’ félváros az említett állat-művészt siete csodálni; 25ikén berszü- 
ncttcl Szentpétery jutalmára a’ múlt számunkban említett „Ludas Matyi.“ 
Ilire jár , hogy olasz dalszinész-társaságot szándék fülleptotni nemzeti szín
padunkon; de nemzeti színészetünk javára még sem valósult ez állítás, 
inert az igazgatóság józanul átlátta, hogy olasz'dalmiivekkel nem mozdít
hatni elő hazai nyelvet és nemzetiséget, a’ pesti magyar színházat jveilig 
csupán e’ két nagy czélból építtetők az egész hazabeli adakozók s korán
kéin puszta lulcsiklandásért. —

(Vasutaink.) Az igen szép őszi idő rendkívül kedvező volt épülőben le
vő vasutainkra, azonban jövő ősz előtt még sem igen várhatni a’ bee.s- 
győri vasút tökéletes elkészülését az első állomásig. E’ vasút a’ triesztinek 
előkészülete, melly kapcsolatban leend ezzel, ’s mellyrc nézve már leg
kedvezőbb a’ remény. Ha a’ trieszti vasutat nz éjszaki pályavonal meg- 
hosszabitásának gondoljuk, ezt pedig folytattatni hisszük Csehországig, 
mi kétségkül meg fog történni, úgy nz adriai tengert Moldva folyammal 
látjuk szakadatlan kapcsolatban , melly vonal bizonyosan leghosszabb 
leend egész világrészünkben. A1 pozsony-nagyszombali vasút, mellyen 
900 ember folyvást dolgozik , jövő tavaszkor Sz. Györgyig bizonyosan el- 
készülend. —

Ge de Ilon,  oct. I2kén: A’ fenszíiletésflek leginkább jó tetteikben 
fénylenek, mellyek ha az emberiség tiszta szeretetéből , az alacsony üii- 
zés szennyétől távol, egyedül nemes szivük sugallóiból erednek, minden 
jók szeretetét, sőt ellenségeik tiszteletét is méltán aratják; azoknak szi
veikben pedig, kiknek könnyei e’ ns tettek áltál letörlesztetnek, örök bála- 
oszlopot emelnek. Rég szentelve áll illy emlék e’ niv áros minden rendű, és 
vallásit lakosi szivében szeretett íoldesurok fin. Grassalkovich Antal hg 
ur tiszteletére, kiben atyjokat szeretik minden jobbágyi, ’s kitől áldásos 
víszon - szeretetének kegyeivel majd naponként tetéztetnek; igy most is 
hosszabb betegsége után alattvalóji közt megjelenvén minden valláskü
lönbség nélkül három ezer forintot osztatott ki olly házi szegények közt, 
kiket ugyan Ínség nyom , de szerénységük gátolja szükségük megvallását; 
illy atyailag ápolja ő az iskolát is, mellyben az utóbbi próbatétkor a’jeles
beket tiz darab arannyal jutalmazó, llasonlag ritka erényekkel tündöklő 
herezegnője, a’ felett, hogy apró alattvalóit minden iskolai szerekkel el
látja , az első fiúcskának ezüst asztali készületet gyönyörű borítékban , a’ 
lyánykának pedig drága nagy kendőt’s két aranyat ajándékozott. A’ nstett 
önmagában leli ugyan legfőbb jutalmát, ’s ámbár ezek nyilványitását n’ 
kegyes adakozók szerénysége tán ellenzi,de kike’jókban részesültek szives 
elismeréssel hálájok némi adóját óhajtván lefizetni, nz ég áldásit kérik 
atyáskodó földesurokra ! —

TÖEséa* -  {póníz-’s  iparSÍHg'y: F i u m e ,  őr t. 11 én. Reményijük, hogy 
jövő hónapokban nevezetes mennyiségű bánsági gabna fog külföldre szállíttatni. 
Ugyanis e’ napokban Triesztből többféle megrendelés érkezett, mellyek követ- 
kezliben egy stajo vencto (egy és egy negyed pozsonyi mérő) tiszta búza ára 
5 forint 10 krrap. p. ment fel. Angliából nyert tudósításaik szerint a’ termés ott 
igen silány volt, mi pedig a’ gabna minőségét illeti, az a’ legalábbvalók köz
zé tartozik. Francziaországban , Ind eleinte a’ terméssel meg valának elégülvo, 
már most szükség mutatkozik, ’s a’ íranczia gabnainérték (két stajo veneto) 02 
frankkal fizettetik. Úgy szinte Toscanában u’ tulajdon termés koránsem lesz ele
gendő; melly körülmények Fiúméra ’s Magyarországra nézve annyival kedve
zőbbek, minél bizonyosb, bogy a’ szép és teljes szemű bánsági tiszt, búza múlt 
évben, kivált pedig Angliában, köztelszést nyert. Végclleniil hátráltatja keres
kedésünket a’ vizlogyatkozas a’ Száva és kulpa folyamokban, minthogy c’ miatt 
u’ hajók tovább nem haladhatnak ’s azon 20,000 mérő , melly jelenleg károly- 
városban , s más 00,000, melly Sziszeken van lerakva, Horvátország tulajdon 
szükségei pótlására sem elegendő. Ugyan a’ vizfogyalkozás okozza , hogy u 
már útban levő terhelt hajók rendkívül sokáig kényteleníttelvén vesztegleni’s a’ 
téli idő közelítvén, ezek nz idén másodszor többé nein rakodhatnak, kellemet
len szinte , hogy egy párisi nagykereskedőház az idén vásárolván először na
gyobb mennyiségű magyar dohányt, ennek a’ tengerparthoz szállíttatásában a’ fell
endített okból mar több hónap óta hátráltatik. Mindenki átlátja tehát, hogy a’ 
Száva és Kulpa szabályozása legfőbb figyelmet és tekintetet érdemel, minthogy 
e’ nélkül Magyarország számtalan becses termesztményi a’ külföldiekkel soha 
versenyezni nem fognak. — A’ szegzárdi hegyeken f. hó első hetében a’szü
ret általányosan végre jutván, annak bár mennyiségre középszerű áldásos kö
vetkezményit a’ termesztők és munkásoknak már négy évig nem látott ’s hallott 
zajos  ̂’s víg csoportjai eléggé igazolják. Az uj bor akóját minőségéhez képest 2—3 
pengő ft. veszik, a’szemes termesztők azonban, kik a’ szürettel töppedt (aszú) 
szemek nyerhetése végett is nem hamarkodtak, ez árt erős, fekete és zamatos 
boraikért kicsinyük. — G y ő r ö t t  is, valamint hazánk majd minden részeiben 
igen kedvező volt az idő a’ szüretre; a’ termést mindazáltal sem mennyiségre, 
sem  ̂minőségre nézve nem hasonlíthatni az 1834ikihcz. A’ must akója <>, 7, 8 
váltó forinton kelt. A’ Duna rendkívüli csekélysége miatt igen kevés gabna ér
kezik a’ föl vidékre , minek következőben Győrött valamennyire emelkedni kezd 
a’ gabnaár.— M én esén  is végbe ment a’szüret, az idő rendkívül kedvező volt, 
a’ termés minőségre inkább jó mint mennyiségre , kivált azoknál, kik a’ szedés
sel valamennyire Restek. Általában a’ bor jóságát tekintve az a’ 34dikihez ha
sonló azon észrevétellel, hogy most aszúbor több’s jobb készült azoknál, kik az idő 
különös kedvezését látván , minőségre inkább mint mennyiségre törekedtek , mi 
általában a’ közönséges borokra nézve is kívánatos volna, hogy ezen különben 
igen jeles boroknak már csökkenni kezdő hírét helyreállítaná. Magyaráton, hol
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különben a’ legjelesb felicr aszfaliborok teremnek, az idén igen szomorú szüret 
volt, tönkre tevén az aug. gdiki jég a’ szőlőbirtokosak minden reményit annyira, 
hogy csak egy tized részihez julhaiiak termésüknek, mi annál fájdalmas!), mi
nél jobb minőségű ’s. több mennyiségű borra számolhattak. Szomorú látvány volt 
a’ gazdagon rakott tőkéken végkép elfonnyadt’s minden nedv nélkül függő szám
talan fiirtöt szemlélni; ugyanezen csapás érte a" galsai szőlőket is ’s a’ világosink
nak egy részét. Az új bornak nagyobb kelete volt mint tavaly ’s magast) áron. 
Egyébiránt bár a’ legkelleinesb őszi sőt mondhatni nyári napok derítették a’szü- 
retelök kedvét, mind a’ mellett legnagyobb csenddel folytak azok el, holott az 
előtt számtalan zene ’s tánczvigalom élesztő ezen környéket. Vájjon erre nézve 
nincs é Priesznitz korszakának némi befolyása? vagy csak a’ korszellem bé
lyege ez , melly az örömkitöréseket illy módon szelídíti V

" KÜLÖNFÉLE. C s a b r e n d e  k, oet. iOén: F. hó ökán esti kilenczedfélkor öt 
rabló B o g y a y  t.biró és csabrendeki közbirtokos lakának bel udvarába, két rendű 
kerítésen, lajtorja segedehnivel lopózott. A’ rablók első tetie volt, a’ konyhá
nak, melly előcsarnok által választatikel a’ lakháztól, elfoglalása; hol a’ latrok 
egyike a’ mosogatással foglalkodó szolgálók mellének szegzé puskáját’s agyon- 
lövéssel fenyegetve parancsoia néma hallgatást, egy másik más állomást von, 
három pedig a’ még be nem zárt előszoba ajtójánál foglal» helyet. Vacsoráját 
végezvén a’ köz-tiszteletü háziúr, lefekvés idején hírlapok olvasásához szokott 
fogni, minek végeztivel egyetlen gyermeke hálószobájába ment, ezt imádság
ra ’s lefekvésre intendő. Bevett szokása volt Bogyay urnák, lefekvés előtt cse
lédeit megszemlélni, e’czélból tehát most is, veszélyt nem is gyanítva,kinyitja 
előszobája ajtaját, ’s még ki sem lép a’ küszöbön, 'midőn az ott álló ’s gyilkoló
szerekkel ellátott három gonoszlelkű hirtelen megrohanja és sűrű baltaütések 
közt szobájába visszanyomja. A’ szobába visszaverettet most az ajtóhoz közel fek
vő ágynak szórnák ’s fejének irányzott baltákkal sujtogatják. A’ minden fegy
vert és segedelmet nélkiilző, noha e’ megtámadóktól nem mást mint a’ legkinosb ha
lált várhatá, még sem vesztvén lelki éberségét, izmos karjait feje védelmire 
fordítva , Jézus neve kiáltozása közt, karjai által tartja fel a’ fejének ezélzott 
halálos ütéseket ’s már leroskadandó vala, nem birván a’ fej ótalmára tartott össze
zúzott karok a’ védelmet, midőn a’ mennyei kar nyujta sege elmet. Ugyanis 
a’ vészszobában volt dajka, látván ura távolílhatatlan halálát, a’ haramiák közt 
kitörni segedelem végett megindulván, egy baltaütéssel, melly mégsem lön ha
lálos, a’ pallóra téríttetik; az ajtó mellett halálos félelemben rettegő urfi , dajká
ja , de leginkább folyvást kínzóit édes-atyja veszedeltnire , iszonyúan kezde Ri
koltani segedelem után ’s az ajtó mellől eiőnyomulni. E’ lármán megrettentek a’ 
gyilkosok , vélve , hogy talán valamelly váratlan segedelem mégis érkezhetnék; 
hogy tehát elhatárzott gyilkoló és rabló tervöket minélelőbb végezhessék, egyik 
közülök hátralép, mint eddig siker nélkül tett baltavágásinak nagyobb súlyt adan
dó. Föl is emelé inár bizonyos halálra éles baltáját, de midőn teljes erőbiil a’ már 
mdgkinzotthoz ugorva vágni akar, az erótetett ugrásban elszakad gatyamadza
ga, melly után kapkodva leejti vállán lógó puskáját, kifordul kezéből baltája ’s midőn 
hirtelen gatyáját felkapni nem tudná, eszméletét vesztve, hogy a’gyermek moz
gó árnyékától meg ne ragadtassák, vagy mivel — mint a’ gyermek állítja — 
nadrág is volt rajta , ettől meg ne ismertessék, kurta szűrét összerántva, gug
golva nyoma ki a’ szobából a’ két másik megijedt gyilkost, ott hagyva leesett 
gatyáját, baltáját és puskáját. A’ haláltól megmenekült ur összeszedvén kis szá
mú háznépét, hamarjában ugyanitt lakó testvéréhez Bogyay Józsefszolgabiró- 
hoz kühle. Ki hallván testvére szerencsétlen, de az isteni gondviselés által a’ 
haláltól niegiiicnekcdett esetét, tüstint annak nemcsak bátorítására megjelent, 
hanem egyszersmind az istentelen gyilkosok kipuhalolására rendeléseket tőn. Ni
kink f. hó 4kén egy pór aszszony 3 leánymagza'ot szült, ’s mind a’ három, szü
lőjével együtt jó egészségű ; a’ szegény pornót e’három magzat dajkálása leg
inkább busája. II-k.—A’ bécsi es. kir. közönséges udv. kamra 5 évi kizáró sza- 
baditékkal tiszteié meg Kari Henrik körmöczi hazánkfiát sodrony nélküli szem- 
ernyö-folialálásra , melly nem nyomja úgy a’ fejet, mint az eddigiek. — Bras
sói hírek szerint Plojest és Borecsin helységekben sajátszerii baromnyavalya tá
madt, mellyben fiileit lekonyitja a’ szenvedő állat, szájából tajtékot ereszt ’s 3 
nap alatt elhull. E’ nyavalyát százrétü paczal-vésznek nevezik azon vidéken , 
noha inkább szájbajnak, vagy nyelvfenének lehetne azt mondani. Az illető ha
tóságok azonnal czélszerüleg intézkedtek, hogy tovább ne terjedhessen a’ vészes 
ragály. — Rózsa Ferencz nagyváradi diákszertartásu kanonok, az egész papne
velő-házat saját költségin eserépsindellyel födeté be. — Keineues vidékén a’ fe
kete esiinaz tetemes károkat tesz a’ vetésekben, összerágdosván azokat gyö- 
kerökben. Némelly helységek határaiban egészen újra kell vetni a’ földeket. Né
hol pusztít a’ marhadög is. A’ szüret középszerű, de az 183idikihez közelítő 
bort ad. Akójaitt a’mustnak 8 tton kei v. ez. — F. oct. elején Kis-Beszterczén , 
L ő v é n  t ha l  Samu báró nagy hajtő-vadászatán egy rendkívül nagy és szép 
medvét lőttek , raellynek magassága első lába talpától szügyeig: 3 talp s 10 
liíiv.; hátulsó lába talpától h:ttaig:8 talpS hüvelyk, hossza orrától k e z d v e h á t 
gerinczen mérve a’ farkáig: 7 talp volt. Beirészein kívül nyomott 390 fontot, és sza
lonnája kiolvasztva 19 kupa zsiri adott. — Minő vigyázattal szükség töltött fegy
vert, kivált gyermek közt, tartani, küv. szomorú eset bizonyítja, közelebb múlt 
héten egy kisbeszterczei szölőpászlor töltött puskáját lakszobájában hagy«. A’ 
gyermekek csak magokralevén Imiin, egyik közülök a’puskát kezébe véve azzal 
játszani kezde. A’ puska elsült ’s a’ töltés a’ szőlőpásztor közel álló kis leánya 
szivén ment keresztül ’s azonnal halva rogyott a’ földre. E. II.

S p a i i y o i o r s x á g
(Espartero legközelebbi vállolati.) Madridi octob. 5ki magányos le

velek szerint a’ hadministerség érdekes sürgönyöket kapa Esparterotul, 
mikből kiviláglik, hogy a’ győzelmes fővezér még e’ hónapban tökélete
sen véget vetend Cabrera dulongásinak Aragóniában, ’s onnan novemb. 
elején Cataloniába nyomulnod a’ zendülők meghódítására, mind ezek vé
gezte után decemberben Madridba fog ulazni , elfogadandó azon hódola
tokat , mikre érdemesitni tudd magát. —

A n g l i a .
(Pénzügyi zavarok.) A’ Times igen komor sziliekkel fösti a’ pénz

keringés mostani állapofját, ’s többi közt igy nyilatkozik: „Azon hírek, 
miket Great Western gőzös az egyesült szabad tartományokbulhoza, igen 
csiiggesztők azokra nézve, kik pénzügyi összeköttetésben állnak Ameri
kával; mert az ottani bank több héti erőködés után is csupán 120 ezer 
font sterlinget tuda Összegyűjteni készpénzben, Angliába szállítás végett. 
Ki ezt józanul megfontolja, minden kellemetlen következményre készen 
tarthatja magát. Bankrészvényekben ’s váltókban , mintegy 400 ezer font 
érkezek ugyan szinte ez alkalommal; de a’ hitelcsökkenés miatt az előb
biek nem igen kapósak, az utóbbiakat pedig a’ kereskedési kölcsönös tar
tozások nyelik el.“ A’ többi lap mindazáltal nem szól e’ tárgyról olly si
ralmas hangon , nevezetesen a’ Globe igy elmélkedik róla: „A’ pénzvá- 
sár tökéletesen csöndes , és semmi nyugtalanító hir nem háborgatja jelen
leg a’ kereskedés szokott folyamát. Valamint a’kereskedés havonkint ha-

tárzottabb korlátok közzé vonul, úgy a’ pénz sem olíy igeii kapós most 
kereskedési czélokra. Ámbár kisebb mennyiségben kering tehát most ná
lunk a pénz, azért mégis tökéletesen elég a’ közönség szükséginek jog* 
szerű íödözésire. A’ tönkek kevesbiilése is világosan tanúsítja, miszerint 
alapos tárgyakra ’s hitelt érdemlő vállolatokra épen nem hiányzik a’ kész
pénz. A’magas kamatot pedig annyira megszokta már a’ közönség, hogy 
hihetőleg senki nem fog miatta zúgolódni.“ A’M. Post még továbbmegy 
jó reményiben, és sem az 1 fontos bankjegyek hirdetett kibocsátását nem 
tartja szükségesnek, sem azt nem hiszi, hogy a’Mostani zavarnak fi
zetés-szüntetés, vagy legalább felfüggesztés lenne következménye. A’
M. Chronicle véleménye szerint a’ kész fizetés megszüntetése mulhatla- 
nul becscsökkentést vonna maga után a’ bankjegyekre nézve, mi minden
kinek tetemes veszteséget okolna; azért tehát nem is gondolhatni, hogy 
a’ kormány illyesmire hatalmazná föl a’ bankot, noha a’ bankigazgatók 
nagy kedvet mutatnak illy fordulatra. „A’ bankigazgatók, szól a’ nevezett 
lap, kik azon körülményt hozhatják föl mentségül, miszerint a’kormány 
tetemes mennyiséggel adósuk, ez által elkerülnék azon vádat, melly ha
sonló esetben minden más bankot terhelne ; de azért átlátni még sem 
vagyunk kepesek, hogy vájjon miért legyen szabadkéz angol banknak, 
minden más országbeli fölött, tőnket hirdetni ? A’ bank nem tőn annyi ál
dozatot e’ fordulat orvoslatául, mint más magányos bank minden esetre 
tett volna.“ —

(Hodges alexandriai főconsul. Nézetek a’ keleti kérdésről.) London, 
oct. 1 Óikén: ,,A’ londoni udvari laj) oct. 5iki száma nem csekély cso
dálkozást szüle azon hírrel, miszerint ő fels. Hodges szerbiai volt főcon- 
sult Campbell helyébe alexandriai főconsullá nevezé ki. Campbell ezredes 
híven teljesité kötelességit, ’s azért nehéz megfogni, miért távolitják el 
őt állomásáról épen e’ rendkívül kétes pillanatban? M. Ali iránti szerete- 
tet épen nem tanusíta legújabb hivatalos sziirgönyiben , sőt ellenkezőleg 
mindenkor úgy nyilatkozók a’ ministerség előtt, hogy az alkirály, bár 
mint nyilatkozzék is, igen rövid idomulva bizonyosan’s tökéletesen függet
lenné hirdetendi ki magát. Azonban azt sem tehetni föl az angol kormány
ról, hogy politikáját most rögtön változtatni kívánná M. AU ellenében, 
mert legújabban is határzottan oda nyilatkozók, miszerint M. Ali köve
telését nem teljesíthetni, ’s hogy Anglia ez ügyben végre kénytelenleend 
Francziaországtól külön válni és a’ többi hatalmakhoz csatlakozni, ha t. i. 
a’ franczia kormány nem határozhatja el magát a’ basa helytelen kivánati 
ellen szükség esetén tettleg föllépésre. Feszült kíváncsisággal várják e’ 
fontos váltfrztakís valódi okainak köztudomásra jutását. — A’ Presse és 
Courrier fran^ais legújabb számai állitólag biztos forrásból jelentik , mi
szerint a’ tuileriák kormánya végre határzottan M. Ali mellett nyilatkozók. 
Pontois utasítást kapott a’ basa számára Egyiptus és Szyria örökös’s Can- 
dia holtigluni bírását követelni. E’ hírre ezt jegyzi meg a' ministeriM. Chro
nicle : „Hu ez komoly szándéka a’ franczia kormánynak, mellytől többé 
távozni nem akar, úgy azon kérdést támasztjuk: milly okbul csatlakozók a’ 
franczia kormány a’ többi hatalom tilalmazó nyilatkozatához Konstantiná
polyban a’kérdéses tartományok átengedésire nézve?Illy föltét alatt a’ nagy 
hatalmak, közbenjárulta nélkül is békét tudott volna eszközleni az alkirály- 
lyal Chosrew basa. A’ fiatal szultánnak segélyt Ígérni ’s aztán illy kivá- 
natokkal föllépni, valóban annyit teszen,mint Törökországot megsérteni 
és az európai hatalmakat kigúnyolni. Ha ez volt Francziaország czélja, 
úgy nyiltan kelle azzal föllépnie, nem pedig a’ török birodalmat föntar- 
tó szándék alá rejteni valódi határzatát. Világosan látjuk már most, miért 
hivaíék vissza Roussin hajóvezér. Azért történt ez, mivel a’franczia kor
mány nem helyeslé azon engedélyeket, miket a’ hajóvezér a’ porta iránt 
tőn ’s mivel hathatósan pártolni kivánta M. Ali minden követelésit. Az an
gol kormány köteles volt Roussin visszahivatása iránt tudakozást intézni 
a’ franczia kormányhoz.’S mi volt ugyan erre Soult tábornagy válasza? Meg- 
vallá é, hogy a’ porta ügyét elhanyaglani és a’ szultánt az alkirály kö
vetelési elfogadására kényszeritni szándéka? Soult nem vallá ’s nem is 
vallhatá ezt meg, noha úgy látszik, hogy a’ franczia kormány csaku
gyan illyesinit akar létesítni. Nem akarjuk e’ nézeteket tovább vitatni; meg 
kell mindazáltal jegyzenünk, hogy azon esetre, ha Pontois csakugyan illy 
utasításokkal megy Konstantinápolyba, úgy nem békeszándékkal küldé őt 
a’ kormány. Mi azonban mégis mind e’ mellett sem tudjuk elhinni, hogy 
a’ franczia kormány valóban makacsul teljesittetni kivántatná az alkirály 
minden szerénytelen követelésit. Soult tábornagy helyzeti sajátszerűsége 
kívánja, hogy végső pillanatig legnagyobb részvétet mutasson a’basa iránt, 
ámbár tettleg alkalmasint nem inerészlend föllépni az európai túlnyomó 
többség kivánata ellen, mihelyt komoly határzatra kerülend a’ dolog. Van
nak , kik Egyiptust mintegy franczia gyarmatnak szeretnék tekinteni; ez 
azonban csupán annyiból ál l , hogy számos franczia igen meleg helyecs- 
kére talált a' basa udvarában. Ezt Anglia nem irígyli, ’s folyvást csupán 
azon leend, hogy épségben tartsa meg a’ kereskedési ’s népi kölcsönös 
jogokat.“

(A’ vasutak’s légszesz nem uj találmányok. Elegy.) A’ Standard, 
mellynek hazug hírei egyébiránt már közmondássá váltak, egész komoly
sággal állítja , miszerint vasutak 1033 körül Nortlmmberlamlban már kö
zönségesen divatoztak és North lordpecsétőr világosan említi ezt 1671 ki 
utleiratában. Bizonyos Speendig szénügyviselő Whitehawenben ő lordsága 
szénbányáiból a’ légszeszt csöveken irószobájába vezoté és világításra 
hasznába, sőt utóbb indítványt is tőn a’ városi hatóságnak az utczák kivi
lágítására légszcszszel; melly ajánlatát mindazáltal nem fogadá el a' ta
nács. — A’ rotherhami vásártéren nem rég egy igen tisztes öltözetű asz- 
szony volt kötéllel nyakában eladásra kiállítva. Az árverés élénkül ment 
előre; miután azonban a’ rendőrség mutatkozni kezdő a’ vásáron, hamar 
megtörtént az alku 2 f. 54 krért. A’ hölgy azonnal elutazott kedves vevő
jével a’ shelHeldi vasúton. — Szász-Coburg-Gotha Erneszt es Albert hgek



-  ( 343 ) -

Oct. 1 Óikén délután 4 órakor Londonba érkezének, ’s kir. kocsikon Wind- 
sorba utaztak. — A’ portsmouthi gyárban „Queen“ sorhajó elkészitésin 
dolgoznak, melly 110 álgyut viselend ’s egy ike leend Anglia legroppan
tabb hadihajóinak. Egyébiránt, vezérhajóul fog ez szolgálni a’ földközi 
tengeren. — A’ chinai kereskedéssel foglalkodó polgárok küldöttséget in
téztek a’ ministerséghez, ’s tudakozók: miben áll tulajdonkép a’ chinai 
kereskedés jelenleg V Palmerston nem akart egyenesen válaszolni; annyit 
azonban nyíltan kimonda , hogy most nem tanácsos kereskedési czélból 
hajókat küldeni Chinába.

^ ' r a n c z i a o r s z á f .  *
(Lapvélemények a’ választásjavitásról.) A’ gyökeres választásjavitás 

mellett eddig még csak kevés lap buzog’s ezek közt leginkább a’ „Natio
nal“ tűnik ki, melly többi közt ezeket mondja-el e’ tárgyról: ,,A’ legszél
ső baloldal választásjavitási tervét először azok osíromolják , kik a’ hatal
mat bírják; 2szorazok, kik már közel állnak ahoz, ’s végre a’ doctrinai- 
rek egész csapatja, vagyis az úgynevezett alkotmányosak, kik nem hiszik, 
hogy parányi fontosságjokat és népszerűségüket elnyelheti az általányos 
javitás tengere. Ott, hol a’ végrehajtó hatalom ’s kamrák akadémia gya
nánt remlezvék, igen természetes, hogy a’ választottak, vagy jelöltek 
összeszólalkoznak a’ nagy tömeg avatatlanai visszautasítására. Ezenkül 
mellyik hőssel nem történik meg napjainkban igen könnyen, hogy valamelly 
választmány elnöke vagy titoknoka, vagy épen francziaországi pair lesz ‘t 
Minél szőkébb a’ versenyzési kör, annál kövérebb ’s biztosabb a’ zsák
mány. Az udvarbeliek szerint mi a’jóllét tetőpontján állunk már, ’s most 
csupán a’ dunaiak példáját kell követnünk, ’s mozdulatlanul megállapod
nunk,’s talán épen a’régi perzsákként cselekednünk, kik halállal bünteték 
azokat, kik szólni merészeltek ujitásokrul.“ — A’ jour. d. Débats eleinte 
meglehetős közönyösséggel nézte a’ választásjavitási vitát; most azonban 
következőleg okoskodik : „Angliában igen természetes volt a’ javitás utáni 
küzdés. A’ régi angol választási rendszer legiszonyúbb ellenmondásokat 
foglalt magában. Gazdag, nagy, iparüző várasok nem bírtak követválasz
tási joggal; olly faluk is voltak ellenben, mellyek csak egy urat ismer
tek ’s gyakran mégis két követet küldöttek az alsóházba.’S mégis 50 évig 
küzde Anglia javításért, anélkül, hogy azalatt állapotja roszabbult volna. 
A’ franczia választási törvény ellenben igazságos és bölcs, mert szigora 
egyenlőséget gyakorol. Ez minden pártnak nyitva áll, mert mindenkinek 
szabad az ország kormányzatáért küzdeni, csupán azon egy föltét alatt, 
hogy hazája érdekeit mindenkor szemei előtt tartsa. Az ellenzés iróji a’ 
mostani választási r e n d s z e r  c z é l s z e r ü t l e n s é g é r ő l  töreksze
nek m i n k e t meggyőzni, ’s e’ czélszerütlenség miatt uj törvényt kíván
nak alkotni. —- A’ szélsőbaloldal vezérei mindazáltal feledik, hogy a’ 
népre nézve jobb, ha , tökéletlen , mintha épen semmi törvénnyel nem 
bir, az pedig nem bír törvénnyel, ki minduntalan változtatjaezt. A’ mos
tani franczia társaság legfőbb hibája az, hogy hagyományi nincsenek ; alig 
van egy két törvényünk, melly egész nemzedéket élt keresztül. Minden
10—15 évben uj alkotmányt gyártottunk. Innen származik azon csekély 
tisztelet, mellyel intézvényink birnak. Nem látják által a’ javítók, hogy 
terveik létesítése minden kormányzást lehetlenítend ? Dicsérnünk kell a’ 
baloldalt, mellynek elég bátorsága volt minden tekintetben frigyet bontani 
a’ szélső ellenzéssel. Az elválás tökéletes.“ Itt aztán bővebben taglalja a’ 
nevezett lap Odilon-Barrot tervét, melly szerint ugyanis csak a’ nem
zetőröket kívánná a’ v á l a s z t á s i  j o g b a n  részesittetni , mig a’ ra- 
dicalok e’ jogot általányosan minden emberre akarnák terjeszteni. Ez 
utóbbi elvet a’ nép miiveletlensége miatt félrevetendőnek Ítéli a’ jour. d. 
Débats , mert nem képes annak helyességét átlátni, hogy birtoktalan em
ber határzatot hozhasson a’ birtokos érdekei fölött. E’ tárgy élénk harczot 
támoszta most a’ franczia sajtó külön árnyéklatai közt, melly még a’ keleti 
ügyet is valamennyire hátra látszik szorítani. - -

(Vélemény a’ spanyol viszonyokrul.) A’ National szerint a’franczia 
kormány annyira ment végre alkudozásiban d. Carlossal, vagyis tulajdon
kép inkább Beira hgnővel, hogy d. Carlos meghatalmazó párisi ügyvise- 
lőjét az alkotmányos királyné megismerhetésire, ’s mi még nevezetesb, 
Cabrerát is felhatalmazó fegyverlerakásra, ha t.i. ez azt tenni jónak találná. 
A’ tuileriák mindazáltal ennél valamivel jobbat, azaz parancsot kívántak; 
de a’ bourgesi kis udvar nem akart semmit hallani illy parancsról. 14 nap 
előtt sokat regélt a’ sajtó Decazes küldetésiről Madridba, rnellyet házas
sági tervekkel hoztak kapcsolatba. Decazes és meghittjei igen örültek e’ 
liirnek. Ez azonban csupán bohózatnak tekintendő. Soult, Decazes ’s még 
néhány személy, kik magas helyzetükben sem veszték el nyerészkedési 
kedvüket, tetemes kölcsönt tervezgettek Spanyolország számára. E’ köl
csönt a’philippini szigetek jövedelme vala biztosítandó. Egyébiránt a’ köl
csön három részre fogott volna oszlani, mellynek elsőjét készpénzben 
akarók azonnal kifizetni a’ félszigeti kormánynak, 2dikát váltókban, 3át 
pedig azon hírnek Francziaországbaérkezte után, miszerint a’ kérdéses szi
getek már átadattak a kölcsönző társaságnak. Ez okbul több gyűlést tar
tottak a’ nevezett íérfak e’ létesíthetlen terv részletes kidolgozására. Soult 
tábornagy maga személyesen nem volt ugyan jelen e’ gyűléseken; de min
denütt mondák, hogy ő képviselendi e’ tekintetben a’ franczia érdekeket. 
Rothschild nem akart e’ pénzügyi munkálkodásban részt venni. Aguado, 
ki spanyol létére igen jól tudja, miszerint hazája soha nem engedendi ide
gen birtokba adatni a philippini szigeteket, nem akart részesülni az alku
dozásokban , hanem inkább visszavonult falusi jószágára, hogy minden 
alkalmatlanságot kikerülhessen. A’ spanyol követ ünnepi lakomátada nem 
rég, mellyen igen világos határzottsággal nyilatkozók Soult tábornagy 
Carlos kivánata iránt, melly szerint szabadon ohajtna bocsáttatni. Soult 
ellenzi a’ trónkövetelő e’ kivánatát, ’s a’ ministerség néhány nap múlva 
tanácskozás alá veendi e’ tárgyat. A’ kormány mindazáltal nem szándé
kozik elbocsátani d. Carlost, de előbb Apponyi gr. nyilatkozatát akarja

bevárni, ki részéről magasb utasításokra várakozik. — D. Sebastian in- 
fans már elutazott Nápoly felé, még pedig titkon; midőn d. C arlos reg
gel fölkelt, már távul volt d. Sebastian, ’s búcsú nélkül folytató útját.—

IV é  in  e  t  o  r  s z  a  g.
( Duni n  érseket katonák által fogatja el a’ király.) Berlin, octob. 

fiikán: „Jelentés érkezék már a’ kormányhoz Berlinből, miszerint Du
nin érsek tegnapelőtt a’ polgári és katonai hatóságok nem csekély bámul- 
tára csakugyan oda érkezék. Csak a’ káptalan látszék előre értesülve len
ni megérkezendéséről; mivel szokott ünnepélyekkel fogadó iőpásztoqát. 
Érkezte után azonnal nagy misét szolgált az érsek a’ székesegyházban. 
Midőn csodálkozásukat jelenték a’ hatóságok, hogy az érsek megjelente 
előtt semmi kormányirat nem értesité arról a' várost, egyszerűen csak azt 
válaszoló Dunin, hogy elutaztál tudató a’ királlyal. Berlinben annyival 
nagyobb ingéi ülség látszik az érsek ellen uralkodni e’ váratlan lépte miatt, 
mivel általányosan hiszi a’ nép, hogy korábban szavát adó D. a’kormány
nak , miszerint a’ fővárost nem fogja elhagyni, ’s épen azért nyere olly 
korlátlan bizalmat és szabadságot. Az érsek e’ lépte olly h imar eiliatárzó 
következményülőn, hogy ő bizonyosan maga sem gyanítható ezt előre. 
Flottvell tartományi főelnök ugyanis, mihelyt az érsek megérkeztérül ér
tesült, mi egyébiránt igen messze ágazó tervvel látszik kapcsolatban len
ni , Kanitzból Posenbe kocsizott ’s fels. rendelet következtében tudató vele 
a’kimondott ítéletet, mellynek egyszersmind végrehajtását jelenté neki. Az 
érseki palotát azonnal katonasággal rakató meg Flottwell, ’s értesité Du- 
nint hogy készen áll a’ kocsi, mellyen tüstint utaznia keilend. Dunin né
hány baráti el lévén illy jelenetre készülve, vészharangokat kezűének 
ugyan kongatni a’ nép fölzenditésire ; de a’szemes elnök azonnal elfogató,
’s börtönbe zárató őket, ’s hihetőleg törvényszék elibe fognak állittatni- 
mint ollyanok, kik várban zendülést akartak támasztani. A’ város tökélete
sen csöndes maradt, ’s Dunin érseket még azon éjjel elvivék és a" kolber- 
gi várba szállítják, hol már most a’ törvény és ítélet bötüje szerint kei
lend a’ rá szabott büntetést kiállnia. A’ posen-gneseni főkáptalannal pe
dig tudató a’ kormány, hogy az érseki megye jövendő kormányzatáról más
kép gondoskodjék, mert a’ főtörvényszéki Ítéletet Dunin érseken végre 
hajtatni szándéka. Feszült kíváncsisággal várja mindenki: mi leend kö
vetkezménye’ illy rendkívüli eseménynek , melly már annyi idő óta számos 
jeles írónak szolgála okoskodási és vitatkozási tárgyul.“ —

(Kormányjelentés Dunin érsek ügyében.) A’ porosz kormánylap kÖ- 
vetkező czikket közöl: „Berlin, oct. Ilikén: .,A’ poseni tartományi fő“ 
törvényszék f. é. február 23ikán kimondott Ítéletét Dunin Márton gnesen- 
poseni érsek ügyében , miután az érsek april 23ikán kegyelem útjára fo
lyamodók, május 20iki legf. kir. rendelet oda szelidité, hogy az ellene 
kimondott hat hónapi várfogság tökéletesen megszüntetvén hivatalétól meg
fosztatása mindaddig függőben maradjon , mig kiviláglanék : vájjon nein 
lelhetni é módot, melly szerint hivatala folytatását az érsek tulajdon néze
tei értelmében Össze lehessen egyeztetni a’ kir. birodalomban fonállá tör
vényes rendszabályokkal. Mivel azonban az Ítélet- kihirdetéskor^ nyilvá- 
nyitott viszonyoknál fogva nem lehete megengedni az érseknek a’ megyé
jébe térést: tehát tudtául adaték, mikép a’ vallási és beiminister engedel- 
me nélkül nem szabad Berlint elhagynia, egyébiránt megengedtetik neki, 
hogy a’ ministerség tudtával ’s megegyeztével az ország bármelly részében 
választhasson magának lakhelyt. E’ határzattal, rnellyet sept. lüiki kir. 
rendelés ismételve ujita meg, egészen ellenkezőleg az érsek f. hó okán 
Berlinből megszökött ’s visszatért Posenbe, hivatalos munkálkodósitújra 
megkezdendő.“ Azé’ szökés által ismételve tanusitott engedetlenség azon 
kénytelenségbe juttató a’kir. kormányt, hogy újra eltávolítsa megyéjéből 
az érseket. Az érsek már elhagyó Posent ’s f. hó :6iki kir. rendelet kö
vetkeztében, Kolberg város tüzeték ki lakhelyéül.“ — Oct. 9ki berlini leve
lek szerint Dunin érsek csak erőszaknak engedve hagyó el palotáját,mely- 
lyet zárva találtak a’ kormánybiztosak ’s lakatossal erőszakosan törettekíoh 
A’ főpap maga félig öltözötten ágyban ült , midőn beléptek hozzá a’ biz
tosak; tudtára adók, hogy azonnal útra kell mennie. „En csak erőszak nak 
fogok engedni,“ feleié a’ szilárd akaratú főpap; azután félig erőtetve fel - 
öltözött mindkét karján vezetteté magát, mert csupán tettlegi erőszaknak 
kívánt engedni, mikép azt többször világosan kimondó. Midőn buga, Da
nin Skolasztika kisasszony, aranyat akart neki adni, ezeket mondáiéiig 
tréfásan az érsek: ,,A’ ki fogollyá tesz engem, az élelmezésemről is gon
doskodni tartozik.“

T ö r ö k o r s z á g «
(Szolimán basa fejét veszté.) Oct. 5iki triesti levelek szerint M. Ali 

a’ franczia főconsul újabb nyilatkoztára némileg engedékenyebbnek lát
szik ugyan; de kik őt közelebbről ismerik, meg vannak győződve, hogy 
ezt csak színleg teszi ’s Ibrahim basának újra megparancsoló, hogy sept. 
26ikán induljon meg Koniah felé.—Szolimán basa is Konstantinápolyba ér
kezék Hafiz kíséretében; de oka volt tüstint megbánni e’ hamarkodást, 
mert régi török szokás szerint azonnal levógák fejét "s közszemlére tü- 
zék ki nyilványos óvadékul. Darab idő óta ismét görög martalóczak hábor
gatják a’ tengeri kereskedést. A’ dalmát partvidéken egy ausztriai ke
reskedőhajót rabolt ki egy illy kalóz, de „Athina“ hadihajó hatalmába 
kerülvén érdemlett büntetésre jutottak a’ rablók. —

(M. Ali folytatja izgatását.) Alexandria, sept. 1 fiikán: „Az alkirály 
levelet intéze a’ szultán anyjához, melly ben azon kérelmek kieszküzlé- 
sire szólítja fel őt, mikkel Ali a’ poi tóhoz járult. M. Ali ügy viselője, kié* 
levél átadására megbízva volt, ezt irá urának Konstantinápolybul: „A’ 
szultánnő nem adhata nekem levelet. Parancsoló tudtodul adnom, misze
rint Chosrevv basa olly keményen őrizteti ő t , hogy teljességgel nem vá
laszolhat leveledre. A’ hárem telve kémekkel, kik meg a’ beszédet is ki
lesik. Senki nem léphet most a’ hárembe, kinek az ezelőtt meg volt en
gedve. Még az orvosak lépteit is mindenütt a’nagy vezér heréi tjei kisérik.



( 3 - 1 #  ) -

A’szultánnő ígérte, hogy nyilványitott kérelmidet buzgón pártolandja, de 
nem igen látszik reményleni Chosrew basa eltávolittathatását,mert legújab
ban minden magasb hivatalra párthiveit alkalmazó. Csupán az ulemák el
lenségei a’ basának ’s gyűlölik öt, mivel keresztyén hatalmak befolyásá
nak veté alá a’ török birodalom ügyeit.“ Konstantinápolyban folyvást lá- 
gabb téren munkás M. Ali cselszövénykedcse. Ő csöndesen dolgozik ugyan, 
de annál biztosabban, mert már is hatalmasul változtatá meg a’ törökök 
kedélyit. Csupán a’ törökök elhíresült közönyösséginek tulajdonithatni, 
hogy még eddig nyílt lángokban nem tört ki a’ konstantinápolyi lakos
ság' clégületi'ensége a’ kormány ellen; a’ törökség tényerö-hiánya minden erő
teljes föllépéssel ellenkezik. Ma mindazáltal Ibrahim basa előnyomuland, 
bizonyosan mindenütt nyílt karokkal fogadandják öt. Ugyanilly tespedés 
tartja bilincs közt a’ díván tagjait is ; csak az öt hatalom képviselőji köl
csönöznek némi életet a’ törökség merevült teíeminek. Ezek mindenkép meg
nyerni iparkosznak a’ porta bizalmát, hogy nagyobb befolyást szerezhes
senek illető udvaraiknak. így a’ közelebbi napokban valamennyi ausztriai 
consul határzott parancsot kapott, tettel és tanácscsal buzgón segitni min
denütt a’ basákat, és legnagyobb nyájassággal előzni meg kivánataikat. 
Továbbá, az ausztriai hajóvezérhez azon rendelet érkezék, miszerint min
denben segitni tartozik az angol-franczia hajóhadakat, mit azok azegyiptu- 
si basa korlátozására tenni szükségesnek itélendnek. Egyébiránt M. Ali 
legnagyobb hidegséggel válaszol a’hatalmak azon kivánatára, melly sze
rint a’ török hajóhadat szabadon kellene bocsátnia, ’s makacsul megma
rad korábbi nyilatkozata mellett, hogy t. i. a’ hajóhadat kiadni nem fogja. 
E’ mellett folyvást legóriásibb hadi készületekkel foglalatos az alkirály’s 
különösen a’ partokat annyira megerősité álgyufelepekkel, hogy nem igen 
sokat tarthat az európai hajóhadak megrohanásától. Mióta Resid basa vévé 
át Konstantinápolyban a’ külügyi tárczát, ez az öt hatalom képviselőji kö
zül leginkább csak az orosz követtel tanácskozók. Mint látszik, Butenieff 
igen nagy benyomást tuda tenni a’ külnünisternél, mert ez mindent meg
tesz , minek követelésire jogosítva gondolja Bussziát. Így többi közt már 
azt is világosan kimondá Resid basa, hogy a’ hunkiar-iskelesszii szerző
dés ellen semmit nem fog tenni. Ennek következőben határzottan kívánja 
Russzia, hogy a’ nagyhatalmak föltétlenül mondjanak le azon gondolatról, 
miszerint a’ dardanellák csatornájába szeretnének vitorlázni. ’S föltétlenül 
kívánja ezen lemondást, azaz: hogy még azon esetre is távul maradjanak 
Konstantinápolyiul, ha Russzia fegyveres erővel kelne föl ótalmazására. 
Franeziaország csak egy esetben kíván a’ Marmora-tengerbe vitorlázni, 
ha t. i. az orosz hajóhad a’ Boszporban jelennék meg. E’ mérsékletet Fran- 
oziaország résziről valóban rendkívülinek mondhatni, ’s fültehetni a’ pá
risi kormány józanságáról, hogy csak érett meggondolás után hozáe’ha- 
fárzatot. Anglia három esetben szándékozik ugyanezt tenni, ’s e’ szerint 
nehezen ndandja egyezését az orosz kormány fönebbi kívánatéhoz.

(Az angol-franczia hajóhad Besika-öbölben.) Smyrna, sept. 19ikénc 
' Az orosz követ jelenté, hogy az angol-franczia hajóhadnak Konstantinápoly 
előtt megjelenési esetén azonnal elhagyandja a’ török fővárost, az angol 
követ ellenben nyilványitá, mikép Anglia hajóhada 3 esetben szándéko
zik a’ dardanellákba nyomulni: 1) t. i., ha Konstantinápolyban zavargás 
támadni találna ; 2) ha orosz hajóhad közelitne Konstantinápolyhoz ; 3) 
ha Ibrahim basa előnyomulna sergével. Méh. Ali pedig 26ikán megindit- 
tatja sergeit, ha t.i. addig ki nem elégítik kivánatit. Az ausztriai hajóhad pa
rancsnoka rendelést kapott mindenben egyértelműiig intézkedni az angol- 
franczia hajóhaddal, melly most a’ besikai öbölben horgonyoz a’ darda
nellák előtt. A’ sok hadihaji) kényelmire sátorokbul’s fabódékbul egész fa
lu keletkezék már a’ parton, ’s ez ada okot némelly franczia lapoknak olly 
formán nyilatkozatra, mintha a’ franczia kormány állandó foglalást szán
dékoznék tenni azon vidéken. Az egyesült hajóhadak mostani helyzete igen 
kényelmes ugyan , de a’ téli viharok alatt nem lesz tanácsos ott horgony- 
zaniok, ’s Anglia örömest látná előnyomulni Ibrahim basát, hogy ürügye 
lehetne a’ dardanellákba nyomulásra, mit tél bekövetkeztekor úgy ismul- 
hatlanul meg keilend tennie. — Smyrnában tegnapelőtt két máltai férfi fé
nyes nappal megölé egymást az utezán. — Tenedósi hírek szerint vala
mi fontos történet készül kifejteni keleten , mivel „Amazone“ francziafre- 
gát már indulóban volt Francziaország felé betegekkel, midőn rögtön ér
kezett ellenparancs következőben maradnia kell, ’s azóta még inkább erő- 
máik az ott állomásozó franczia hajóhadat, melly már most 17 vitorlából 
áll , egyenlőn az angol haderővel; ez utóbbit mindazáltal rövid idő múlva 
még négy sorhajóval szándék szaporítani“ —

(Lalamle a’ dardanellákba kivan nyomulni. Elegy.) Besika-öböli hí
rek szerint az egyesült hajóhadak legénysége legjobb egészségnek örvend, 
de valamennyire unni kezdi már a’ hosszas munkátlanságot. Az angol ha
jótisztek meg vannak győződve, miszerint a’ franczia kormány nem fog 
fegyvert emelni M. Ali ellen, ha kényszerítésre találna kerülni a’ dolog. 
Egyébiránt a’ két hajóhad tisztei legnagyobb szívességgel társalognak egy
mással , noha pillanatig sem titkolják, hogy igen jól tudják, miszerint 
ellenkező czélra lesznek előbb utóbb törekedni kénytelenek. A’ franczia 
hujóvezér és M. Ali folyvást olly titkon leveleznek egymással, hogy ira
taik tartalmiból mindeddig semmi nem juthata köztudomásra. Altaljában 
annyira titokba burkolkozik a’ diplomaőa, hogy épen semmit nem tudhatni 
meg. Az oroszok és angolok minden oldalra megbízottakat küldöznek a’ 
nép-kegy megnyerésire ’s gyülölség - gerjesztésül ellenségeik iránt. Az 
orosz kormány 14 sorhajót ’s 300 szállítót gyüjte össze Sebastopolbnn. 
E’ roppant erő minden pillanatban kész Boszporba vagy dardanellákba in
dulásra. Bandiéra ausztriai alhajóvczér jelentést tőn Lalamle hajóvezér-

pott Parisból Konstanőnápolyba rándulásra, annak kieszközléseüi, hogy 
az egyesült hajóhad Konstantinápoly előtt tölthesse a’ telet. Mondják, 
a’ hajóvezér azon igérettétre van ÍÖlhatalmazva, hegy az egyesült hajó
hadak nevezetes!) része Alexandriába fog vitorlázni és kieszközlendia’ tö
rök hajóhad kiadatását, ha a’ porta viszont szabadságot ad az egyesült 
hajóhadaknak Konstantinápoly előtt telelhetésre. Stopford hajóvezér szin
te Konstanőnápolyba szándékozik, hogy nagyobb nyomosságot nyerjen 
Lalande kivánata.

(M. Ali meggyógyult. A’ porta uj határzata.) Konstantinápoly, sept. 
25ikén: *„M. Ali meglehetős veszélyíi gyomorlázzal küzdött ugyan; <le 
inár ismét tökéletesen helyre állott egészsége. Némellyek mérgezésnek tu- 
lajdonitgaták baját ’s majd a’ portát ’s tulajdonkép Chosrew basát, majd 
a’ reményiben megcsalatott kapudán basát, majd pedig Angliát vádolák 
e’ miatt. Mit kelljen tulajdonkép e’tekintetben hinni? nzt még csak hoz
závetőleg sem mondhatni meg. — A’ porta azon újabb határzatát közié 
a’ nagy hatalmak képviselőivel , miszerint az egyiptusi örökösülést kész 
megadni M. Alinak; Szyriára nézve azonban füntartá magának a’ nagynr 
a’ véghatárzatot, mellynek a’ basa, mint a’ magas porta alattvalója, en
gedelmeskedni leend köteles. Ezt könnyű kimondani ; de teljesítését esz
közleni fölötte nehéz, mert M. Ali e’ pontban csupán túlnyomó erőszak
nak fog engedni. —

(Adatok a’ szultánról és M. Aliról.) Konstantinápoly, sept 26ikán : 
„Alkalmasint nem találhatni egész Európában talpalatnyi földet, hol ke
vesebbet gondolnak az emberek a’ keleti ügygyei, mint épen Konstanti
nápolyban. A’ padisah mindenható, mond a’ nép, őcsinálja a’ királyokat 
\s kormányozza e’ világot, mi bajtól retteghetünk teliét ? Az Eufrát mel
letti csatavesztésről, az elszéllyesztett hadseregrül, ’s a’ birodalom nyo
masztó helyzetéi ül csak a’ nép legcsekélyebb része értesült, ’s minden 
ember legnagyobb nyugalommal folytatja szokott foglalkodásit. Valami- 
rémitő fekszik e’ vak lövésben a’ sors iránt; midőn a’nép szellemi hanyat
lóm kezd, akkor végkép megsemmíő a’ nemzeti büszkeséget ’s becsér
zetet Ezalatt emberi avatkozás nélkül váltogatják egymást az esemé
nyek. Napról napra világosb lesz, hogy a’magas birak közt legnagyobb 
egyenetlenség uralkodik, ’s hogy ellenkező érdekeik mindinkább ’s- hafár- 
zottabban tűnnek ki. Méh. Ali jól tudja ezt hasznára fordítani. Alaptalan 
ugyan, hogy hajók küldettek az alexandriai kikötő elzáratására ; de az csak
ugyan való, mikép a’ büszke alkirály, minden újabb összes fölszólitásra 
határzottabb hangon mondja k i, hogy a’ hajóhadat nem bocsátja szaba
don , és Szyriát független örökségül kívánja birni. Tegnap látám a’ nagy
urat mecsetbe lovagolni. Külseje különbözik az eddig róla közlött leirások- 
tuL Fiatal, magas, komoly alakot látók, korán-túli érettséggel, halvány 
arczczal, de átható szemekkel és szilárd villogó tekintettel. Atyjához va
lamennyire hasonlít, ’s arczkifejezése igen érdekes lehet, ha szenvedé
lyek dúlnak keblében. Előtte Mahmud két veje lovagolt és a’ derék Ha
fiz basa, kit olly mélyen aláza meg szerencsétlensége. Visszatértekor 
zenével fogadák a’ kikötő közelében a’ fiatal szultánt, hol az angol és 
franczia hajóősztek udvarlottak neki. Aranytól ragyogó dereglyébe lépett 
aztán az ozmanlik fiatal uralkodója ’s röpülve tűntél tengeren 24evező
legény rendes dolgozása által. A’ hadihajók üdvlövéseket ropogtattak , mi
ket dörögve hangoztattak vissza a’ szerail falairól — Hiteles hírek sze
rint a’ konialii basa nem pártolt el; annyi mindazáltal mégis bizonyos
nak látszik, hogy Ibrahim basa csakugyan előnyomulásra készül, ’s jó
zan megfontolással valóban nem is igen tehetne czélszerübbet ennél. A’ 
török hadsereg Malatia mellett minden hadi és táborszer nélkül vesztegel 
’s M. Ali fia minden lépte által uj párthiveket nyerend. Palaestinában dog- 
vész dühöng. Egyébiránt ha eddig lehete még némi kéteskedést táplálni 
M. Ali valódi szándéka iránt, úgy az már most tökéletesen elenyészett 
legújabb nyilatkozatai által. Nála hajolhatlan akarattá lön azon eszme, hogy 
Konstanőnápolyba kell mennie, ’s hogy eddig késett, azt csupán azon ár
mánynak kell tulajdonítani, miszerint előbb pénz és jó szavak által lehe
tőségig akará szaporítani párthiveit ’s jóakaróit Konstantinápolyban. Le
het , miként ezenkül még azért is várakozók olly sokáig szándéka létesí
tésével, hogy jobban kipuhatolhassa a’ nagy hatalmak tulajdonképi szán
dékát. Nem rég azon bizalmas nyilatkozványt tévé M. Ali valaki előtt, 
(hihetőleg csupán azért, hogy mindenki megtudja) miszerint az idegen ha
talmak nincsenek egymással egyezségben a’ keleti ügy eldöntésbe hasz
nálandó eszközök iránt, Russzia pedig egyedül is képes meghiusitni 
terveit, hadsereggel gátolandván Konstantinápolyba juthatását;mit azonban 
n’ többi hatalom, ünnepélyes igéretöknél fogva, soha nem fogna meg
engedni , ’s igy ő e’ tekintetben is tökéletesen nyugott lehet, mert szük
ség esetén elég erősnek tartja magát orosz hadsereggel megküzdésre. Most 
leginkább azt szeretné bizonyosan tudni az alkirály , hogy valóban partra 
szándékoznak é az angolok Suez mellett 20 ezer embert szállítani, mert 
Egyiptus jelenleg ingerült állapotban van , a’ katonaság pedig más he
lyeken is szükséges. Egyedüli reménye azon hiedelemben alapszik, mi
szerint a’ hatalmak nem fogják Angliának e’ lépést megengedni. Terveit 
azonban mind e’ mellett is nyugott lélekéberséggel folytatja, minden véd
hető pontot erősít, ’s minden kitelhető segélyforrást lmrczkészületekro 
használ, Európában pedig néhány lapot fizet érdekei pártolására , inig a’ 
(örök birodalomban az elméket izgatja“ —
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nők, miszerint kormányától kapott utasítás következőben a’ franczia és 
angol hajóhadakkal mindenben együttmunkáland. Lalande parancsotka-

— Nyomtatja T rattu er-liáro ly i úri utcza 612./Szerkeszti llelm eczy,
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FOGLALAT :$ Magyarország és Erdély kinevezések; m. nemzeti Akadémia; a’ hídépítési élőmunkák megkezdve; bécsi magyar orvostanarok; 
néhány sző a’ magyar gabnakereskcdésrül; vélemény a’ "»agyar-angol ga! jnakereskedésrül; Liszt bőkezűsége ; különféle; ’s a’ t.) Amerika. Portugá
lia. Spanyolország (Cabrera harczkészületei; Espartero Saragossában; a’ királyné lOik születésnapi ünnepe; Cabrerát több nlvezér elhagyta; ’sa ti 
Anglia (Brunnow elhagyta Londont; adatok küldetése sükeréről; ’s a’ t.) t ’rancziaország (állítások ’s vélemények a’keleti politikáról; Blanqui, a’ma- 
jusi zendület vezére fogva; lapvélemény a’ spanjtol szabaditékokrul; Blan(/[ui törvényszék előtt; Cousin lemond st. t. hivataláról ’s a’ t.) Törökország. 
Németország. Oroszország. Olaszország. ■—■

I f l a u y a f f o p s s á g  «és E r d é l y .
N á d o r u n k  ö cs. kir. főhgsege f. hó 16ikán este Becsbe érkezeit, 

honnan 23kán tizedfélkor Pozsonyba utazott. —•
Ö cs. ’s ap. kir. fölsége M a r c e g 1 i a Mátyás fiumei kormányszé

ki ülnököt ottani gymnasium-igazgatóvá és könyvvizsgálóvá nevezni mel- 
tóztatott. — •

(A’ hídépítési élőmunkák megkezdve.) A’ budapesti rég óhajtott hid 
építésihez végre csakugyan tettleg fognak. Azon hely, mellyet a’ hídfő elfogla- 
land,már ki van tűzve ’s az arra és anyagokra kívántaié tér elkerittetik.Clark 
Ádám, kit ez élőmunkákban huzamosé ideig súlyos betegség gátla, Krom- 
hold tr. fáradftzási által már meggyógyult, ’s mintegy 8 nap múlva Becs
be fog utazni .szükséges erőmüvek végett a’ föld kiszedésire ’s védgátak 
czölöpözésire. —

(Liszt bőkezűsége.) Paganini nagylelkűsége Berlioz iránt herczegi 
utánzásra talált tiszt nagyhírű hazánkfia résziről, ki, látvány hogy Beet
hoven emlékire nem igen szaporul az aláírás, 60 ezer frankot ajándéko
zott e’ czélra, melly mennyiség kiegészité a’ még hiányzó fjénzt.

(Néhány szó a’ magyar gabnakereskedésriil.) A’ bécsi német poli
tikai lap igy okoskodik e’ fontos tárgyról: „Nemcsak ruhák és bútorok, 
hangmüvek és tánczok, száraz és híg gyógyszerek, földi és'légutazások, 
fényképek és árnyrajzok vannak a’ divat ingó kormánypálczája befolyá
sának kitétetve,thanem mind az öt világrész tartományi és lakosi is szinte 
hódolnak a’ divat gyakran pillanatnyi és legkülü«czködől)b.«Jávánálinak; 
e’ szerint tehát épen nem csodálhatni, miszerint a’ dunai gőzhajózás és 
most folyó országgyűlés megnyílta óta, valódi divattá vált a’ ^nagyar vi
szonyokat ismételve érinteni és részletesb bonczolás alá vcnfd' Ez azon
ban fájdalom! jobbadán olly fölülegesen történik ’s annyi ellenmondást tün
tet ki, hogy szinte hinni kénytelen az ember, mikép itt csakugyan csu
pán a’ divat puszta szeszélyivei találkozik. így a’ „Pia desideria“ cziinü 
egyoldalú czikk szerzője sajnálja az augsburgi Alig. Zeitungban, hogy 
Magyarország a’mostani kedvező körülmények daczára is, ki van rekeszt- 
ve az angol gabnakereskedésbiil, mivel egy magyar gabnakereskedő sem 
vállalhatáazon kötelezést magára, melly szerint bizonyos kitűzött határ
idő alatt Bánságból Triesztbe vagy Fiúméba szállítsa a’megrendelendő gab- 
namennyiségeket; a’ M. Chronicle szerint ellenben nem is gondolhatni köny- 
nyebb dolgot, mint a' gabnát a’ bánsági vidékekről Triesztbe vagy Fiú
méba szállítani, ’s ugyanez utón angol kézmügyári czikkeket Magyaror
szágba hozni, mi leginkább szivén látszik fekünni a’ jó M. Chroniclenak. 
Nem azt kellene é hinni e’ nézetek után, mintha Magyarországban csu
pán gabnaszatócsok léteznének, ’s hogy a’ magyar gabnakereskedés eme
lésire csak áz 5Ü) — 60 német mérföldnyi utat használhatni alsó Magyar- 
országon keresztül a’ tengermellékig, vagy pedig a’ Maros, Dráva és 
Száva még nehezebb összeköttetésit a’ Dunával Károly varos felé? Nem 
lenne é sokkal czélszerübb és vigasztalóbb’s egyszersmind buzditóbb meg
gondolni, mi történt már korábban e’ rendkívül fontos kereskedési ágra 
nézve, ’s mit csak újra föl kell ébresztenünk kortársink szomorú emlé- 
kezetiben, hogy leghasznosb alkalmazását tapasztaljuk ? Csak a’ múlt 
század 90ik éveibe kell visszatekintenünk, ’s látni fogjuk a’ magyar ter
mékek kereskedési társulatát Gollner alatt, mellynek székhelye Becsben 
volt, ’s mellyben nem csupán magyarok, hanem az ausztriai tartományok 
lakosi közül is, számosán részesültek, mivel e’ dicséretre méltó társu
latnak nem más volt czélja, mint az áldott bánsági gabnát tengeren túlra 
szállítani és pénzzé tenni. Milly nagyszerű volt akkor e’ terv, kiviláglik 
azon körülményből, miszerint a’ társulat Triesztben, Fiúméban és Szeg- 
niaban négy nagy fegyveres hajóval birt, mellyek rendeltetése volt a’ magyar 
országi gabnát Szulinában, a’ Duna torkolatánál átvenni, ’s azzal Kon
stantinápolyi és a’ földközi tenger partvidékit ellátni. Azonban e’ nagy 
mennyiségű gabna Szulinába szállittatása iránt szinte czélszerüleg rendel
kezők a’nevezett társulat. Bánságban ugyanis Ujbecsén, Pancsován, Nagy- 
becskereken ’s más helyeken összevásarlasi magtárakat nyitott és Pas- 
sauból nagy hajókat hozatott Újvidékre, hol minden szükségessel elláták 
azokat. E’ hajók Szulinába szállítók a’ gabnát ’s a’ társulatnak épen nem 
volt szüksége angol kézmügyári czikkekre, mert az említett négy fegy
veres hajó a’ földközi tengeren nyereséges terhet cserélt a’ bevett pénzen. 
Ha mindazálial végre a’ vállalkozók nyereség-reménye mégis süker nél
kül maradt, úgy azt azért épen nem tulajdoníthatni hibául vagy ha
nyagságul a’ vállolat fölügyelőinek , ’s nem is a’ Magyarorszagban 
nem létező középosztálynak, valamint szinte roszabb kereskedési né
zeteknek sem, hanem csupán azon akadályoknak és nehézségeknek, miket 
csakhamar a’ sokévi háború követe, mint azoknak előre nem láthatott 
’s még is szükséges következménye. A’ dunai hajózás Orsován túl a’ 
Vaskapunál olly veszélyes volt még akkor, hogy a’ szállító-hajókon viz- 
csekélység miatt gyakran egészen haszonvehetlenné vált a’ gabna, ’s ezen- 
kül a’ török hajókalauzok ügyetlensége miatt gyakran magas vízállásnál 
is sziklákon zuzattak össze a’ hajók, elannyira, hogy egyetlen hazai vagy 
külföldi biztositó intézet sem akara már illy szállításokra pénzét koczkáz- 
fcatni. De az idő visszatarthatatlan haladási szelleme örökre elhárító e’ za

varokat ’s baleseteket. A’ halvány félholdat keresztyén értelmesség éltető 
napsugára melegíti. A’ Duna zajgó hullámi elfogadók a’ hazafiui érzelmű 
magyartól a’ parancs-szót és türelmesen szállítja tova terhét; a’ fekete 
tenger veszélyit és viharjait pedig a’ gőz győzte meg. Vájjon túlzó' éazon 
remény, miszerint az angol és éjszakamerikai szellemű jelenkor, melly 
olly rendkívüli készséggel hozza áldozatit, midőn elszállítási gyorsaság
ról vagy kényelemrül van szó, még nagyobb buzgalommal lesz kész min
dennemű áldozatra, habár nem csupán inulatsági utazások , hanem termék 
kiszállítások is jövendnek kérdésbe? Nem tagadhatni ugyan, miszerint a’ 
Luiza-ut hosszabbittatását és folyamok hajózhatókká tételét valóban igen 
óhajthatni; de egyszersmind meg kell vallani, hogy az eddig nyert ked
vezmények sem megvetendők, főleg, ha a’ gőzhajózás majd az áruszá- 
litásra is annyi figyelmet fog fordíthatni, mennyivel eddig kirtiinőleg csak 
utasok iránt viseltetek. Támoszthat é legcsekélyebb aggályt az osztály- 
különbség ott, hol polgáriak ’s nemesek egyenlőn munkásak előmozditni 
a’ közjóllétet. Egyezség ’s bizalom! legyen a’ jelszó, ’s nem fogja töb
bé senki kétségbe vonhatni, miszerint a’ dicső nemzeti erő visszatarthat- 
lanul haladó kifejtése európai jelentőségre emelendiazon országot, melly- 
nek koronájában Budapest, Pozsony, Selmecz, Körmöczbányaés Tokaj, 
mind megannyi megböcsülhetlen drágakövek gyanánt ragyognak.“ —

(A’ magyar-angol gabnakereskedés.) A’ M. Chronicle lapjainkban is közlőit 
e’ ezimii czikkére következő megjegyzéseket tesz az augsburgi Alig. Zeit. egyik 
.levelezője: „Világtudomásu, raikép Magyarország sokkal több gabnát termeszt, 
semmint lakosi elfogyasztani képesek , valamint az is , hogy a’ termesztés még 
sokkal bővebb lehetne, ha jutalmazó áron biztos eladást reménylhetnének a’ter
mesztők. Noha ezen tettdolgok leronthatlanul állnak, külföldön mégis nem leghe- 
lyesb nézetek uralkodnak e’ tárgy valódi állapotjárói. Értekező jól ismeri Ma
gyarország viszonyait ’s földművelési álláspontját, ’s igy alaposan de egyszer
smind röviden meginutatandja , mikép áll most tulajdonkép a’ gabnaíerrnesztés az 
országban, ’s mikép lehetne azt emelni kedvezőbb viszonyok közt. A’M. Chro
nicle kérdéses czikke leginkább a’Bánságot és Szeréin megyét tartja szem előtt, 
’s e’ részben csakugyan igaza is van , mert a’ Bánságot méltán mondhatni való
di magtárnak, ’s a’ föld olly termékenységgel van ott megáldva, minővel csak 
igen kevés helyen diesekhetik Európa. Bánságban épen nem ritka eset, hogy 
a’jobb termésű évek minden gabnafajt 18szorozva adják vissza a’termesztőnek. 
Ezt azonban nemcsak a’ Bánságról mondhatni, hanem az egész liszamelléki vi
dékről is föl felé Biharmegyéig. A. M. Chronicle egyébiránt csak a’ Duna és Ti
sza folyamokkal köríti el a’ bánságot ’s mellőzi az Erdélyből kiömlő és Tiszába 
eső Marost, melly Aradtól kezdve szinte hajózható. Mit egyébiránt az e’ vidéki 
gabnaszállitásról mond, az már jobbadán tavaly tökéletes végrehajtást nyert. Azt 
sem tagadhatni, miszerint az eladásból háramló csekély haszon miatt a’ legter
mékenyebb földet is juhlegelőül használják; de a’ rendkívül buja fii nem kedvező 
a’ birkákra nézve, mellyek közül annyit ragad el rendesen a’ lépfene (vér v. tályog), 
hogy azon vidéken folyvást inkább ragaszkodnak a’ szarvasmarha-tenyésztés
hez. Ha biztosított gabnakivitel léteznék, úgy e’ termékeny földeket sokkal czél- 
szerübben eke alá fognák használni, mi által nagy mértékben szaporodnék a* 
gabnainennyiség. Éhez járulna még a’ csatornák által kiszárított tömérdek ingo- 
ványföld , mi valóban kiapadbatlan gazdagsági forrást szülne. Azonban ezenkül 
még iparemelkedés által is rendkívül szaporodnék a’ termesztés , ’s e’ két mód 
bizonyosan legalább még egyszer olly nagy mennyiségű gabnatermesztést esz- 
közlene , mint minőt most pangás és elhanyaglás mellett nyer a’ földművelő. Ha 
(ehat a’ mostani nézeteknél fogva csakugyan rendes gabnakereskedés létesülne 
Magyarország és Anglia közt, min egyébiránt épen nem kétkedhetni, úgy min
denek előtt nagy magtárakat kellene építeni a’ nevezett három folyam hosszá
ban , még pedig igen alapos okokbul, mikép az mindjárt világosan ki fog tűnni. 
E’ magtárak építését legczélszeriibben a’ most lapunkban is már említett alakul
ni kezdő angol-magyar kereskedési társulat eszközölhetné, ’s épen ezt kellen© 
mindenek előtt véghez vinnie , ha csakugyan minden nemű honi termék kiszál- 
littatását tűzte ki ezéljaul. E’ társul d könnyen fog e’ föladásnak megfelelhetni, 
mivel hazai kereskedők vezérlendik nagyobb részében az egészet, kik tökélete
sen ismerik minden tekintetben ez ügy valódi helyzetét. A’ magtárak épittetésit 
támogató fontos okok ezek: Magyarország azon vidékin többnyire roszak az utak, 
esős időben pedig majd egészen járatlanok ’s gyakran .a’legtermékenyebb éve
ket silány termés követi. Ez utóbbit leginkább azon körülménynek tulajdoníthat
ni, miszerint a’ meleg és száraz nyár a’rendkívül kövér földekben hamar kiégeti 
a’ növényeket, mit leginkábba’ tiszamelléki lapályokon tapasztalhatni, minek követ- 
keztiben akkor némelly gabnafujokbul gyakran a’magvat is alig nyeri a’ termesztő 
vissza. Ha pedig szokottnál nyirkosabb idő uralkodik, úgy eleinte buján emelkedik 
ugyan a’ gabna; de csakhamar megdől ’s elrohad. Hosszas tapasztalás szerint mind- 
azáltal iliy rósz termést csak minden 5—6 év után várhatni, a‘termékeny évek pedig 
annyira pótolják e’ hiányt, hogy rendes magtározás mellett fogyatkozásról nem is 
álmodhatni, ’s csupán illy magtárak hiányzatának tulajdoníthatni, hogy a’ bőség 
ez áldott hazája már éhséget is szenvede. Mit a’ M. Chronicle a’ gabnaszállitás- 
ról Galicziából a’ Kárpátok felé a’ tengerig mond , azt szinte nem kell agyrém
nek tekinteni, mert a’ felföldi megyék lakosi bizonyosan Galiczia megtárihoz 
folyamodnának, mihelyt tapasztalnák, hogy a’ nagy kivitel áremelkedést es.zköz- 
lene a’ lapályokon. Mind ezekből világosan kitűnik , mikép azon tekintet, mellyet 
Anglia Magyarországra ez iránt vete , azonismert éJeseliniiséget tanúsítja, raely- 
lyel e’ tőzsér ország mindenfelé kémkedni szokott anyagi jólléte előmozdítása vé
gett. Egyébiránt a’ nevezett vidékeken kívül, még mások is hasonló termékeny
séggel áídattak Magyarországban, ’s csak igen kevés megye tekintendő egé
szen kivétel gyanánt. Tagadhatlan igazság tehát, miszerint Magyarország tö
kéletesen képes födözni Anglia gabnaszükségét, ’s a’ mellett maga soha nem fog 
szűkölködni. —

(Becsi magyar orvostanárok.) A’ becsi cs. kir. tud. egyetemnél a’ 
múlt iskolai evben köv. hazánkfiai lettek orvos-es sebesz-tanárokká : Csó- 
rej Döme Szegedről; Drazsics FridrikPozsegáról; DulovicsFerencz Rozs
nyóiul; Frankel Sámuel Pestről; F rö h lic h  Adolf Szebenből; GrubyDá-



vid Kiskérről; Illés László (koszorúztatáskori értekezése: De Miasmati- 
bus, ajánlva: fratribus optimis fráter auctor, Sollingernél 8. 26 lap) Hely
ből; Ivancsevics Miklós Károly városbul; Kiss Antal S. Ujhelyből: Politzer 
Leopold Aradról; Sebestyén Károly Komárombul; Sterne Ferencz Nagy- 
kikindáról; Takács János Zalaegerszegről; Wavvrik Miklós liajinóczrul; 
Fabek József Szamoborrul; ’s Teilmann Gottfrid Sárosba].—

A’ in a ff y a r t udós  t á r s a s á g n a k  kct havi szünnapjai után , October 
2ikcu tartott kis gyűlésében Szalay László segédjegyző és Jevélíárnok „Kollár 
4dám Ferencz mint jogtudós“ ezíniü törvénytörténeti értekezés felolvasásával 
foglalta el törvéoyiudomány-osztályi rendes tagi székét. Ugyanekkor egy or
vosi munka a’ bírálók többsége véleményéhez képest szerzőjének visszaadatiú 
rendeltetett; egy hadtudományinak pedig rnelly külön, nyomtatás végett küldetett be, 
bírálók rendeltettek. — A’ könyvtár számára a’ porosz k. tud. acad. ’s a’ philadel
phiai philos. társaság küldék be értekezéseik legújabb köteteit. Magányosaktól 
aT következő ajándékok nyujtattak be a’ könyvtár számára: 1. Külföldiektől, a) 
Lessing Mih. Benedektől: Über die Unsicherheit der Erkentniss des erlosche
nen Lebens. Berlin, 183t». Handbuch der Geshichto der Mediciu. I Tlieil. Ber
lin , 1838. — Theophrastus Paracelsus. Berlin, 1838. — b) Semplice veritá up— 
positaalle menzogne di Enrico Misley. Paris, 1834. — 2. Belföldiektől, a) Bö
szörményi Páltól: A’ köznép számára készült kézi könyv, Schlez után. Hehre- 
ezen, 1824. I. II. kötet, b) Egyed Antal 1. tagtól: Publius Ovidius Xaso leve
lei, Pest , 1839. c) Fogarasi János 1, tagtól: Magyarhoni magános törvénytudo
mány elemei Kövy után. Pest, 1839. Közönséges építési rendszabás sz. k. Pest 
városára nézve. Pest, 1839. Különös építési rendszabás Pest külvárosainak szélső, 
részeire nézve. Pest, 1839. Egyetlenegy mód a’ magyar játékszín czélirányo# 
alapítására. Pest, 1834. dj ílelmeczy Mihály pénztárnoktól: Érdemoszlop, inely- 
lyet Kováeh Flórián szatmári püspök emlékezetének szentelt Lázár János. Pest, 
1826. e) Horváth Zs. 1. tagtól: Elmederítő történetek ’s adatok füzére. Pest, 
1840. f) Kacskovics Lajos 1. tagtól: Gazdasági tudósítások. Vilid. f. Pest, 1839. 
g) Lészay Bániéitól: Dissertatio inauguralis de dentitione. Becs, 1829. h) Nagy 
Tgnácztól: Színműtár. V. VI. f. Buda, 1839. i) Széchy Ágoston Imrétől: Elemi 
magyar nyelvtan. Pest, 1840. j)  Szilágyi Fér. I. tagtól: a' kalosvári ev. ref. eklé
zsia történetei. Kolosvár, 1829. k) Szontagh GusztávI. tagtól: Propylaeumok a’ 
magy.philosophiához. Buda, 1839.1) Tatay Jánostól:»’ magyarok első királya sz. Ist
vánnak emléke.Bécs,1839.m) UdvardyJános l.tagtól: Pyrker Tunisiása.Buda, 1839. 
— A’ régiséggyüjtemiényt Hrnovszky Ferencz 6 régi ezüstpénzzel szaporította.

KÜLÖNFÉLE, X. K ő r ö s  F. October 22én iktattatok be professor Karika 
Pál ur iskolatanitókat képező és gazdaságtudományi hivatalába Teleki Sámuel gr. 
egyházkerületi főgondviselő, és Báthory Gábor superiníendens elnökségük alat* 
kinevezett választmány, a’ helybeli elöljárók és nép nagyszámmal öszesereglett 
gyülekezete előtt. Megnyitó az ünnepélyt a’ helybeli Iyceum növendékeinek ál
tatok ez alkalomra készített szives ömledezésíi verses zenéjük. Ezt követé hely
beli iskola-föliigyelő , Bakos Ambrus lelkes szónoklaté iktató beszéde, érzé
kenyül rajzolván a’köznépnevelés akadályit. Ezután a’ beiktatandó professor ér
tekezett alapos tudományossággal a’ népmivelésnek hasznárul és szükségérül s 
a’ beiktatottat szives zengésű beszéddel fogadó a’Iyceum idei rectora Fitos Pál 
u r’s végre berekesztéaz ünnepet az ifjúságnak a’megnyitóhoz hasonló szelle
mű zenéje. így tehát el van kezdve X. Kőrösön három rendes tanító és két se
gédoktató alatt, az ed lig taníttatni szokott felsőbb tudományok mellett, a’ duna- 
rnelléki h. v. egyházkerület számára az iskolatanitók képezése is, még pedig 
úgy, mint azzal a’ külföld alig aligha dicsekhetik; mert midőn a’ külföldi isko- 
latanitókat képező intézetekben legfölebb is kertészet tanittatik , itten a’ növendé
kek a’ gazdaság minden ágiban gyakorlatilagoktattatnak olly nézettel, hogy a’ 
falusi tanítók , a’ falusi gyermekeket hazánkban mint földinivelő országban , a’ 
gazdaságtudomány minden ágiban gyakorlatilag vezethessék.—Agárd (Xogradm.) 
oct. 23kán: Elég sokáig tartott kellemes őszi napjaink búcsúzni kezdenek; tegnap és 
ina borús a’láthatár, de e’ borúval földerült a’ remény, hogy megujulandnak „har- 
raatozzatok egek!“ régóta kiáltozták vetésink.-Tegnapelőtt esti 6 óra tájban vil
lámlás és társa, dörgés, tanúji valónk. Szüretünknek vége; borunk mennyisége 
megnyugtató, minőségét az 1834kivel versenyzőnek mondják a’hozzáértők. Xe- 
vezetes azonban, mit azidén tapasztalául^, hogy sok rivancs-sértette szőlőszem 
férges volt. A’ tán hazaszertc uralkodott lázból üdülni kezdünk. Argenti Döme, 
hasonszenvi gyógyász, most is, mint eddig folyvást, ingyen látta el a’ váczvidéki 
szegénységet gyógyszerekkel, mik csekélységbe kerülvén, hasonszenvi gyógyá
szoké lehetne, emberbaráti korunkban , az adózónép ingyen gyógyiihatásának di
csősége. Erdőinket végromlás fenyegeti; a’ fák derekai tömérdek hernyótojással 
boritvák. Melleink roszul és későn rajzoltak; szerencsés!) méhész az , ki rajt 
épen nem kapott. — A’nagy váradi k. akadémiánál a’politikai tudományok váltó- 
törvény és tisztitoll megürült tanilószékére, mellyhez 500 pgó for. észt. díj van 
kapcsolva, a’ pesti k. tud. egyetemnél újólag tartandó versenycsödülct határideje 
1840 jan. 30dikára olly módon tűzetett ki, hogy az ezt elnyerni óhajtókban a’ma
gyar nyelvnek, mellyen a’tisztitoll taníttatni fog, tökéletes ismérete fő feltétel gya
nánt megkivántalik. — II. M. V á s á r h e l y  oct. 26kun: Ref. gymnasiumunkban 
1829. óta a’ philosophia első évi tudományi, ’s köztük a’ nevelési is , első rendes 
professorunk által, ki egyszersmind gymnasium rectora, sikeresen taníttatnak; 
az alsóbb iskolai minden tanulmány pedig egy 2dik professor és hét alsóbb taní
tó által ’s mind nemzeti nyelvünkön. Midőn az idei, hét százat haladó, iskolai nö- 
vendékség közvizsgáltatása közelebbi September elején tartalék , névszerint a’ 
rhetori osztályé , ’s a’ szintúgy szorgalom mint jó erkölcs által kitűnők egy kis
ded alapítvány idei gyümölcsét, a’ legszükségesb iskolai könyveket, kapták jutal
mul, felállott a’ több igen érdemes hallgató közűi Szabó László ur , a’ helybeli 
uradalom főügyésze ’s valóban szívhez szóló beszédében az ifjúságnak előadó, 
railly szép tanuló ifjúnak nemcsak a ezeit tartani pályáján mindenkor egyene
sen szemei előtt, hanem mellékes legtisztesb foglalatosságok által is pályázását 
kellemessé ’s gyönyörűségessé tenni. Ez bár parányi szüleménye által ipara ’s 
szorgalmának a’ közönség részvétét ’s a’ pártolók méltánylását érdemli. így ér
demié n. károlyi Károlyi György gr. urnák méltáiiylatát azon öt szép reményű ifjú, 
kik a tisztelt giolot loispáni helytartó szekebe beiktatásakor költeményen mun— 
káeskájokkal üdvözlök, melly zsenge hódolatért azon öt ifjúnak fejenként két két 
aranyat adatott a’tisztelt főispánból) elles valamint az iskola számára száz ezüst fo
rintot. Es e’ beszédet, melly »’ tisztelt gróf, mint iskolánk egyik kegyes párt- 
fogója iránt őszinte Indát, az előadó tiszt ur iránt pedig legszívesebb köszönetét 
újított a’ hallgató közönségben, legkiszámítottabb tapintattal bírt pedig az ifjú
ságra nézve, követte az említett pénzmennyiség átadása; meljyck közül az utóbbi, 
»’szegényebb sorsú tanulok tartusai» egyes jóllcvők által közlünk alapított ’s egy 
buzgó elöljárónk luv gondviselése alatt naponként növekvő ’s jelenleg hat ezer 
ezüst forintot meghaladó tőkéeskéhez adatni rendeltetett, cg)házi jegyzőköny
vünkben , mellynek lapjai a’ Károlyi grófi háznak néhai áldott emlékezetű Károlyi 
Ferencz gróf óta sok rendű tisztelve bejegyzett jótéteményinek leghívebb őrei, 
mind a’ nagylelkű ajánlót, mind két testvéreit, iskolánknak szinte hálásan tisz
telt pártfogóit, a’ maradéknak is áldás közt hirdetendők.

/ft t&i e r i k a .
Ujyork , sept. 26án: Az egyesült statusok bankja ismét éledez pá

ni ijedelmibiil,pénzke!e(p változatlanul maradh Azujyoiki bank elöljáróinak

összegyűlése következében , soha e’ bank jobb lábon nem állott’s 3% mil
lió dollár kész pénzről rendelkezhettek. Ujyorkban sept. 23án rettentő tűz 
dűhönge, melly többi közt 3 egyházat ’s a’ nemzeti színházat hamvasztó 
el. A’ kárt 2 — 300 ezer dollárra becsülik. A’ sárgaláz Ujorleansban ’s 
Mobilén iszonyún pusztít. Mobilébül mindenki elköltözik ki csak költözhe- 
tik, 16 ezernyi lakosa 3 ezerre olvadt. Floridában a’ vérengzések foly
vást tartanak. — Van Buren és Clay bevégzék körutazásokat a’ birodalom
ban’s mindenütt nagy ünnepileg fogadók őket a’pártjokbeliek annyira, hogy 
királyi járdalatnak (royal progresses) bérmálták el ez utazást. Van Buren 
szinte bizonyos isméti megválasztatásáról. — Az egyesült st^usok jelen
leg 3 ezer angol mérföldnyi vasúttal bírnak, minden mérföld egyremásra 
20 ezer dollárba került. —

P o r t u g á l i a ,
(Lajos Fülop a’ Portugália ’s Anglia közti közben)árulást hír szerint ma

gára vállolá.) A’ Times és M. Post oct. 14ki számaiban következórhireket 
közlenek Lissabonbul oct. 7érül: „Altalányosan gyanítják, miszerint dóm 
Luis de Norvonha, londoni portugál követ, azon hirt irozáide, hogy La
jos Fülöp fölvállolá a’ Portugália és Anglia közötti viszály kiegyenliíésére a’ 
közbenjárulást; bizonyost azonban nem mondhatni, nolía mind a’ két párti 
lapok ezt hiszik, vagy legalább hinni látszanak. — A’ cartes jan. 2ka 
előtt, mintpöwényes idejében, nem gyülend össze. —*Manuel Nunes hi
res guerillafüt Go mi ha mellett sept. 16kán megcsípték ’s $4én agyonlő- 
vék. Egyébiránt több kerület, főleg Vizeu környéke,hemzseg rablócsa- 
patoktul. A* lissaboni sebes postát Travanea mellett 8 fegyveres megtá- 
modá ’s kirablá. —

(A’ portugálok növekedő gyülölsége az angolok iránt. A’ lelkészek 
elleni rakonczátlankodás.) Lissabon , sept. 29én: Tegnap az udvar cin- 
trai nyári palotájából a’ fővárosba költözők vissza. Anglia ellen a’ túlzók 
folyvást ingerültebbek’s esztelenségök már annyira ment, hogy háborút 
kívánnak Angliának üzentetni. Anglia vétkeit Portugália ellen, ennek fon- 
állásátul, egy.tül egyig elősorolják,’s legkisebb részletekben ^igyekszenek 
megmutatni,* mikép szivá ki Anglia natlály-módra Portugáliát ’s hogy jól
létét egyedül csak Portugáliának köszönheti. Egyike e’ «túlzott hazafiak
nak, hosszt^nevü aláírhassál? néhány nap -előtt nyiiatko-zványt nyomata 
ki egyik itteni hírlapban , inellyben örökös gyiilölséget esküszik az an
golok ellen ’s jó példával menvén előre, minden angol kézgyári ruháit és 
szereit tüzße* dobandja,, házában semmi angolt nem türend többé , és nem 
is rendelend meg, ’s minden jó hazafit felszólit törvényszerű érzelmeiket 
hasonló tettek által tanúsítani ’s minden angol készítvény nyilványos autu- 
da-féját eszközleni. Ki tudja, hogy e’ hazafinak sem háza sem vagyona 
nincs és egész ruhatárát testén hordozza, az,az illyes nyilatkozványokat 
nevetségeseknek találhatja; de komoly szempontbul kell azokat még is te
kinteni , mert nemzeti érzelmekké váltak. Az angolok ellen gyülölség most 
általányos. — A’ tartományokban tökéletes nyugalom uralkodik, ha hi
telt adhatni a’ hatóságok nyilványos tudósitásinak, mellyek a’ Diario do 
Guvernoban jelennek meg; e’ nyugalom hihetőleg csak annyit fejez k i , 
hogy nagy általányos zendülés nem létezik, az apró nyugtalanságok , majd 
itt majd ott, soha nem szűnnek meg, mellyek azonban magokban elmúl
nak, ha a’ bátorság lecsilapult. Főleg a’ papságot zaklatják, ezek közül 
is többnyire a’ községek lelkészeit, kik nem bírják községük kegyét , 
melly nem juhokból, liánéin farkasokbul áll. Az Eco ismét több esetet kö
zöl a’ múlt hétről. Baroda do Bouroban a’ lelkész ellen összéesküttek, ki 
kénytelen volt ellvagyni lakását. Friandában megakarák gyilkolni a’ lel
készt’s ez rögtöni szökéssel menekült meg.Verimben kardokkal konczolák 
szét az utczán a’ lelkészt. St. Andre da Pörtellában a’ lelkészt unokaöcs- 
cse halálosan niegsebesité. ’S illy gyalázatosságok többnyire büntetlenül 
hagyatnak, sőt néha minden törvényszéki vizsgálat nélkül ’s igy rövid idő 
feledékenységbe temeti azokat. —

© p a a y I o r s * k  g\
(Épületes ölelkezés a’ cortesben.) Madrid, oct. Sikán: ,,A’ szaba- 

ditékok kérdését nemcsak szerencsésen döntéela’ cortes, hanem egyszers- . 
mind pillanatnyira békét kötött a’ ministerséggel ’s megujitá a’ vergarai 
ölelkezési jelenetet. A’ tegnapelőtti ülésben jelenté a’ jogminister, hogy 
azon esetre, ha a’ cortes Calatrava és Olozaga módositványa czikkeinek 
vitatásába bocsátkozik, a’ ministerség ezt oda fogja magyarázni, hogy 
a’ cortes nem akarja helybenhagyni jogát a’ szabaditékok megerősítésire. 
E’ nyilatkozat után tehát nem maradt mit t e n n i ü k  a’ ministereknek, 
mint nézetikkel ellenkező siiker esetén a’ cortest föloszlatni, vagy hiva
talaikról lemondani. Az előbbi rendszabály elkerülhetéseül megegyeztek 
Calatrava és Olozaga, hogy visszaveendik módositványukat, ha a’ kor
mány záradék gyanánt indítványa első czikkében bizíositni kész az orszá
gos alkotmányt. Sanclío követ jelenté ezt a’ tegnapi cortesülésben és ha
tárzott nyilatkozásra szólitá föl a’ ministerséget. A’ kormány e’ záradé
kot nem akará elfogadni, ’s erre Olozaga dühösen fakadt ki a’ ministe
rek ellen , mondván, hogy már most nem a’ szabaditékok ügye forog kér
désben , hanem az alkotmány inegmentetése, mellyet megdönreni törek
szik a’ ministerség, mig orron fogva vezeti a’ törvényhozósngot ’s haza meg- 
mentőjének fitogtatja magát, holott tagjai egytül egyig tudatlan semmire
kellők. Két óráig beszélt illy marezona hangon Olozaga, mig végre leg
nagyobb mértékben fölhevité az elméket. Ekkor fölállott a’ hadminister 
Alaix, mintegy ezeket mondva: „Olozaga vádjaira e’kérdést intézem hozzá 
válaszul: „Milly állapotban volt a’ nemzet e’ ministerség alakultakor? 
Minőben van most? „Arról vádol ő engem, hogy alkotmány-megdön
tésen dolgozom, pedig évekig harczolék érette, mikép azt sebeim tanú
sítják. Ha mint ministeleket akar bennünket megbuktatni Olozaga, ám 
használja erre a’ trónbeszédet; de itt most békéről van szó, ’s adja is
ten , hogy méltó bútorzattal víhassuk azt ki.“ E’ beszédet hangos tetszés 
köveit*, ’s már most látván Olozaga5hogy kell forditniaJgy nyilntkozék:„Bu-
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ton maradjanak helyükön a' ministerek, csak tegyen engem bizonyossá 
a’ hadminister, hogy békeeszközlés végett akarják megtartani hatalmakat 
és én teljes crőmbül segitendem őket.“ Alaix: „Valódi érzelme ez Ön
nek?“ Olozaga igennel válaszolt és Alaix ölelesire rohant ellenségének. 
Mintegy varázserő liatá meg erre a’ követeket, kik össze vissza íilelköz
iek egymás közt. Föll&igősdiek ’smérsékpártiak csókokkal halmozák egy
mást, ’s maga Mendizabalis krokodil konyákét hullatott a ministerek ar- 
czira. E’ lelkesülés a’ karzaton is mutatá képét ’s vege hossza nem volt 
a’ csókolásnak férfiak ’s némberek közt, kik közül sokan öntudatlanul bo
rultak egymás ̂  keblire. E’ közben minden oldalról illy kiáltozások har
sogtak: Éljen az egyezség! a’ cortes! Alaix! Olozaga!“ — Espartero 
oct. 4ikén Saragossába érkezek 12ezer harczossal, útközben mindenütt 
lelkesült örömmel fogadá őt a’ nép. Beszélik, hogy a királypartiak egy 
millió frankot gyűjtöttek 's küldöttek Cabrerának harezfolytatásra.“ — 

(Cabrerát több alvezér elhagyja.) Espartero oct. Bikán 2()ezer ember
rel indult meg Cabrera ellen Cantavieja és Montalban felé, O'Donnell tá
bornok’s valenciai főkapitány pedig LBezer harczossal indult ugyanazon 
irányban. Cabanero carlosi volt pártvezér a’ tábornagy kíséretében van , 
mi igen nagy nyereség az alkotmányosakra nézve, mert Cabanero igen 
hasznos fölvilágitásokat adhat a’ fővezérnek, egyszersmind Ígérte , hogy 
az ő parancsi alatt volt zászlóaljak első felszólítására azonnal hozzá pár- 
tolandnak. Cabrera azért üzé el magától Cabanerot, mivel nem tartá őt 
elég vakbuzgónak, ’s most keserűn bánandja meg e’ tettét. Ezenkül még 
több carlosi főtiszt is hagyogatja már Cabrerát és vagy Espartero, vagy 
O’Donnell csapati közé áll. Cabrera összes haderejét mintegy 20 ezer em
berre tehetni. E’ sereggel tiz erősített pontot tart elfoglalva, mik közül 
Cantavieját és Moreiiát majd megvíhatlanoknak mondhatni; annyi bizo
nyos, hogy rendkívül kedvező helyzetüknél fogva csak igen hosszas fárasz
tó ostrom után juthatand ezek birtokába Espartero. Minden utat, melly 
e’ helyekhez vezérel, jó előre járhatatlanná tőn Cabrera , ’s áltáljában 
oily erős állomásba illeszkedék, hogy ismért makacssága mellett huza- 
mosb ideig fog ellenállhatni az alkotmányos vezérek egyesült erejének, 
annyival is inkább , mivel gondos elővigyázatból, nagy mennyiségű élel
miszert halmoza össze minden megerősített állomáson. Igen kétséges azon
ban: vájjon leszé majd Cabrera katonaságának kedve makacsul harezolni, 
főleg, miután már is olly kénytő rendszabályhoz kelle Cabrerának folya
modni: miszerint hirdeté, hogy halállal büntetend minden katonát, ki be
kéről merészlend szólani. —

(Cabrera harczkészületei.) A’ Quotidienne oct. lóikéról következő 
levelet közöl Spanyolországból: „Cabrera rendkivüli készületeket teszleg- 
hathatósb ellenállásra ’s komolyan szándékozik megküzdeni Espartero ser- 
geivel. Minden országút Cantavieja és Morelia felé árkokkal ’s mellvé
dekkel van átmetszve. Cabrera egész erejét e’ pontokra szállitá ’s el van 
tökélve azokat minden áron megtartani hatalmában. 10 ezer ürüt ’s hat
száz ökröt hajtatott össze azon helyekre Polo ezredes által. Espartero ez 
alatt Navarrában olly rendszabályt léptete életbe, melly e’ tartomány val
lásos érzelmű lakosit nemigen nagy mértékben fogja lekötelezni a’ király
né kormánya iránt; megparancsolá ugyanis az egyházi hatóságoknak, 
hogya’ leoni püspök által fölszentelt papokat tiltsák el egyházi kötelessé
gük teljesítésitől. Gyaníthatni, hogy a’ pamplonai és calahorrai püspökök 
nem fogják teljesitni e’ törvénytelen parancsot. —

(Espartero Saragossában. A’ királyné lOik születésnapi ünnepe.) 
Madrid oct. 12ikén: „De la Victoria hg (Espartero), kit Madridban na
ponkintvártak, czélszerübbnek látá azonnal megkezdeni Aragóniában az 
ország tökéletes megnyugtatását. Tikén ünnepélyes nagy misét hallgata 
Saragossában és szerencsés sükerért imádkozék a’ st. pilari szűzhöz. E’ 
buzgó tisztelése Aragónia védszentjének annyira elragadó a’ nagy meny- 
nyiségben összegyűlt népet, hogy végre egy igen egyszerű földművese’ 
kiáltásra fakadt: „Legszentebb szűz tartsd meg Espartero életét!“ Midőn 
Espartero a’ szentegyházból kilépett, hangosan kiáltozó a’ nép: „Éljen 
Espartero!“ mire ő következőleg válaszolt; „Éljen a’szent szűz! neki kö
szönjük a’ győzelmet és békét.“ Mielőtt Saragossát elhagyta, felszólítást 
intéze Aragónia, Valencia és Murcia lakosihoz, mell)ben figyelmezteti 
őket az éjszaki tartományokban történtekre ’s egyszersmind inti a'király
nétól ajánlott kozbocsánat-elfogadásra. Bikán reggel egész sergestiil elha
gyó Saragossát és egy osztállyal Alcaniz felé indult, mig a’ 2dik a’ hue- 
sai kerület, a’ 3ik ’s 4ik pedig Daroca felé nyomult. O’Donnell tábornok, 
ki oct. 5ikén Murviedroban volt, egész hadastul Teruel mellett foglalt ál
lomást. Cabrera 10 zászlóaljjal Segura mellett állés folyvást erősíti az 
oda vezető utakat. — Tegnapelőtt élte lOik évébe lépett Ilik Izabella ki
rályné. A’ grandok, magasb hatóságok, vezérekés diplomatakar ünne
pélyesen ajánló föl szerencsekivánatit ő felséginek , a’ madridi helyható
ság pedig három napig tartott nyilványos ünnepélyekkel örvendezteté meg 
a’ lakosságot. Bikaviadal, rendkivüli színi mutatványok, kivilágítások, 
tüzjátékok’s nyilványos tánezok váltogatva mulattaták a’ népet. E’ nyilvá
nyos ünnepélyek leírása annyi dolgot ad a' madridi lapoknak, hogy most a’ 
politikával nem igen bíbelődhetnek. Az oct. 7iki nevezetes ülés után mind
járt hire kezde szállongni, hogy a’ ministerek lemondani szándékoznak , 
’s bizonyos párt már arról is gondoskodók, hogy Miraíloresmostani pá
risi spanyol követet kellene meginni ministerség - alakításra , melly tervet 
a’ franczia követség határzottan pártolni is látszék. A’ kormányzó király
né mindazáltal meg van győződve, hogy Miraílores nagyobb hasznot esz
közölhet hazájának Parisban, mint Madridban, ’s már mostan szó sincs 
többé ministerség-változásról. A’ Madrid és Paris közti hirnökjárás rend
kívül élénk; úgy látszik, a’ franczia kormány már sokahii kezdi a’ tö- 
mé. dek költséget d. Carlosra és a’ sok ezer spanyol menekvőre, ’s arra 
szeretné bírni a’ madridi kormányt, hogy ez utóbbiakat bármi áron bírja 
Spanyolországba visszatérésre. A’ tanács választmányt neveze ki a’ sza-

baditékok iránti törvényjavaslatról jelentéstételre ’s véleményadásra, mclly- 
nek tagjai: Frias hg, Onate gróf, Macia és Viluma. A’ pénzügyminister 
meghatalmazást kívánt a’ cortestül öttel kamatozó kincstár-jegyek kibo
csátására 10 millió piaszlerig , hogy a’ hadsergek szükségit íodözhesse.“

A n g l i a .
(Adatok Brunnow küldetése sükeréről. Elegy.) London, oct. Ifién: 

„Brunnovv küldetése eredményit még fátyol födi, mellyen annál bajosabb 
keresztül látni, mivel Palmerston az alkudozások folytában néhányszor 
annyira módosító nézetit az orosz ajánlatok elfogadhatósága iránt, hogy 
legkülönbözőbb vélemények keringtek a’ végsükerről. Palmerston t i.meg
ragadtatva az orosz látszatos engedélyek és Francziaország iránti pillanat
nyi neheztelése által, már helyet kezde adni gondolatiban orosz-angol hadi 
mozgalomnak M. Ali ellen, mi természetesen egyszersmind Francziaor- 
szágra fogott volna czélozni. De társai, ’s különösen Melbourne , határ
zottan ellene nyilatkoztak e’ politikai irányzatnak. Ennek híre legkedve
zőbb következményt szüle Parisban ’s újra megerősité a’ régi szövetséget, 
az ellenkező nézeteket Méh. Ali ügyében pedig annyira közelitteté egymás
hoz, hogy Szyriára nézve már csupán következő nehézség uralkodik: Fran
cziaország kívánja, hogy egész Szyria, Adanát kivevén, tulajdonul jusson 
a’ basának, Anglia pedig csak St. Jean d’Acreig akarja Szyriát M. Alinak 
átengedni. Mind a’ két kormány Metternich hg véghatárzatát várja, ’s hi
hetőleg a’ szerint fog intézkedni. — A’ királyné lakása néhány ablakit 
bezuzák éjjel ; szoros nyomozás után kiviláglék: hogy egy őrült volt a’ 
tettes, ki egykor már börtönben ült a’ királyné elleni szitkozódó» miatt.
— A’ királynét minden sétalovaglásnál kisérik Coburg hgelc. — Water
ford marq. 4 lovas hintával vágtatott néhány nap előtt Perthbe, tökéletes 
kocsis-öltözetben,’s egy söröskocsit halomra dönte,ennek kocsisa mindaz
által nem vévé tréfának a’ dolgot ’s jól elveré a’ lordot, mi még nem volt 
elég, mert a’ nép összecsoportult és a’ nemes sárkánylovag az okozott kárt 
is megtéritni lön kénytelen a’ söröshordók lovagjának. —

(Brunnow elhagyó Londont.) A’M. Chronicle oct. 12kí száma Brun
now orosz rendkivüli követ küldetésiről ezt írja: ,,íla a’ franczia kor
mány megmaradna M. Ali pártolása mellett, úgy azt ellenzőleg kellene 
tennie az európai hatalmakkal. Bármint örvendünk is Russzia egyetérté
sinek Angliával, meg kell mégis vallanunk , nem szeretnek magunkat 
ellenzésben látni Francziaországgal, valamint elhagyatni ’s külön válni 
sem kívánunk attól, mert Anglia és Russzia távul elkülönzésben állnak egy
mástól kereskedési és szellemi érdekeikre nézve,’s áltáljában kínos lenne 
ha Anglia llussziával kényszerülne szövetségbe lépni Francziaország el
len , habár csak színleg történnék is az. Egyébiránt Parisban erős a’ hie
delem, hogy Brunnow alkudozása minden süker nélkül maradt Londonban,
E’ hiedelmet mi kétségbe vonni vagyunk kénytelenek, mert Brunnow kül
detése leginkább azon czélból történt, hogy kormányunkat a' czár őszin
teségéről győzze meg, ’s ezt valóban el is érte, mert a’ keleti ügyre néz
ve tökéletes bizalmat érez kormányunk az orosz politika iránt; különbért 
pedig Anglia épen nem azon ország, melly pillanatnyi érdekből minduntalan 
uj szövetséget szeretne kötni, ’s igy természetes , hogy Brunnow nem ér
hete czélt, ha talán más kedvezményeket is akart kivíni Angi'ától. — 
Brunnow oct. 12ikén hagyó el Angliát. “ —

fi? r  a  ai c  z I a  o r  s z á  g  
(Blanqui, a’ májusi zendület vezére fogva.) Paris, oct. I6ikán: 

„Blanqui, egyik főintézője a’ májusi zendületnek, f. hó 14kén este a’vá
rosházi ütezában rendőrség hatalmába juta, épen midőn gyorsszekérre akart 
ülni, Schweizba utazandó. Négy rendőr, utasokul öltözve azon pillanat
ban, midőn már indulni akarta’ kocsi, megállapodást parancsolt ’s elfogó 
Blanquit, ki e’ kiáltással: „Segitség! Hazafiak, segítség!“ akart meg
szabadulni, utóbb pedig látván, hogy nem szabadulhat, mérget akart b - 
n i, de szerencsére még jókor kiragadák azt kezéből. Ezenkül még öt em
bert fogott el a’ rendőrség ugyanazon udvarban, kik búcsúzni jöttek Blan- 
quitól. Az elfogottak nevei: Breton, könyvnyomó; Winturon, kőnyomó; 
Bouvet, orvos; Dubois és Costis. Blanquinál két útlevelet és 400 fran
kot találtak. Ez elfogatás következtiben alkalmasint ininélelőbb megnyi- 
tandja Illésit a’ pairszék a’ májusi zendiilőket elitélendő. Már huzamost) 
idő óta nyomában volt a’ rendőrség Blanquinak; de mindeddig nem akart 
határzottabban föllépni , nehogy valamikep idő előtt riassza el a' szö
kevényt.“ —

(Blanqui törvényszék előtt. Cousin lemond hivataláról.) Blanquit elfo- 
gatása után azonnal kérdőre vonáFranck-Carré és MerilhouZangiaeomi nyr - 
mozó biró jelenlétiben. B l a n q u i  Auguszt nevét ’s azonságat épen n m 
tagadó, de midőn a’ májusi zendületben részesülte iránt vonók őt kérdőre, 
makacsul oda nyilatkozók, hogy e’ tekintetben szót sem mondám!. Midőn 
börtönébe léptek a’ nevezett urak, ágyban leiék őt, honnan nem is akart 
fölkelni, mivel nyakkötőjét elvevék tőle , nehogy öngyilkossá legyen. — 
Cousin statustanácsi tag lemonda hivataláról, mi némi mozgást hozott a’ 
sajtóba, mellynek egy része az oktatási ministernek tulajdonítja Cousin 
kiléptét, mig a’ másik párt túlfeszített érzelgésben keresi annak okát. A’ 
Moniteur azzal védi a’ kormány e’ tettét, miszerint a' kormány bizonyos 
számig csökkenteni lön kénytelen a’statustanácsosak számát, Cousin pe- 
dig egyébiránt is lB33kí sept. 19ke óta csupán egyetlen ülésen volt jelen , 
melly hanyagsága nyilván tanúsítja, hogy semmire sem tudó becsülni e’ hi
vatalát. A’ rendkivüli szolgálatot eddig fit) statustanácsos teljesité , ezek 
szamát huszszal kevesbité a’ kormány, a rendes ügyeket végzők számát 
ellenben hattal szaporító. Cousin igen csípős levelet intézett e’rendelet kö
vetkeztiben a’ pecsétőrhöz. —

O l a s z  o r s z á  g.
(Az orosz egyházi villongás kitöréssel fenyeget.) Roma, sept. 2Gkán: 

Biztos hírek szerint rövid idő múlva uj villongás': kitörés történhetik, mi
kép azt már néhány hónap előtt jóslók. Azon előterjesztések t.i. miket az it-



fém kormány az orosz trónörökös itt mulattäkor , Russzia kormányának 
tön , nemcsak minden hatás nélkül látszanak maradni, hanem Russzia ré
sziről még határzottabb föllépést vontak magok után a’ szentszék ellen. 
Leghitelesb állítások szerint újra jelentések érkeztek ide a’ lengyel püs
pököktől ’s helyettesektől, mellyek minden kétségen túl teszik , hogy rend
szeres megváltoztatása van munkálatban az ottani egyházi viszonyoknak, 
mit legnagyobb következetességgel gyakorol a’ sz. pétervári kormány. A’ 
helyettt.i.hogy ez megelégülne azzal, mit a’ pápai hatalomtul legfüggetle
nebb országokban is gyakorolnak, és fejdelmi helybenhagyással törvényes 
erőre emelné a’ pápai bullákat, inkább egészen ellenkezőleg olly rendsza
bályokat hoza, mik szerint ezentúl a’ lengyelországi egyházi hatóságok 
minden közlekedése megszünend a’ szentszékkel, vagy csupán a’külügyi 
ministerség által fog eszközöltetni. Hogy e’ botránykőben minden alkudo
zás legyőzhetetlen akadályra bukkand, ha Russzia önként nem hengenti 
azt el útból , könnyen gondolhatni. Ez okbul tehát hallomás szerint, miu
tán Russzia semmi esetre nem akarja magát illy lépésre határozni, e’hó 
elején végnyilatkozatot indítottak meg innen a’ sz. pétervári udvarhoz, ’s 
egyszersmind elhatárzá a’ szentszék, hogy azon esetre, ha ez ismét síi kér 
nélkül maradna, nyilványossá teendi az egész alkudozást, és a’közvé
leményre fog hivatkozni, valamint azt már a’ porosz ügyben teve. Erre 
annyival pedig jogosiíottabbnak érzi magát a’ szentszék, minél többször ter- 
jeszték azon állítást, mintha Róma egyházi ügyekben rendkívüli engedél
lyel viseltetnék Russzia iránt, holott Poroszországgal ugyan illyesek miatt 
nyíltan meghasonlott. Rövid idő múlva tehát nyilványosságra jutsndnak 
a’ nevesetesb oklevelek. Némellyek uj évkor, mások ellenben még ha
marább vélik ezt megtörténendőnek.“ —

O r o s z o r s z á g é
(Zavargás Taurisban.) Taurisi levelek szerint az ottani orosz consul 

elégtételt kívánt a’ városi hatóságtól némelly orosz alattvalókon az utóbbi 
zavargás alatt elkövetett méltatlanságok miatt, mire Mohammed sah azon
nal elfogatá a’vétkeseket. A’ nagy imam mindazálfal fölzendité a’népété’ 
parancs ellen , és számos ember csoportúit a’ kormányzó palotája elibe, 
és sajosan szabadon bocsáttatni kiváná az elfogottakat. A’ kormányzó fu
tásban kerese szabadulást, 's a’ nép feltöré a’ foglyok börtönét, az orosz 
consul lakját pedig lerombold. A’ consul Tiílisbe menekült ’s elégtételt 
követel. —

(Geismar tábornokhadcsapatjának állítólagos összeesküvése.) A’Ga
zette de France következő nem igen hihető részleteket közöl Geismar tá
bornok hadcsapatja összeesküvéséről: „Geismar tábornokot, köztudomás 
szerint, rögtön megfosztá hivatalától a’ kormány. Hadcsapatja összeeskü
vése igen czélszerüleg volt kigondolva. A’ varsói és prágai fellegvárakat 
elfoglalni szándékoztak.Ezután tüstintegyenesen sz.Pétervárba akartak indul
ni a’ zendülők és útközben minden lengyel ’s más velők egyértelmű ser- 
get fellázítani. Egy lengyel tiszt áruiá cl e’ merényt. Haditanács-tartás ürü
gye alatt összegyiijté a’ kormányzó a’ tiszteket ’s a’ vétkeseket azonnal 
elfogató ’s minden további törvénykezés nélkül kivégezteté; az egész ösz- 
szeesküvés csupán született oroszoktul származott, ’s a’ tisztek száma 28Óra 
megyen, kiknek egy részét a’ szibériai bányákba viteté a’ czár. Okát ez 
összeesküvésnek nem tudhatni1“ Ez adatok minden esetre túlzottak ugyan; 
de annyi bizonyos, hogy valami van a’ dologban, ’s a’ lengyelek ezúttal 
nem voltak részesei a' meghiúsult merénynek. —

Jour, du Commerce Petérvárból oet. Íjérül következőt közöl: „Né
hány hét óta az orosz kabinet igen fontos tervekkel foglalkodik Perzsiára 
nézve, mellynek felosztatásárul már többé szó sincs, hanem oda törek
szenek, miszerint Anglia befolyását megsemmitsék ’s Francziaországot gá
tolják nevezetes kereskedési szerződések kötésiben. E’ czélelérésül a’ per- 
sza saht orosz alattvalóvá akarják lealacsonyitni. Nagy sereg van öszpon- 
tositva Kkarats Criwanban és Sirmanban (?)’s parancs kiadva a’ kaszpiu- 
mi tenger hajóserge íolfegyverzésire, melly a’ linkovani és bakul kikö
tőkben horgonyoz. Sz. Pctervárban katonák elfogatása igen gyakori. Sept. 
3!)án 15 lovastisztet csíptek be. — A’ czárné betegségét a’ sz. pétervári hi
deg éghajlatnak tulajdonítják ’s légváltoztatást tanácsolnak ’s innen úgy 
hiszik, Berlinbe ’s Olaszországba utazand a’czárné. A’ czár Moszkauból 
visszatérte óta folyvást Zarskojeselo palotában mulat a’ czárnénál; Pas- 
kewitsch is velők lakik, kivel mint czári családi taggal bánnak. Nagy 
Péter és MenzikolF hg napjai óta még fölség és alattvaló közötteddig soha 
olly barátságos viszony nem lótezett, mint Miklós czár és Paskewitsch tá
bornagy között. —

M ck m t o r § a á
Az osnabriieki tanács és város öregjei is kérelmet nyújtanak be a’ 

felségnek , mellyben a’ jelen országgyűlés eloszlatását kérik ’s újnak ösz- 
szehivatását ’s egyúttal kijelentik, miszerint a’ jelen országgyűlésre nekik 
lehetetlen követet választani. —

(Rumann felfüggesztése.) Miután a’ polgári elöljáróság kérelme a’ 
városi igazgató ellen kimondott fölfiiggesztetési rendelet iránt a’törvényszék 
sept. llik i Ítélteiére támaszkodék, mellyben a’ kir. törvényszék nyilvá- 
nyitá, mikép Rumann felfüggesztését a’ feliforgó körülmények közt korán- 
sem tartandó szükségesnek, és alaposnak, azon nézetre kezdejőnia’ kor
mány, hogy a’ törvényszék, midőn a’ kormányrendszabály gyanánt ki
mondott föifúggesztésről nyilatkozók, talán túllépett hatáskörén. A’ jog- 
ministerség tehát parancsot kapa fölszólitni a’ kir. törvényszéket nyilat
kozásra azon okok iránt, miknél fogva érzé magát jogosítottnak sept. 
llik i Ítéletében Rumann városi igazgató felfüggesztésiről véleményt adni. 
A’ törvényszék mindazáltalnem teljesitée’ felszólítást, hanem még ugyan
azon nap jelenté, hogy nincs kötelezése a’ reá bízatott jogügyekben ki
mondott ítéletei inditóokait rostálgatás alá terjeszteni. —

■fBOfn

T H r ß k o r g s i j j ,
(Wag-horn rövid látogatása Konstantinápolyban.) A’ AL Post Kon* 

stantinápolybul sept. 1 Sárul következőleg ir: „Az ausztriai postahajó ALe- 
xandriábul M. Ali hires párthivét, Waghornt, hozá a’ fővárosba, ki, mi
után Ponsonby lorddal és a’ nagyvezérrel magányosan tanácskozók, olly 
rögtön, mint jött, eltávozék. Megkell vallanunk, miszerint a’ politikai ügyek 
jelen állásánál illy titokteljes meteor-féle mozgalmak nem épen csekély fi
gyelemre méltók. Vájjon Waghorn magára vállolá é azon kérdés meg
fejtését, mellyen az öt hatalom bölcsesége hajótörést szenvede? vagy uta
zási czélja Konstantinapolyba egyedül az é, hogy nyilvánítsa Ponsonby 
lord előtt, miszerint azon esetben, ha az angol kormány M. Ali iránt több 
tiszteletet ’s Üledéket nem mutat, mint eddig, úgy az alkirály keletindiávali 
közlekedésieket zárandja el a’ veres tengeren ? nem tudhatni bizonyosan. 
Midőn Waghorn fChosrew basától elbucsuzék, ez megölelé őt ’s megcsó
koló, ’s kóré vinné át Méh. Alinak e’békecsókot; (hihetőleg Judás-csók.) 
Waghorn, úgy látszik, a’ két öregvételkedő közt még közbenjárulósze
repet viend ?|Waghorn látogatását a’ Times és M. Chronicle Ievelezőji is 
valósítják, ez utóbbi lap következőt mellékel hozzá: „Hafiz basa, úgy 
látszik, azért jött Konstantinapolyba, hogy Izzet Mehemed, angorai 
basa és Szolimán basa ellen hadi törvényszeketsiirgessen, mert e’két basát 
árulásról vádolja, ezekugyanisa’ parancsnokságuk alatti csapatokat nem ve
zeték, miét parancsolva volt, a’ csatatérre ’s ez engedetlenség szülte a’ 
nezbii csatavesztést. A’ hadi törvényszék sept. 17én kezdé meg ülésit; 
egyébiránt bármi legyen az ítélet, Hafiz basa aligha kikerülendi a’ ke
mény feddést.“ (E’ hirek ellenkeznek azzal, melly Szolimán megöletését 
közié, egyébiránt Szolimán halála még semmi más hir által nem való
sult.)— A’ perzsa-konstantinápolyi követ Mirza Dzsafer, sept. 25én rövid 
időre engedetem mellett Perzsiába visszautazott.

(M. Ali Niljfolyam felé vitorláz. Újabb nyilatkozása követelése mel
lettimaradásra. Pénzszükség Egyiptusban.) Alexandria, sept. 26án: Ma reg
gel az alkirály Mahmudié-csatornán Nil folyam felé vitorlázott; utóbbi be
tegségéből tökéletesen helyre van állítva; utazása 10 napig tartand, hi
hetőleg légváltoztás miatt. Nyolcz nap előtt Zebra angol brigg, Stopford ka
pitánysága alatt, Tenedosba indult; elindulása előtt a’ parancsnok udvar
laton volttá’ basánál, mellyben kérdezé őt: mit üzen atyjának, Stop
ford hajóvezérnek, a’ hajósereg visszaadatását illetőleg? az alkirály oda 
nyilatkozók válaszában, miszerint a’ hajóserget vissza nem adandja, mig 
nem teljesitik mindazt, mit kíván; 72 éves öreg ő már, ’s egész éltepá- 
lyáján soha jelét nem adá gyávaságnak,tehát most sem szeretné magát e’bün- 
nel terhelni; mert gyávaság lenne, ha az európai öt hatalom kivánatának 
hódolna. Ugyanezt ismédé elutazása előtt az alexandriai consulok előtt, 
midőn, mint szokás szerint, a’konstantinápolyi postahajó megérkezte után 
elibe járulónak , újabb előterjesztések végett. A’ basa nem titkolja ugyan, 
hogy nagy játékot játszik, hízeleg azonban magának, hogy a’ nagyha
talmak közti egyezség, ha van közöttük egyezség, nem sokáig tartand. 
Mint hullik , Anglia kivánata az, hogy mondjon le M. Ali Szyriárul vagy 
legalább nagyobb résziről. Get. 4keig vagy legkésőbben 14keig várják 
Béesbüla’nagyhatalmak végválaszát.M.A.kényszerítés nélkül hihetőleg nem 
engedend. — A’ pénzszükség még folyvást nagy, a’ kormánypénztárai 
üresek, holott a’ tisztviselők 14 hónapi fizetésükben szenvednek hátra
maradást. A’ török hadsereg25 ezer főnyi sergével nem kis teher az egyip- 
tusi kormánynak a’ jelen körülmények közt. Szerencsére gazdag aratás 
miatt tetemes gabnaeladások történtek ; a’ rizsaratás is igen kecsegtető , 
fajdalom azonban nem minden vevő hoz készpénzt. Az ügyek nem marad
hatnak sokáig a’mostani állásban; ha az alexandriai révet ostromzár alá 
veszik a’ nagyhatalmak, mikép fog megtörténni a’gabnaszállitás ? mi nél
kül senki gabnát nem vesz, pedig ez teszi a' jövedelmek legfőbbik ágát, 
honnét fogja sergeit ’s matrózit fizetni M. Ali? A’ feliák már nem képesek 
fizetni,merttökéletesen elszegényültek. Megkell vallani, miszerint M. Ali 
állása igen kétséges; tán Ibrahim basának Konstantinápolyba nyomulása 
javitandja azt? Tetemes csapat tanyáz Adriában’s körülte; lbrahimmég 
folyvást Marásnál állomásoz; Szyria nyugott; egyedid dögvész uralkodik 

' Jeruzsálemben ’s környékén. —
Konstantinápoly, oct. 2kán: Az európai nagyhatalmak képviselőji 

folyvást utasításokra várnak, mi végett a’ dolgok épen azon ponton áll
nak, mint nyolcz nap előtt. Sept. 27én érkezék ugyan angol gőzös sür
gönyökkel Ponsonby lord számára, mire tömérdek hir szállongott a' fővá
rosban; többi közt az is , miszerint Stopford hajóvezér parancsot kapott 
a’ dardanellák torkolatja elhagyására, bizonyost azonban erről nem tud
hatni , noha öt nap múlt el a’ hajó megérkezte óta. Azon kívánatra, mi
szerint az egyesült hajósergeknek a'dardanellákban jelöltessék téli tanya, 
a’ porta válaszában oda nyilatkozók: az egyesült hajósergek a’ dardanel- 
lákon kívül bármilly állomást választhatnak téli szállásul, sőt Alexandriát 
is, hol sokkal hasznosbleendne jelenlétük, mint mostani állomásikon. E’ 
nyilatkozvány forrását könnyű kitalálni, ha Butenielf viseletét fontolatra 
veszsziik; ez ugyanis vonakodott a’ képviselők általi összes jegyzéket M. 
Alihoz, mellyben ismételve felszólittatik ez urávali egyezkedésre , aláír
ni, mit csak azon esetben teend, ha a’franezia-angol hajósereg vagy leg
alább annak egy része Alexandriába vitorlázand, a’ felszólítást gyámolitandó. 
Azalatt a’ porta uj jegyzéket boesátottaz öt nagy hatalom képviselteihez, 
mellyben sürgetés kívánatét ismétli, miszerint ezek gondolkozzanak esz- 
közriil, melly a’ keleti kérdés feloldatását mentiilelőbb létesíthetné. Rous- 
sin hajóvezér visszahivatása Konstantinápoly ból rendkívüli benyomást szült. 
Utódja, Pontois , úgy látszik, jobban hajlik Angliához. Az ausztriai ha
jósereg még folyvást a’ vurlai kikötőben horgonyoz..

Szerkeszti filelmeczy. — Nyomtatja Tra l tner - K árolyi úri utcza 612.
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FOGLALAT : Magyarország és Erdély (kinevezések ; budapesti napi»: Bajza szózata a’ magyar játékszín ügyében németre fiudittatik ; miss 
I’ardoe híres angol Írónő, játékszini előadások, színészek kedveskedése Pólya (Írnak, Pückler -  Muskau hg 10 aráb lova Pesten a’ Köztelken, 
szózat Angliából a’ magyar g'abnakereskedés ügyében; bécsgyőri vasút ügyének jelen állapotja; m. n. Akadémia; pozsonyi lóverseny; különféle 
ipar’s tőzsér-ügy ’s a t.j Amerika. Portugália. Spanyolország (Espanalújra ellenségesen lép föl; ’s a’ t.) Anglia (uj javaslatok Kzyria ftgyébert; sa t.) 
Francziaország. Schweiz. Törökország, lapvélemény a’ spanyol szabaditékokrul; állítások ’s vélemények a’ keleti politikáról. —

N a g f a r o i ' s z á g  é  » B  s* d é  3 y,
() es. ’s ap. kir. íols. Gaj Lajost a’ horvát-illyr lap (liirske nnrod- 

ne novine és Danica ilirska) kiadóját, mint gróf Czentin, Vlassics b. horvátor
szági btínnak írja, „horv<át’s illetőleg illyr literatúrai láradozási megismeré
séül’4 gyéinánt-gyüriivel méltóztatott megajándékozni, mellyct illő ünne
péllyel adott neki át Vlassics b. horvátországi bán.

BSudasseslI aaaigiló. A’ magyar színház tagjai szép jelét adák , 
í*. hó 29dikén színházi egyik orvos Pólya József ur iránti nemes hálájok- 
nak; midőn a’ tisztelt úrnak, Fáncsy és Szerdahelyi tagok szónoklata mel
lett, egy miei'oscopíumot nyújtónak ajándékul. E’jeles müve párisi Cheva
lier Károlynak, a’ munkáiról ismeretes Mandel Lajostól, ki azt maga 
viszgálatira használta volt, vásároltatott meg, ’s Pólya orvos ur azt a’ bőr
betegségek, mellyekről irt jeles munkája bel- és külföldön isméretes, kö
rül további vizsgálatra használandja. — Ziinonyi hirek szerint sept. 26án 
hagyták el a’ nagyhírű utazó ’s most vendégünk Pückler-Muskau hgnek 7 
mén és 3 kancza arái) lovai a’ veszteg-intézetet; kétségkívül tehát már rég 
óta itt is vannak: de mivel egyik mén beteg volt, az utazás lassabban tör
ténhetett. Azok, kik útközben csak betakarva látták, felölök áltáljában 
nem Ítélhetnek alaposan; mindazáltal agy hallatszik , hogy csak 3 vagy 4 
közülök meglehetős nagyságú, a’ többi nem igen nagy, és noha még ed
dig igen kevésnek volt szerencséje azokat láthatni, mivel' Írásbeli engede
tem nélkül nem juthatni hozzájok; de hihető még is : hogy azokat idővel 
— ha máskép nem, legalább sétáltatáskor az üllei-uton többen is látni fog
ják, mint véletlenül illy alkalomkor már többen látták. E’ lovakról pár hó
nappal ezelőtt egy körülményes kimerítő czikk vala olvasható az augsburgi 
Alig. Zeit.toldalékéban. Neveik betűrendben következők : 1. A b ago seh,  
szürke mén. 2. Auwa mi n ,  szürke mén. 3. B a r g u t h ,  sárga mén. 
B a z e r a ,  szürkémén. 5. G h a b r a ,  szürke kancza. fi. Ha m a, sötét 
pej kancza. 7. Sc  h a m m, világos pej mén. 8. S c h e i í a n, sárga mén. 
9. S o c l i n e ,  sárga kancza. 10. Z á r i  ff ,  szürke mén. — Bajza „Szó- 

.̂t“-át a’ pesti magyar színház ügyében, hir szerint németre fordítják; 
a’ gondolat minden esetre igen szerencsés, f ő l e g ,  ha szokás szerint 
ferde és kaján észrevételekkel nem lesz undokitva az eredeti kiadás; mert 
Bajza e’ közérdekű röpirata mindjárt megjelente első napjaiban olly élén
kül kelt, hogy újra tettleg bizonyult be azon többször ismételt állítás,mi
kép olvasó közönségünk mindenkor méltányos figyelemmel szokott visel
tetni a’ valódi jó és hasznos iránt, ’s különösen nemzeti színészetünk ügyét 
olly hő részvéttel pártolja, hogy attól biztosan legkedvezőbb síikért vár
hatni jövendőre. — Pückler - Muskau lierczeg , rögtön bekövetkezett 
viszonyok miatt korábbi szándékát megmásító ’s rövid idő múlva el- 
hagyandja fővárosunkat; egy másik igen érdekes és kitűnő idegen mind
azáltal huzamosb időig szándékozik Budapesten mulatni, ’s ez miss Par- 
doe , egy leikés angol hölgy, ki anyjával d|yütt már hosszabb idő ófa 
lakik a’ „7 választó44 czimii fogadóban. Miss Pardoe neve az angol vi
lág literaturájában igen kitűnő helyet tart elfoglalva. Konstantinipol) ban 
máslél évig lakott e’ jeles Írónő ’s annyira kiismeré a’ törökök lelkületc 
’s egész valója minden redőjit, hogy európai hirü munkája: „The city 
of the Sultan44 csakhamar hátszínbe nyoma azon utazási munkák töme
gét, mellyek folüleges iróji elegendőnek vélik egy főváros vagy birodalom 
népének leírására azt,  ha e gy  tánczvigalom vagy játékszini előadá
son jelen lehettek, ’s megbocsáthatatlan merészséggel bal következtetést 
vonnak gyakran az egész nemzet műveltségi állapotjára , ha talán törté
netesen, épen azon este botlást követ el valamelyik szinész, vagy a’fri- 
sitők nem elégitek ki finnyásságát ’s talán még gyomrát is niegronták. Déli 
Francziaországot „Ihe river and the desert, or recollections of the Pho
ne and the Chartreuse’4 ezim alatt ismérteté meg r.z európai olvasó világ
gal miss Pardoe, ’s mihelyt elegendő tapasztalásokat ’s ismereteket gyüj- 
teiíd magának honunkról ’s fővárosi életünkről, azonnal terjedelmes leí
rásban közlendi azokat honosival, kik néhány év óta Olaszország helyett 
hazánk külön részeit kezdik látogatni , ’s kárpáti bérezcink közt mind
inkább feledik a’ schweizi jégheg) ek szépségű. Színházunkban már több
ször jelen volt miss Pardoe , ’s Budapest minden szebb vidékit megláto- 
gata. Fő városink szépei ön endhetnek, hogy gyöngéd néniben toll irandja 
le érzeményiket, miket férfi toll soha nem adhat vissza olly eredeti sa
játságban, mikép azok az ingerlékeny ’s hő női szívből származnak. — 
Nemzeti színpadunkon f. hó 26knn „Éjfél44 adaték; 2Tikén „Bájiíal44; 
28kán „Messinai hölgy44, Schiller után Szenvey álfal forditva , igen bé
lyegző ’s megjegyzésre méltó, miszerint e’ napon a’ német nemzet egyik 
legnagyobb költőjének eg)ik legremekebb müvét magyar színpadon le
hető tökéllyé! játszók, mig a’ német nagy színházban ugyanazon időben 
legméltóbb bámulatra ragadó a’ nagyszámú közönséget Baba, a’ nagyhírű 
elefánt kisasszony, es egy még nagyobb hírű liyéna, mellynek borzasztó 
szelídsége általányos iszonyt gerjesztő; e’ fenevad ugyanis , melly sirok 
mélyiben keresi táplálékát, gyáva kutya gyanánt hunyászkodik meg tu
lajdonosa nejének lábai előtt, ’s ez szájába vett hús - darabokkal ingerii 
dühre az állatot, melly fogvicsorgatva kapdos a’ hús után ’s mindannyi
szor visszataszíttatik; csodálatra méltó, hogy éj^ena’ szelidebb nőnemnek

jutott azon dicsőség e’ bősz fenevadon uralkodhatni; de valóban a/,;' illy 
mutatvány nem annyira mulattató, mint inkább borzasztó. — 29diken 
„Capriciosa44 30dikán „Beaíriee di Tenda44 nagy dalmű , nézők keve
sen ; 31dikén „Ivean44; november ljsőén elősző»- bériölyambam „Kény
telen király44 vigj. 2 felv., francziábél forditá Tóth Lőrinez a’ magyar 
tudós társaság költségin. Színházi közönségünkre több jeles újdonság vá
rakozik, Egressy Gábor ugyanis jutalomjátékul „Hamlet44 szomorújától 
kot választó, Shakspeare után Vajda által forditva; Szentpétery „Ha
jótörés44 czimii 5 felv. drámát hozandjajutalmi játékául színpadunkra Des- 
loyner után Nagy Elek által forditva, ki ezenkül meg egy uj franczia drá
mát fordita színpadunk számára Soulié után , mellynek ezime „Az örült 
gyermeke44. Ezenkül még reménylhetni, hogy „Julius Caesar44 is szili- 
padunkra kerülend Shakspearetől, miután Vörösmarty már bevégzé annak 
fordítását ’s mutatványt is közlött belőle az Athaeneum 35ik számában.

E p e r j e s  oet. 2ííkán: N’s .Sáros megyének legközelebb tartatott évnegyed! 
közgyűlésekor felolvastatván az országgyűlési köveiek többrendíi hivatalos jelen
tései, azok következfiben többi közt. hó lelkesedéssel nyilván) ilák e’ megye KK. 
és RRdei is azon szivbeli forró óhajtást, melly szerint Mária Anna’Karolina fels. 
Asszonyunknak, nemzeti ősi szertartás szerint Magyarország kiről) Héjává leen
dő ünnepélyes fölkenetését, ’s illy képen ő felségének a’ Nemzettel még nyájast) 
anyai viszonyokba leendő lépését követei által is pártollatni határozták. —

E s z t e r g o m:  K o l l á r  I s t v á n  tribunir-zi ezime« püspök, esztergomi ka
nonok ’s érseki helyettes f. h. 18kán végzé ájtatos csöndben aranymisejet a’vái- 
beli Bakacs-'kápolnábíin , ’s ezennel az esztergomi főkaptalan három taggal di
csekszik , kiknek érdemdús homlokát papságuk 50 éveskoszorúja ragvoglatja.

( Bé c s g y ő r i  vasút . )  A’ becs-győri vasút vállalkozó társasága, 
f.e. oet. lsőjén tartó 2dik nagy gyűlését Sina György b. elnöklete alatt, 
ki következő előadással nyitó meg az ülést: „Egy éve múlt, hogy szeren
csém volt az első nagygyűlésben vállolatmik támadtát előadni, az ideigl. 
választmány addigi előmunkálkodásíval ’s alapszabályokkal együtt. Ez 
utóbbiakat az Önök által kinevezett választmány megvizsgálta ’s 1838ki 
oet. 20ikána’cs. kir. közönséges udvari kanczelláriához terjeszté helyben
hagyásul. Az ideigl. választmány föladása az alapszabályok helybenhagyá
sáig ’s állandó igazgatóság-választásig nem lehete kétes, miután a’reszvényes 
urak komoly szándékjok kezességéül, a’ tervezett vasút létesítése iránt, 
1,250,000 ftot fizettek le. Ezáltal ki voltak jegyezve az eszközük czel-eres- 
re. Az alapszabályok fölterjesztésekor tehát egyszersmind ideigl. engedély 
kéreték vasútvonal-kitűzésre innen Németujhelyig, mellynek helyzeti terv
rajzait már megvizsgáló az illető cs. kir. kerületi hatóság. Ezalatt gond vala 
e’ vasút minden épitőszükségei födözésire. Az egész tölgyfamennyiséget 
és tetemes tömeg más épitőfát jutalinas szerződések mellett vásárló össze 
a’ választmány, mellyek nagyobb része f. é. febr. vége felé már le is volt 
vágva. Hasonlag gond vala már jó előleg a’ megkívántaié kerék-sínek (rail) 
megszerzésire, melly czélból 100 ezer mázsa angol gyártványu illy nemű [vas 
behozhatására kéreték ő felségétől engedély , melly f. e. febr. 5kén 30 ezer 
mázsa-behozásra, 4 pengő forintnyi vámfizetés mellett csakugyan mégis 
engedteték. Miután az ideigl. választmány ír ár jó előre fölszólító a’belföldi 
vasgyárakat nyilványos lapok által domború és lapos kerék -sinvasak kiál
lítására, nem volt egyéb mód a’ sziikség-íodözésre , mint az ajánlkozott 
gyárnokokkal a’ legnagyobb követelések daczára is szerződést kötni, re
ményivel), hogy e’ szokatlan gyárczikket megszokván , utóbb önként ju- 
talmasb árszabással fognak majd megelégiilni, ’s igy teljesiteíidik a’ kor
mány azon kivánatát, miszerint a’ vasutak belföldi gyártató müvekkel le
gyenek ellátva. E’ szerint tehát f.é. mart. 14ikén, april lóikén,  és juh 
fiíkán szerződés kötteték a’wolfsbergi, witfkovitzi és neubergi cs. kir. vas
hámorokkal, és pedig az elsővel 15, az utóbbiakkal pedig egyenkint 10 ezer 
mázsányi kerék-sínre. Wolfsberggel 13 pgő forintra határoztatek minden 
mázsának ára, ’s jutalmul ötezer pgő for. ajánltaték még e4 gyárnak, ha 
készitvénye tökéletesen kielégitendi a’ várakozást, mivel ez volt első , 
melly e’ rendkívüli munkát magára merte vállalni. Wittkovifz szinte 13 for. 
kapott minden mázsától’s Neuberg 12frt. 48 krt pengőben. Ez alatt f. e. 
martz. lsőjén megérkezék az engedély vasútépítésre Bécs es Németujhely 
közt. Erre azonnal megkezdék a’ föld-beváltást e’ vasútvonalon, mi leg
nagyobb részint baráti egyezés utján történt. Ha éz nem mind legjutal- 
masb áron vétetett is meg, legalább annyiban örvendetes megnyugvást lel
het a’ társaság, hogy a’ létesítés-alatti vasút a’ birodalom legnépesb vi
dékin ’s a’ főváros közelében vonul keresztül, ’s épen ez által rendkívüli 
utazó népesség reménylésire jogosít. Azon k ev é s esetben , mikben az 
ideigl. választmány kénytetve volt a’ kisajátító törvény értelmiben (örvé
nyes megböcsültetéshez folyamodni, azon kellemetlen tapasztalást tévé, 
hogy valahányszor a’ közönséges földművelőt szomszédja birtokának meg- 
böcsúlésire szólítják föl, olly idegen számára, kit gazdagnak gondol, 
jobbadán úgy történik az meg, hogy a’ társaság jogtalan károsittatását nem 
igen kerülhetni el. E’ roszat gátlandólag, minden szükséges adatot öszze- 
gyiijte már az ideig!, választmány, hogy azok erejénél fogva illő utón or
voslást nyerhessen. A’vonali földbeváltáson kívül egyszersmind a’földbelí 
munkák árcsökkentés utján a’ 34 legkevesbet kívánónak adattak át. Az 
ut es kocsik építésinél az amerikai modort fogadó el, mivel azt, számos pró
báiét után, legczélszerübbnek tartó az ideigl. választmány. Az előre sejt-
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hetö számos u‘as-szállitás miatt két egymás melletti vonal-építés baítíroz- 
taték. Alapelvül szolgált, mindenben legnagyobb takarékosságot követni, 
de sehol nem kímélni a’nagyobb költséget, midőn azt a’közönség legna
gyobb kényelme ’s bátorsága kívánta, vagy midőn a’ társaságot gyakori 
javítgatás >k ellen biztosítani kelie. Minden építésnél biztositá magát az 
ideigl. választmány földváltás és az illető hatóságok helybenhagyása ál
ta l, valamint arról is gondoskodók, hogy a’ társaság, mennyire az eszkö
zölhető vala, a’ nyilványos könyvekbe mint tulajdonosa iktattassék a’be
váltott birtok-részeknek. Vasútépítésnél leglényegesb szükség a’ jólren- 
d ízett erőműgyár , mikben tökéletesen kijavíthatni a’ mozgonyokon és ko
csikon eshető károkat, ’s újakat is építhetni. E’ nézet igazságáról már az 
jdegleni gyár is meggyőzé a’ választmányt, mellyben a’társaság nem cse
kély hasznával eddig már 300 porondkocsi készült, majd valamennyi la
katos- és kovácsmunkával együtt, méllyék most 73 dolgozót tártnak el
foglalva. Miután már több e’ czélra vásárlóit erőmű megérkezék Angliá
ból, az ideigl. választmány Kraft erőmű-igazgatót múlt télen újólag An
gliába küldé a’ még hiányzó erőmüvek személyes átvételére, ’s hogy a’ meg
vásárlóit mozgonyokra nézve tökéletes haszonvehetőségökrül meggyőző
dést meríthessen , az angol gyárakban gyakoroltatni szokott mesterfogá
sokat pedig tökéletesen tulajdonivá tehesse. Az erőműgyár-épitéshez egyik 
legjobb angol erőmű vész által megigazított terv szerint lehető legnagyobb 
gyorsasággal fogatott az ideigl. választmány, minek következőben ez épü
let nagyobb része már födél alatt van, ’sigy az erőmüvek fölállittatása rö
vid idő múlva véghez fog mehetni, mit álíalányos munkásság követend. 
Mivel a’ jóval előhaladt építések miatt folyvást távolabbra szükség szállitni 
a’ földet, tehát nagyobbb mennyiségű kerék-vagy vágány-sínekre van szük
ség , mint mennyinek behozathatására a’ kormány engedelmet adott, a’ 
vvolfsbergi gyárból küldöttek pedig koránsem tökéletesek eléggé, a’ másik 
két gyár pedig még épen semmit nem külde, tehát az ideigl. választmány 
f.e. sept. lükén  előterjesztést intéze ő cs.’sáp. kir. fölségihez több illy- 
nemü vasak szállithatásaért Angliából ’s egyszersmind az arra szabott rend
kívül magas vám csökkentéséért. Az eddigi munkák a’befizetett 10 pCtnyi 
tőkejáradékot f. e.jul. első felében már íolemészték; mivel azonban köte- 
lezém magamat a’ szükséges előlegezések lefizetésire 4% kamat mellett 
a’ 2dik nagygyűlésig; tehát mindeddig nemhirdete 2ik befizetést az ideigl. 
választmány. A’ magyar kir. helytartó-tanácshoz a’ Pozsonyig és Sopro- 
nyig nyúló vonalra nézve f.é. jan. 12iken, a’ cs. kir. kerületi hatósághoz 
pedig az ausztriai birtokon levő fő- és mellékvonalak ii’ánt, f. év april 
13ikán nyujtá be terveit az ideigl. választmány. A’ nevezett hatóságok már 
megtéteték a’ szükséges vizsgálatokat, ’s mivel semmi nehézségre nem 
találtak, tehát legközelebb helybenhagyatásukat várhatni a’ kérdéses ter
veknek. A’ Becs-Pozsony közt tervezett vasútvonal annyiban szenvede 
változtatást, hogy most az egész vonal csak 9 Z* mérföldnyire megy , ’s igy 
legfölebb 2 óra alatt haladhatni azt keresztül. A’ Győrig vezetendő vonal ter
vei is a’ magyar kir. helytartótanács elibe terjesztvék, ’s e’ rendkívül kedvező 
helyzetű vonal vizsgálatát még ez évfolytában végzendik be az illető megyei 
hatóságok. A’ ma választandó igazgatóságnak lesz tehát tiszte, illő tekintettel 
minden az idő folytával kifejlő viszonyra, meghatározni: mellyiket szükség az 
érintett vonalak közül mindenekelőttmunkábavétetni? A’ társaság részire tett 
ez előkészületeken kívül én már tulajdon koltségimen mérnököket küldék 
tavaszkor a’ legjobb vonal-keresésre Győr és Buda között; e’ föladat meg is 
van fejtve , ’s a’ főterv a’ magyar kir. helytartóság elibe terjesztetés vé
gett már készülőben is. E’ munkálkodások sükere olly igen kedvezőleg mu
tatkozik, hogy a’ vonal hosszúsága Bécs-Buda közt csak 348/ i0 mérföldet 
teend, inelly ut 7 —S óra alatt könnye* keresztül leend haladható, ’s ez 
ut Szunyt (’s ez által Komáromot) Tatát, Bicskét’s Budaörsöt érintendi, 
Fehérvárt pedig megközeiitendi, és igy mind Magyarországra, mind a’ 
vállalkozó társaságra nagy haszon fog háramlani. A’ f. e. máj. Gikánné- 
melly kevés változtatással legf. helybenhagyást nyert alapszabályok már 
köztudomásul adattak , ’s képesiték az ideigl. választmányt a’ kívánt rész- 
vény-atiratás teljesítésire, ’s azután a’ tulajdonképi részvénybirtokosakat 
2ik nagygyűlésre meghűli. E’ gyűléssel megszűnik az ideigl. választmány 
hatásköre, melly az eddig hatalmában volt igazgatást Önök kezeibe teszi 
le , átadván egyszersmind pénzszámadásit ’s kéri Önöket 3 tagú küldöttség
nevezésre, melly azokat vizsgálat alá vegye és aláírja ez ülés jegyző
könyvét , melly egyszersmind igazolási oklevélül szolgáland a’lelépő ideigl. 
választmánynak a múlt 183Siki octob. lsejétől mostig történt dolgokra 
nézve. Kérem Önöket már most válaszszanak alapszabályszerüleg küldött
séget és igazgatóságot.4- — Ezután indítványt tőn Ullman M., mellynél 
fogva következő esetekre nézve választmányt kívánt az igazgatóság mellé 
rendeltetni: 1) ha a’ Pozsonyig megengedtetendő 2dik vonal, 2) vagy Pes
tig a’ Duna bal partján megengedtetendő vonal, 3) vagy pénzhiány követ- 
keztiben azon kérdés támadna: hogy vájjon nem tanácsosb é a’ megen
gedett vonalak közül néhányat épen nem építeni; vagy 4) ha más vasúti 
társaságokkal egyesülés látszanék tanácsosnak. Miután azonban az elnök 
az alapszabályok 23ik czikkéből megmutatá, mikép illy életkérdésekben 
csupán a’ nagy gyűlés határozhat, Mayer János pedig fölöslegnek tarta 
minden tanácskozó választmányt a’ szemes igazgatóság mellett, ’s Eske- 
les b. végre megjegyzé, mikép a’ mostani nagy gyűlés csupán a’ bécs-győri 
vonal ügyeivel íoglalkodhatik ’s koránsem terjeszkedhetik ki a’ még meg 
nem engedett vonalak viszonyinak rostálgatásiba, minden következmény 
nélkül maradt Ullmaim indítványa. Számadási és jegyzőkönyv-vizsgálatra 
választattak: Bruclnnaim János, Eskeles Dániel b., ésSkribanek József. 
Ámbár Mayer és Eskeles indítványára általányos véleményegységgel vá
lasztás nélkül volt szándék igazgatókká kinevezni az ideigl. választmány 
tagjait, mindazáltal Sina báró és llohenwarth gróf cs. kir. biztos sür- 
getésirc titkos szavazás utján ment véghez a’ választás, ’s csakugyan az 
eddigi választmányi tagok lettek igazgatókká, kiknek neveik: Maimagetta

János Vilmos , Mitís Ignácz, Pöcher Ferencz , Puthon Károly b., Reyer 
Károly , Robert Lajos, Sina György b., Sina János b., Sina Simon b. ’s 
Vacani Kamill. Miután a’ cs. kir. biztos kihirdető a’ választásokat, elosz
lott az ülés. Oct. Ilikén végzők a’ számadás vizsgálatát, ’s akkor a’jegy
zőkönyvet is aláiráka’ vizsgálók. Az eddigi összes költség, oda tudván az 
aránylag csekély pénztármaradványt, 1,905,784 íh 4 kra megypgőben.

(Milos hg megegyezik fia hggé emeltetésiben.) Oct. 14iki bukaresti 
hírek szerint az oláh hoszpodár tanácsára Milos hg csakugyan megegye
zők Mihály fia hgi székre emeltetése iránt. Oct. 16kán egy biztos megér
kezését várák a’ magas porta résziről két nagy úri fermánnal, mellyek 
egyike meghagyja Milos herezeg külső diszjeleit, miktől szerb ármánykodás 
meg akará őt fosztani, másika pedig helybenhagyja Mihály hg fölemelte
tését ’s Konstantinápolyba idézi őt ünnepélyes beiktatás végett. A’ fiatal 
hg édesanyja mindaddig Oláhországban mulatand, míg fia Konstantiná
polyból visszatérend Szerbiába.

B p a r - ’s  tő x s é i* -  ü g y .  M e a ó - C  s e n g e r ,  oct. 19kén: Nálunk’s 
környékünkön c’ héten ment véghez a’ kukoriczatörés és burgonyaszüret; kuko- 
riczánk kedvező idójirat köveíkezíibeu tökéletesen megért, ’s a’körülményekhez 
képest reményen fölül termett, ’s ez annál örveudetesb, minél sajnosb a’sertéshiz- 
lalékra nézve , e’különben erdődus megyében, a’m*kkhiány, a’Gombás nagy er
dejében semmi, ’s az Avason is csak igen kevés makk teremvén, mi ’s főleg 
azon körülmény, melly szerint a’ kukorica», mint Mármaros foldnépére nézve fő 
élelmi czikk jő tekintetbe , annak árára már eddig is nemcsak mint halljuk 
a’ szigeti, hanem a’ szatmári piaczon is kedvező hatást gyakorol, a’ mennyiben 
köble most is elkel 8—9 vtőforinton. Mellesleg megjegyezhetjük, hogy megyénk 
számos erdejiben valamint makk , úgy gubacs sem termett, elemésztvén a’ her
nyók tavaszszal a’ fáknak még leveleit is. Burgonya, mellynek itt ezelőtt hanya*- 
gul űzött termesztésire úgy látszik két három év óta kitünőbb , bár még mindig nem 
azon figyelem fordittatik , inellyet illy jeles és sok hasznú gazdasági czikkely ér
demelne , nem sok lett, ’s a’mi van is, a’kötésekor járt szárazság miatt meg nem 
nőhetvén , többnyire apró és szaporában. Az itteni földművelésben előkelő szerepet 
vivő dohány, mellynek csekély jövedelméből pénzel leginkább a’ földnépe, elein
te esóhiány miatt majd egészen kiveszett, a’ későbbi ültetvényre uzonban az idő 
inkább kedvezvén , az előbbi évek tennésit az idei jóval meghaladta; ára, a’ szigeti 
és szatmári piaczok által meghatározva, a’ levelek minőségihez képest 10—25 vft. 
közt forog, megjegyezvén, hogy itta’ dohány nem mázsa számra , hanem száz 
csomónként adatik el. — Téli gyümölcsink , p.alraa, körte, miben máskor bő
velkedtünk, úgy szólván semmi sincs, mi annál különösb, mivel, mint halljuk, 
Mármaros hidegebb éghajlata alatt az ősz gazdagon hozott gyümölcsöt ’s főleg 
alma és mogyoró (dió nálunk is lett egy kevés) rendkivül szép és sok termett. 
Egyébiránt föl} vast legszebb őszi napoknak örülünk, kik t. i. egészségesek va
gyunk, mert vidékünkön egy orvos állítása szerint, mit a’ tapasztalás szinte iga
zol , alig van ház, hol egy, néha két beteg is, leginkább epelázban nem siny- 
lenék; utczáink’s útaink porlepvék annyira, mint tán nyár derekán sem valának,’s 
a’nap forró heve gyakran az ebnapoknak sem válnék szégyenére; dér még eddig 
csak egy éjjel volt, sokan látták hogy egy szomszéd helység földein az elhullott 
árpa fejét kihányta. Őszi vetésink is , már rég a’ föld keblében, most már, vala
mint réteink’s legelőink , mindenfelé gyönyörűn zöldéinek, a’ tarlókat buja nö
vényzetű fű fedi, sót a’ tavaszi hernyók által ékeiktől megfosztott gyümölcsö- 
sink, erdeink, mintegy kárpótlásul, a’leggazdagabb lombozat-és levélzettel disz- 
lenek. Szamosunk vízállása igen kicsiny ’s folyása oily alig észrevehető lassú, 
hogy ha valahol mozog, bátran hihetni, inikép ott a’ folyam valamelly jóízű hi
res keosegéje teszi vizalatti sétáját. A’ Szamos Csenger és Tótfalu közti fuhid- 
jának , mellyet a’ ragadó ár nagyon megrongált, kijavításán a’ ns megye foly
vást dolgoztat; úgy látszik azonban, még az idén nehezen fog bevégeztetni, 
mert a’ czölöpök leveretése , a’ mint most történik, szerfölött lassú és késedel
mes munka, miért óhajtható, hogy a’ komáromi Varjúféle ríj találmányu czölöp- 
verő , melly (1. Jelenk. 81 sz.) felényi erőt és időt megkímél, legalább mintá
ban , minélelőbb meghozatnék, itt értelmes mesterek által késziítetnékel ’s ez
által a’ nagy erő-és idóvesztegetés elbánhatnék. A’ szatmári és erdödi begyen 
holnapután kezdenek szüretelni’s igen jó bort várnak; árát még bizonyosan nem 
tudhatni. A’ tiszta búza ára e’ tájon csökkent; most 10 és 9 vft. közt ingadoz. 
Végül megjegyzem, mikép nálunk sokan »’jelen és 1834. év között sok hason
lóságot akarnak találni, p. a’ szép hosszú őszre , a’ számos betegre,^ Szamos 
csekély vízállására , ’s hogy hasonlításuk még tökéletesb legyen, a’ két év bo
rára nézve is, bár a’ jelennek még eddig csak szőlőjét kóstolhatták, ’s mind 
ebből azt vélik jósolhatni, hogy még ez év folytában aligha föl rengés nem fog 
ránk riasztani, mivel ez az összehasonlított 1834ben szinte napi renden volt.— 
Esztergom megyében is jó sikerrel termesztik a’ ezukorrépát, az idei termés 
meglehetős volt, a’ répák ugyan máskorinál kisebbek, de zamatjok annál ezuk- 
rosb. Ezen ezukorrépa leveleivel sajátságos próbát tettek egy ezukorgyárnok cse
lédei , ugyan is azt összevágván, dohánylag pipában füstre sziták. A’ ezukor
répa levél füstjét kellemesnek mondják, ’s dohánnyal keverten szélűben hasz
nálhatónak állítják. — Őszi vetésünk nagyon hibás volt a’ hosszas szárazság miatt, 
de már kapott földünk CHÓt, hajt is a’ mag, csak a’ fagy ne gátolja, mitől vau 
okunk félni, mert a’ hévmérő reggelenként 4° vagy 5° mutat’s kályhához szok
tatja az embert. — A’bor úgylátszik nemigen kapós, a’ bányavárosi kereskedők 
Vámos-Mikolán 10 frtal , ’s Börzsönyben, Ganádon 9—9 ftal nagymennyiségű 
bort vásárolván, hegyeinket nem igen látogatják, mit a’ Duna tükrének alacsony 
síkja is látszik elősegíteni, ámbátor az utak eddig meglehetősek. — P á r k á n y :  
Simon-Judási vásárunk olly hideg mint az idő. Hajó mintegy 50 lebeg partunk
nál többnyire sziget -  és csallóköziek , ’s csak kevés vágmelléki, rakott szekér 
épen kevés jött, mind e’ mellett van elég káposzta és zöldség, csakhogy drága, 
mit az idegen kofák még drágábbitottak. A’ keleti-ár köv. volt: Tisztabuzának sza- 
puja 10 ft., kétszeresé 8—8 ft. 30 kr., rozsé 8 ft. árpáé 8 ft. zabé 4 ft. 15 kr.; bab, 
lencse, borsó, cziczerborsó vékája 2 ft. 30 kr. köleskásáé: 4 ft., gesztenyéé: 7—8 
ft. zsák burgonya 1 ft.; gyümölcs alig volt valami, dió vékája 3 ft. 30 kr., káposz
ta száza 7—10 ft., zöldség 100 csomója 5—10 ft., zeller lOOza: 3—8 ft. Dohány 
nők volt legkívül! Hontbul pereszlényi, termagi, honfi, tölgyesi, volt olvári, 
ribai’svéki is. Válogatott pereszlényi mázsája 50 fi., mindazáltal jót és szépet 
lehetett, venni eleget 14 ftól egész 24ig mázsáját. Kendert is láttunk meglehe
tősen de mák kevés mutatkozott, hajdina vékája: 5 ft. Baromvásáron marha elég 
volt de drága, ’s vevő igen igen kevés. Úgy látszik n’ vásárt kcngyclfuiókcnt 
megelőzte rósz idő ijesztő el a’ vásárlókat, kik a’ bekövetkező esztergomi va
sárra támaszkodnak.— K o l o z s v á r o n  oct. 19kén végzők »’ szüretet. A’ ter
més minősége olly jó , hogy azt csak az 1834kihez hasonlíthatni; mi mennyisé
gét illeti, csak '/j-adát teszi az akkorinak. Egyébiránt akkor olly bő volt ter
més hogy »’ közelebbi 10 év közül csak az 183tiki közelité meg e’ tekintet
ben ' ’s így bizton inegelégülhetni a’ mostani terméssel mind mennyiségét mind 
millywégét illetőleg. — A’ kolozsvári répa-ezukorgyár válaaztottsága a' részvé
nyeseket értesíti, hogy miután a’ gyárhoz a’ répainonnyiség és más szükségesek 
boazállíttattak, ’a minit» órán a’ munka elkezdcűk, egy felől azért, hogy a’ tár-
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sasa? elibe általányos kimutatás terjesztessék a’ gyár jelen állásáról, más felől 
hogy a’ jövendőben termesztetni szükséges répamennyiség ára iránt a’ termesz
teni kívánókkal egyezés köttessék; f. é. nov. ljcn délután 4 órakor a’ casino tere
mében köz gyűlés fog tartatni.

(Szózat Angliából a’ magyarországi gabnakereskedés iránt.) A’ gab- 
hatörvényi kérdés köztudomás szerint nemcsak az utóbbi parliamentülés- 
ben vala legélénkebb vitatkozási tárgy, hanem még most is folyvást bö 
irástárgyul szolgál az egyetemi angol sajtónak, minek következében ter
mészetesen azon országokrul is mindenkor történik említés, mellyek leg- 
iukább képesek Angliába ezen szükségét födözni, ’s hogy ezek közt Ma
gyarország foglal első helyet, aztemlitni fölösleg. így legközelebb a’„Brit- 
tish and foreign Review” egyik füzetében ezeket mondja egy igen jeles ér
tekező: „Magyarország alkahnasb a’ legszorosb kereskedési kapcsolatra 
Angliával, mint bárinelly más országa az európai szárazföldnek.’4 Érteke
ző legnagyobb barátja a’ kereskedési szabad közlekedésnek, ’s azért ha- 
tárzottan a’ gabnatörvény ellen nyilatkozik, azután pedig azon helyeket 
számlálja elő, honnan gabnával láthatná el magát Anglia. Először Olasz
országot nevezi; de nem igen nagy alapossággal, mert Olaszország gabna- 
termesztése sokkal csekélyebb, hogysem méltó lenne azzal illynemü keres
kedésbe bocsátkozni. Egy quarter (4  bécsi mérő) francziaországi búza 
szállítással együtt Angliában 26 írt. 7 A krba kerül pgőben; az odesszai 
tiszta búza ára Angliában (mindig quartert v. 4 bécsi mérőt értvén) 26 f., 
a’ keleti kikötőkből szállitotté : 25 f. 42‘j«kr.pgő ; a’ hamburgié: 27 frk 
11A kr. pgő; danzigié: 26 f. 15 kr.; az amerikaié pedig 25 ft. pgőben. 
Ezen előzvények után a’ magyarországi búzára tér az értekező , megmu
tatni iparkodván, hogy ez Angliára nézve legjutalmasb. Szerinte a’ ma
gyarországi gabnát, inelly kivitelre van szánva, Sziszeken szokták össze
gyűjteni, hová azt többnyire Száva folyamon szállítják. Sziszeken egy bé
csi mérő búza ára legfölebb 2 ft. 45 kr., Fiúméban szállítással együtt 3 ft. 
45 kr., Triesztben : 3 ft. 5O/4 kr., ’s így egy quarter ára Triesztben 17 ft. 
4SA kr., ehez járul még a’ sziszeki, károlyvárosi és fiumei ügy viselők
nek 5 , vagyis ezzel együtt minden mellékköltség födözésire össszesen 24 'A 
pCent, miuélfogvást a’ magyarországi gabna minden quarterjét összesen 26 
ft. 7 l/ukr. pgővel fizeti az angol gabnakereskedő. Meg keli azonban jegy
zeni , hogy e’ számolásnál a’ legmagasb gabaaárt tartá szemei előtt az ér
tekező, ’se’ szerint teljes joggal mondhatni, hogy a’ magyar buzaquar- 
terje alkalmasint nem kerülne többe 24 p. forintnál; egyébiránt értekező 
a’ fönebbi inagasb ’s ezen kisebb ár közt középarányt választván, azt hi
szi , hogy a’ magyarországi búza quarterje soha nem kerülne többe 50 
shillingnél, vagyis mintegy 25 pgő forintnál, mig a’ hamburgit legalább 
54, danzigit52, francziaországit 52, odesszait 52, ausztriait 51 shilling
gel kell fizetni. Ebből természetesen következteti, hogy a’magyar gabna 
legolcsóbb, holott jóságra nézve távul hagy maga mögött minden másor
szági terméket, ’s mindenkor elég mennyiségben találtatik, miután érte
kező számolása szerint Magyarország évenkint 56 millió bécsi mérő búzái 
termeszt, Horvátország pedig külön majd 8 milliót, ’se ’ mellett igen sok 
föld parlagul bever , melly élénkebb kereskedés támadtakor bizonyosan tö
mérdek mennyiségi! gabnát termene. Ezenkül még következő okokbul is 
igen kedvezőnek mondja értekező a’gabnaszallitást Magyarországból: Szi
szekből Károly városig Kulpa folyamon kényelmes a’ szállítás; Károlyvá- 
rosbul Fiúméig olly jó országút vezet, mellyet méltán mondhatni Európa 
egyik legpompásbikáuak; Triesztben pedig tömérdek sok a’magtár’s angol 
és ausztriai hajókban sincs hiány, mellyek azonnal tova szállíthatják az oda 
érkező gabnát. Mi pedig Magyarország népességét illeti, azt most 12 mil
lióra tehetni, holott 20 milliót is kényelemmel taplaikatna. E’ szerint biz
tosan hiszi az angol értekező, hogy bonosi azonnal szorosb kereskedési 
összeköttetésbe lépendnek Magyarországgal, mihelyt az annyira káros 
gabnatörvény tökéletesen eltörlesztve, vagy legalább módosítva leend, 
főleg, miután az illy szövetkezésből még azon különös haszon is fogna 
Angliára háramlani, hogy a’ jobbadán földművelő és kevés gyárral biró 
«»agyarok örömmel cserélendik majd ki gyártatiau termékeiket angol kéz- 
míigyári czikkekért. —

KÜLÖNFÉLE : S i s k o v i c h  József udv. tan. ’s főisp. helytartó Zemplény 
IKK. és iUllei köz óhajtása kővetkezőben tett ígérete szerint a’ tiszti kar tör
vényes újítását eszközleni kívánván, annak határnapját november ükére tűzte, 
' t t  uz e’ nagy fontosságú targygyal összefüggésben levő intézkedések megtétele 
más egyéb a’ közgyűlés határozásától függő ügyek fölvétele végett ts , ugyan
azon hónap 7ik ’s több köv. napjaira sajat elnöksége alatt tiszlujuás-előzó köz
gyűlést is rendelt. — A’ váratlan tartós szép és meleg idó fölvidámitá a’ már elszo— 
muruít hegyaljai lakosak sziveit, mert szüléikben a’ mosolygó gerezdeken aszú 
is — mt nélkül bármelly nagy szüretnek sem örvend HegyaJja — még pedig nem kö— 
«épszerüleg mutatkozott ’s még fejlődék naponkint; a’ szüretelést, habár gyéren, a’ 
hegyaljai városokban is megkezdek már ’s itt ott látni már a’ felföldi tótokat po
ggyászaikkal lekullogni. Az idei szüret felől az egész környék nagy remények
kel van telve , még a’ már vagy ót éve láthatatlan lengyel vevő zsidók ts mu
tatkoznak, látni óhajtván az idei bort még a’szőlőtőkén ! mi végett már egy hónap 
előtt általok a’ szállások és borok vétele iránt sok megrendelés tétetett. A’jó isten 
illy módon megmenti Hegyalját a’ véginségtől, egy kis pénzt és így víg kedvet is 
szivárogtatván csüggedt lakosiba. A’szüreti vigalmak, köz hiedelem szerint, soha 
sem voltak élenkebbek mint az idén.—T u r ó c z megyében sept. elejéiül fogva több 
helység lakosit marhadög kárositá meg, ámbár szép ’s meleg napok járnak. —

Ma g y a r  tud. t á r s a s á g  ki adásai .  Academiai költségen megjelen
tek: 1. Ka z i n c z y  F e r e n c z  eredet i  munkái .  A’ m. 1.1. megbízásából 
összeszedek Bajza és Schedel. II. kötet: Ut a z á s o k .  X 12 r. összesen 424 
lap; fűzve postapap. 2 ft. 10 kr. nyomt. pap. 1 ft. 40 kr. ep. Tartalma: I. Ma
gyarországi utak: Kassa, Eger, Füred, Debreczen , Esztergom, Pannonhal
ma, Vácz , Xügrád , Gömör. II. Erdélyi levelek, históriai bevezetések és tol
dalékokkal.— 2. Ph i l o s o ph i a i  a nt hropo l og i a .  Irta Kö t e l e s  Sá
mue l ,  néhai pliilos. prof., m. acad. rendes tag. XTdrétben 2181ap; velínenke- 
meny táblába kötve 1 ft. 20 kr. ep. Tartalma: Bevezetés. I. könyv: Közönsé
ges értekezések a’ lélekről. II. k. j Az ismerő tehetség III. Az érző tehetség. 
ÍV. k. A’ kívánó és akaró tehetség. V. k. Az emberi lélek kórtanja. Találtatok 
ezen, ’s az academia által kiadott egyéb munkák Eggenberger J. és íia közép
ponti megbízott — valamint minden egyéb hitel, k.nyvárosnál, vagy általok meghu-

zathatók. Ugyanazoknál folyvást fo£’adtatik cl előfizetés a’ tn. t. társaság hav i  
i r á s á r *  a’ T u d o in á n y t á r r a , mellynok észt. ára (12 füzet, metszetekkel, 
veliiien, 5 l't. ep. Egyszersmind figyelmessé tétetik a! közönség a’közelgető pesti 
vásárkor raegjelenenilőkre, u. m. 1. Ro ma i  C l a s s i e  u s ok  magyar fordítá
sokban, h a r m a d i k  kötet, J. Caesar minden munkái első fele. 2. Kü l f ö l d i  
J á t é k s z í n  XVI. és XVIÍ-d. kötete: Rágalom iskolája, vígj. Sheridantől, 
és Romeo és Julia, szomorujátek Shakapeartöl; mind kettő angolból fordítva, 
amaz Tóth Lorinez, ez Xáray Antal áltál. Pesten, oct. 21). 1839. D. S e h e  (lel 
F e r e n c z , titoknok.

A’pozsonyi első évi versenyzés f. é.oct. 27kén délután 1—4 éra közt ment 
végbe következőleg:

1. E l e g y v e r s e n y .  Tét 50 ar. fele bánat. Ausztriai birodalomban I837ben
szül. minden lóra. 3/ 4 ang. mf. Teher : 1)0 ft. inén 3 fonttal többet.

Liechtenstein AI. hg.k ap. Gulopadc, an. Partisan-Mare. Lovagolta Lo w. 1.
Esz.erházy Mik. hg. k. an. Champion, an. Chateau-Margaux -k .................. 2.

Széchenyi 1st. gr. sárga k. ap. Galopade, an. Prudish................................... 3 ,
E*z erházy Mth.gr. p. k. R e s e r v e ,  ap, Carthago an. Edith . . . .  4. 

Jlunyady Józs. gr. bánatot fizetett.
2. E s z t e r  h á z  y-d íj, egy csinos késziiletü ezüst vadkanfő. Magyarország

ban nemzett minden lé számára , telivért kivéve. 2. ang. mf. Teher: 3e. 89 
ft, le. 100 ft, 5e. 100 ft, idősb 112 ft. Tét 3 ar.

Czindery László 5e. p. k. E s t r e l l a ,  ap. Doctor Oloroso. Lovagolta: 
Charles Manning.........................................................................................

Sohoppingk Tivadar báré p. k. ap. Cato an. Sprito.........................................2 .
Széchenyi 1st. gr. 4e. p. m. M a z e p p a visazahuzatott.

3. A s s z o n y s á g o k  bi Ili koma.  Minden lóra, angolt kivéve. 1 ang. mf.
ismételve. Tét: 10 ar. fele bánat; a’ díj az első léé, a’ tétösz azonban az első 
és 2dik közt egyenlőn osztatott meg. 3e. 70 ft, le. 90 ft, 5e. 90 ft, 6e. 100 
ft, idősb 103 ft; mén 2 fonttal többet; ncm-telivér 5 fonttal kevesbet. Volt 
három íz.

Széchenyi 1st. gr. 3e. sárga k. J u l i e t t a ,  ap. Robton, an. Prudish.
Lovagolta: Gilbert.......................................................................... 2. 1. 1.

Czindery László ur 5e. p. k. E s t r e l l a ,  ap. Doctor Oloroso. . . 1. 2. 2.
4. P o z s o n y i -  d í j , 200 ar. ausztriai birodalomban született minden lóra. 

Tét: 20 ar. fele bánat. Mind a’ díj mind a’ tétösz egy negyede a’ 2dik léé.
1 / 2 ang. mf. Teher: mint a’ bécsi Rielstakesben; a’ Károlyi tetverseny , a’ 
Riel-stakes, a’ bécsi 200 aranyos díj , és pesti asszonyságok pályadíja 
nyertesei 5 fonttal többet.

Traun Fér. gr. 3e. m. R o me o ,  ap. Conscript. Lov : Jackson . . . .  1.
Liechtenstein Al. hg. 3e. m. F u r i o s o ,  ap. Privateer , un. Miss Fury . 2.
llunyady Józs. gr. le . sárga in. S ir  Wi l l i a m ,  ap. Carthago, an. 

lady William . ........................................................................ ....  3.
Festetics Miki. gr. 3e. p. m. X á g o c s, ap. Conscript, an, Don-Juan-kancza 4.
Eszterházy Miki. hg. — Széchenyi 1st. gr. — és Czindery László bánatot 

tizeitek.
5. Pony-k, azaz 11 markot felül nem haladé lovak közti verseny. / 2 ang. mf. 

Ur lovasok. Tét: 2ar. fuss v. fizess.
Festetics Gejza gr. . * ...........................................................................1.
Eszterházy Miklós hg. '....................................................................................2.
Zichy József gr...............................................................................................3.
Wenckheim Béla b.......................................................................................... 4.
Brüdern Antal báré, Szapáry Antal gr, Eszterházy Kazimir gr. Szapáry Miklós 

gr, Batthyány Lajos gr, Széchenyi 1st. gr, Traun X. Ferencz gr. is aláirva 
voltak, de nem léptek ki a’ gyepre.

E’napi ezédulán kihirdetett versenyek közt még köv. elegy és külön-verse- 
nyek mentek véghez :

E l e g y v e r s e n y ,  '/« an§'- mP* 20 ar. mindegyik. Ur lovasok.
Szapáry Antal gr. Ili r é t i é n  nevű k a u e z á u .........................................1.
Forray Iván báré K i n g  L e a r  nevű lován................................. 2.
Zichy József gr. C h a r l e s  nevű lován........................................................ 3.
Kül ön  v e r s e n y ,  pony-k közt J/a ang. mf..
Zichy József gr. lova.........................................................   1.
Schönborn gr. lova. ..................................................................................... 2.
K ü l ö n v e r s e n y ,  '/3 ang. mf. Ur lovasok.
Wenckheim Bélá báré S t e a m e r  nevű lován........................................... 1.
Szapáry Antal gr. Bi l l y  nevű lován............................................................. 2.
Idő a’ mostani évszakhoz képest kedvező , nép igen sok volt. Sajnálhatni, 

hogy némelly ifjak és rendőrök közt egy kis összekoczczanás történt, melly azon
ban csakhamar minden tetemes következmény nélkül lecsilapulí. Este ö órakor a’ 
pozsonyi lövészek termében 75 terítékes társasági ebéd zártáé’ napi ünnepélyt, 
melly alkalommal ő felségének’s egész uralkodó háznak, jelesül fens, nádorunk
nak, tavábbá több nagyérdemű hazafinak, ’s ezek közt, Széchenyi István grófnak 
egészségére; a’ köz egyetértés,prtelmesség' ’s jóllét előmozdításai a üdítettek áldo- 
wáspohurak. Három angol utas is vala jelen e’ lakomán,^kik hasonlag egy pohurerae- 
lés tárgyai lévén, egyikük, irántoki e’figyelmet a’ tarsasag egyik honi tagja által 
tüstint magyarra tolmácsolt angol beszedőben, hazánkra nézve igen hízelgő sza
vakkal köszönte meg.

M tn e r i R a
Buenosayresi hírek jul. 2-leig terjednek; szerintük jul. 28án kezdé 

meg üléseit a’ képviselőház, hogy alelnöke tudósítását meghallgassa d. Ma
nóéi de Maza, volt elnöke, meggyilkoltatására!, kit azelőtti nap ugyan
azon házban, mellyben a’ nyilványos ülések tartatnak, gyilkoltak meg. 
Úgy beszélik, hogy azok követték e le’ tettet, kik vele a’ fenáiló kormány 
megbuktatására esküttenek össze, de félvén elárulásától, meggyilkolák. 
Véres elhunyta kevés részvétét szüle, mert azon gyanú terlielé ő t, hogy 
Hozás elnök élte ellen áskálódék, mi miatt a’ közönség szerfölött boszan- 
kodék. Orgyilkolások egyébiránt itt napirenden vannak. Petralta nevű lel
készt llozas parancsára saját házában konczolák le. — Az argentin» res- 
publica és Francziaország közti viszály mentülelőbbi kiegyenliitetését re
ményük; Martigny franczia buenosayresi ügy viselő uj utasításokat kapa 
kormányától. —

S p a n y o l o r s z á g .
(Espana újra ellenségesen lép föl.) Espana gr. nieghódoltát már kor* 

mánylapok is bizonyosnak mondák, ’s most mégis ellenkező bizonyultbe 
*s minden alkudozást megszüntetett vele a’ kormány. Barcelonából ugyan 
is oct. llik é rü l ezt Írják: „Tegnap Espana gr. Moyot mindenerősitvény- 
nyel együtt elfoglald és fölégeté. A’ barcelonai őrség egy része a’ megtá
madott Valdes segitségire siete.“ Más lap szerint a’ franczia consul ren
deletéből két franczia hadihajó parancsot kapa Pálmába vitorlázásra, hol 
bizonyos szolgálatot keilend tenniük a’ madridi kormánynak. —-
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A n g l i a .

(Uj javaslatok Szyria ügyében. Elegy.) London , oct. 17kén : „Bnm- 
riow, ki itt-volta utolsó napjaiban többször értekezék Palmerston lorddal 
’s a’ ministerseg többi tagjaival, most Johannisbergre utazek, hol Met
ternich hggel szándékozik tanácskozni a’ használandó rendszabályok vé
gett. Alaposan véljük mondhatni, miszerint Ausztria és llusszia a’ keleti 
ügyekre nézve ugyanazon irányt követendők, miután ezt kölcsönös politi
kai elveik majd föltétlenül teszik szükségessé. Egyébiránt a’ porta már 
most alkalmasint átlátja, hogy nem olly veszélyes egy derék ellenséggel 
bírni, mint öt jó akaró és segitség-igérfí baráttal. Ha párttekintet nélkül 
vizsgáljuk az idő szüleményit, valóban azon következtetésre kell jutnunk, 
hogy most nem a’ török birodalom jóllété, hanem inkább az európai ha
talmak kölcsönös viszonyai forognak kérdésben. Hogy ebből súrlódások 
fognak támadni, azt mindenki előre is tudható; de hogy e’ súrlódások 
illy hosszas tehetlenséget szülendeek, attól senki nem veit félhetni. Pedig 
mégis igy történt. Az európai összes bölcseség megállapodottá’ 70 éves 
basa [hatalmas és ármányos akaratja előtt. Politikában mindazáltal nem 
késkedhetni büntetetleniil,’s a’ mostani kétkedő halogatást csupán az első 
hibás tettnek kell tulajdonítani. Azon czél, rnellyet követniük kell, nyíl
tan fekiitt a’ nagy hatalmak szemei előtt. Nagyszerű szomorujáték látszott 
készülőben , ’s im egyszerű ármányszövedék lett az egészből, Brunnow 
néhány nap előtt elutazott Londonbul. Küldetése czélja tulajdonkép tapo
gatózás volt: hogy vá jjon nem szűnt é meg John Hull haraglaza llusszia 
ellen a’ perzsa - indiai történetek miatt? De azon jó fogadtatás, meílyben 
itt mindenütt részesült, nyilván tanúsítja, hogy feledés utján vannak az 
érintett bántalmak, ’s hogy a’ Llusszia elleni általányos gyiilölség nem 
épen olly nagy, mikép azt közönségesen hiszik. Brunnow küldetése mind
azáltal mégis siiker nélkül maradt, mert Anglia nem fogadd el az orosz 
kormány ajánlatit, mivel Palmerston mindenek előtt a’ dardanellák iránti 
kérdést kívánja határzottan eldöntetni. Hogy azonban mégis készséget mu
tasson a’ kormány e’ hosszas pangásból kiszabadulasra, tehát újabb aján
latokat tőn a’franezia kormánynak, mellyek szerint az alkirálynak Egyip- 
tuson kiviil még Szyria egy részét is átengedni szándékozik olly feltéttel 
hogy Mekka és Medina török íelsőség alatt maradjanak. A’ franczia kor
mány még nem nyilatkozék ugyan ez újabb ajánlatra, de alkalmasint za
varba jutáiul ez engedély miatt, látván, hogy végre csakugyan határzólag 
kell nyilatkoznia. — Eszterházy hg Hécsbe utazik, tavollete alatt Hum- 
melauer viendi a’ követségi ügyeket. — 16ikán este a’ vvindsori királyi 
lak egyik kürtője kígyóit; veszély mindazáltal nem történt, ’s néhány 
pillanat múlva minden rendén volt. — Bathben uj hölgyzárdát alapítottak.
— Baring uj pénzügyminister tiszteletére oct. lbkán ünnepélyes lakomát 
adtak a’ portsmouthi választók. Beszédében hathatósan védte Baring a’ 
kormányt a’ toryk azon vádja ellen, mintha az csupán katholikusokat alkal
mazna hivatalokra. — Az utóbbi parliament ülésekben köztudomás sze
rint zajos vitákat szült a’ népnevelési ügy, melly a’ ministeri indítványnál 
fogva úgy vala szerkesztendő, hogy ezentúl a’ nevelés minden valláskü- 
lönsegi tekintet nélkül történjék. A’ministerség ez indítványa az alsóházban 
többségét nyert, a’ felsőházban történt megbuktaért pedig elég kárpótlást 
kapott azon határzott hangú nyilatkozatban, mellyel a’ tory peerek vak
buzgó követelésit visszautasító a’ királyné. A’M. Chronicle egyik legújabb 
száma ezt irja e’ tárgyban : „Azon jegyzéken, melly a’ britt és külföldi 
iskola-társulat hatásköre tágítása végett kering, ő fölsége nevét lOülónt 
sterlinggel láthatni aláírva , azon különös kifejezéssel, mikép e’ mennyi
ség példányiskola-alapitásra van szánva, ’s éverikint meg is fog ujittatni. 
A’ népnevelés baráti soha nem fogják feledni, mennyi jót tön már ő fels. 
aty ja is e’ közhasznú társulattal, ’s most még inkább szeretendi király
néját, miután ezen adakozásából kiviláglik, hogy a’ tory peerek vakbuz- 
galina ellen nem csupán hivatalból, hanem szive belsugahnából lépe föl. 
Azon áruló és rágalmazó párt, melly mindenkor három áldomást űrit a’ 
volt cuinberlamii hg egészségéért, midőn egyet tartozásból köszönt a’ki
rálynéra, »’ párt, melly a’ népmivelődésnek ellensége’s csak minden
nemű türelmetlenség előmozdítása által vél virágozhatni, bizonyosan vak
buzgó jajgatásra fog fakadni a’ királyné ez adakozása miatt; de a’ nép
vélemény többsége magasztalni tudandja ő fels. e’ szép tettét ’s további 
előjelül iidvözlendi azt a’ fönalló jótékony kormányra nézve.“ Mennyire 
türelmetlen ’s vakbuzgó a’ protestáns papság Angliában, következő való
di adatból is világosan kitűnik, rnellyet a’ Staffordshirei Examiner közöl 
«Egy protestáns lelkész minap boltba lépe valamit vásáriam. Azon ezüst 
pénz közt, rnellyet a’ kalmár visszaadott neki, többi közt egy shilling is 
volt Viktória királyné arczkepével. A’ lelkész e’ sértő szókkal taszitáazt 
vissza: „Adjon Ön nekem más shillinget, mert Viktória kevésbbé jobb 
akármelly eretneknél.“ — Bacon Péter kereskedő 24 ezer font sterlinget 
hagyott a’ londoni tud. egyetemnek. — Bulvver uj drámája: „Norman, 
vagy a’ születésjog“ rövid idő múlva színpadra jutand ííaymarket-színház- 
bm. — Jamaicai hírek szerint Barbadoes igen tetemesül szenvedett az 
idén a’ szárazság miatt, ’s a’ czukortermesztést alig mondhatni középsze
rű ig  gyümölcsözőnek. Ugyaniilyen csapás érte Trinidadot is. A’ rabszol
gaság-e Itörlesztést az angol-nyugotindiai gyarmatokban altalányos egyez
séggel ünneplék év-fordulati napján. A’ kristóli gyarmat mind erkölcsi, 
mind anyagi tekintetben igen sokat nyert ez üdvös törvény életbe lépte óta.
— Demcrarában aug. 31 ikon erős földrengést érzettek. — Irlandban igen 
szomorú téltől félnek , mert az idei gabnatermés félig sem födözi a’ szük
séget, ’s igy nem is álmodhatni arról, hogy még Angliát segíthesse gab- 
iiáral Irland, miután saját szükségeit sem pótolhatja. —

E? r a n c £ & a o c* s z á g'
(Lapvélemény a’ spanyol szabaditékokrul. ) A’ Gazette de France 

csodálkozik a’ spanyol történetek fölött, mert nem hívé , hogy a’ corfes 
helybenhagyandja a’szabaditékokat ’s az által szenfesitni fogja Espartero igé- 
retit. Ugyané’ lap azt hiszi, hogy már most a’ franczia tartományoksza- 
baditékit is kénytelen leend megújítani a’ franczia kormány. Ez szükséges 
kiterjesztése a’ választási eszméknek, mellyek minden oldalról teljesül
ni sietnek , mert a’ központi képviselőség természetesen tartományit is 
kiván, ’s ha az adózók követeket választanak, miért ne lehetne egyszer
smind hatósági tanácsosaikat választaniok V

(Állítások ’s vélemények a’ keleti politikáról.) Paris oct. Sikán: „Ki 
megakarná ítélni a’ népvéleményt a’ keleti ügyről, melly valamint egész 
Európában, úgy itt is annyira elfoglalva tartja a’ közvéleményt, az csu
pán annyit mondhatna, miszerint a’ nép bizalmatlansággal viseltetik a’ 
külföld iránt. Barátságunkat Angliával nem gyűlöli ugyan a’ nép; de még 
is általányosan igen íölülegesnek tartják azt ’s nem vélnek benne bízhatni; 
Hussziávali szövetkezéstől pedig minden angol irtózik , ámbár sok átlát
j a , mikép illy szerződésből nagy haszon háramlanék Francziaországra; 
de a’ francziáknak böcsületjökre szolgál, hogy nem csupán anyagi jóllé
tüket mozdítják elő, hanem nemesb szempontot tűznek ki czéljokul. Le
het ugyan, hogy utóbb szűnni fog a’ népben e’ gyülöíség az oroszok el
len ; de most- bizonyosan gyalázatnak tekintené minden franczia az egye
sülést Lengyelország elnyomóival. Azonban egész Európa iránt bizalmat
lansággal viseltetik a’ franczia nép, mit azon körülménynek kell tulajdoní
tani , miszerint az európai hatalmak folyvást féltékeny őrszemmel kísé
rik Franeziaország minden lépteit, mert jobban tartanaka’ zendület rém- 
letes maradványból, mintáz előbb utóbb minden esetre kitörésre jutandó 
szláv hatalrnaskodástól. Ezen európai félelem igen kedvező most Fran
eziaország befolyásának.Anglia tán Konstantinápoly előtt horgonyzana már, 
ha Francziaországra nem kellene illő tekintetteflenníe, melly nem ármányko
dás, hanem veszteglés által gátolja határzottabb föllépésben. Anglia nem gon
dolja meg aggály nélkül,milly kellemetlenségbe jutna,ha Franeziaország szo- 
rosb szövetkezésbe lépne llussziával. így áll llusszia is; e’ hatalom azon
nal tettleg lépne föl a’ keleti kérdés-eldöntésben, bár annyiról volna is 
csak meggyőződve, hogy Franeziaország avatkozás nélküli csöndes szem
lélője leend tetteinek. így azonban csupán ártatlanságát akarja elhitetni a’ 
világgal ’s mulatságból mézes madzagot vonogat keresztül Anglia száján, 
de az angolok sokkal okosabbak, hogy sem gyermeki bárgyusággal ha
rapnának a’ csalétekbe. Csupán Franeziaország határzottabb rendkívüli 
föllépése birná együttmunkálásra most a’ nagy hatalmakat, mellyek kü
lönben apróságokkal és tulajdon érdekeik czirógatásával töltik a’ drága 
időt’, mialatt az alkirály folyvást harczerőt gyűjt és szellemileg is mun
kás a’ török trón ellen elannyira, hogy kénytetése napról napra nagyob- 
buló ex-ővel leend csak eszközölhető. —

S c h w e i z .
A’ „St. Gallér Erzähler“ szerint felső Wallís nemcsak Szardíniához, 

hanem a’ franczia követhez is folyamodott, hogy a’ szövetségiül elvál- 
hatást eszközölhessen. Ha ez igaz, megjegyzi az uj zürichi lap, úgy ki
világlik , milly g o n d o l a t o k  rejteznek alatta ’s mikép követendi egyik 
elválás a’ másikat, ha a’ szövetség gyönge az első elválást gátolhatni. Nyu
gati Schvveizból irt levelek komor színekkel festik a’ jövőt, sőt még a’ 
franczia ’s német Schweiz közötti szakadásrul is tesznek említést.

T ö r ö k o r s z á g -.
Konstantinápoly, oct. 3án : Az ügyek itt kevés változást szenved

tek; említésre méltó azonban, miszerint M. Ali lépéseket tőn Chosrew 
basához közelítésre. Mi inditá őt erre, bizonyosan nem tudhatni; hogy 
többé nem kívánja M. Ali Chosrevvnek hivatalátoli elinozdittatását, abból 
is kiviláglik , mert maga a’ nagyvezér nyilványitá ezt az idegen ügyvise
lőknek , mi Chosrewet fölötte megörvendeztető. Néinellyek szerint süke- 
rült ugyan az alexandriai consuloknak M. Alit rábeszélni, hogy mondjon 
le Chosrew hivatalátoli elinozdittatásárul, de jobb érzésre nem tudak őt bír
ni iránta. Mások lappanghat itt, melly M. Alit bírta halálos vetélytársa 
elleni gyülölsége elfojtására. Az alexandriai consulok ismét meginték az 
alkirályt, miszerint túlságos követelései melletti maradás által álláspontján 
sokat ronthat; illyesmegintések azonban az öregvitéznél kevés foganatunk.

Alexandriai sept. 25ki irat szerint marseíílei lapokban Clot-Beyt, M. 
Ali udvari orvosát, a’ moszka czár Szaniszló-rend nagykeresztjével aján
dékozd meg. Az alkirály örömét fejező ki Medein előtt, hogy Clot-bey 
érdemeit az európai kormányok is megismerik. —

Török határokrul, oct. 8kán: A’ legújabb hírek az európai török 
tartoinányokbul kevésbbé nyugtatok, mint az előbbiek. Herzegovinában 
ugyanis a’ keresztyéneken elkövetett folytonos zsarlások miatt rendkívüli 
ingerültség uralkodik. Több száz herzegovinai lakos Ausztriához folya
modók Dalmátziába települhetés végett. Szkutariban nagy elégiiletlensog 
mutatkozik, merte’ városa’ basaságnak Bumelia vezérséggel összecsatolta- 
tása által elvesztő helytartói székét. Priszcendben pedig tökéletes lázadás 
dühöng ; a’ nép elűző a’ török beyt’s hazai kormányt választott. A láza
dók az áruadó és marhatized eltörlesztését követelik ’s küldöttséget indí
tanak meg Bitogliába Llumely Valessyhez, honnan naponkint választ re- 
méllnek. Noha nem tagadhatni, hogy Ismael priszcendi bey zsarlási oko
zók e’ zendülést, mégis Méh. Ali befolyása sem volt siiker nélküli. Bosz- 
nyákországban, valamint Albániában is némi forrongást tapasztalhatni.

A ’ p c  s  l i it e  m  z  e  l  i g  y  a p j  u  l  á  r  m o s t  k ü lö n  é p ü le tb e n , a ’ 1 c  o g> o 1 d - v  á r  o  s  i  G -y a p ju -u lc z á b a n , jo b b r a  a’ 
v á c z iu l  f e ló ,  ism é t  n y i t v a  v a n  a ’ L e z .  g y a p j ü t e r m e s z lo k  sz á m á r a , m in kin a z  á t k ö l t ö z é s  m ia tt  d arab  id e ig  z á r v a  
v o l l .  Í j i (3 d  e  m a n n  *0. 8 .  F r i d i i k .
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pen a’ szerződési esztendőkszaporítását vonná maga után, ugyanazon vámjegyzék, 
némelly csekélyebb változtatásokkal a’ kiváltságos időre, melly — tekintvén a’ vál
lalat nagyszerűségét, úgy az azzal összekapcsolt nehézségeket ’s pónzveszedel- 
meztetést — 97 évre határoztaték, voltaképen megállapíttatott. Melly eljárás iránt 
az időről időre tartatott ülések jegyzőkönyve bővebb felvilágosítást nyújtván, az 
orsz. Küldöttség ezt minden záradékival ’s az illető tervekkel együtt többször emlí- 

■ tettíczikk rendelése szerint teljes tisztelettel bemutatja, ollyjelentés mellett, hogy 
ezek már legfelsőbb helyen is felírás mellett bejelentetvén , 0 Fels, által, miután a’ 
vállalkozó társaság nevében b. Sina György legfelsőbb felszólítás következtében 
még a’ kiváltságos éveket későbbi ajánlása szerint 97röl nyolezvanhétre szállította, 
legfelsőbb tudomásul vétettek; miszerint jelenleg a’kérdéses munka foganatba vé
telére nincs egyéb hátra, mint hogy a’ vállalkozó társaság* a’ kincstári épületek át
vétele, angol vas szabad behozatala, úgy a’ két királyi város kárpótlásai effélék 

( iránt, tnellyekre nézve ezen Küldöttség a’ kívánság ajánlatán túl semmi egyéb fele
lősséget az ország részére el nem vállalt, maga ut ján ’s helyén egyezkedjék. P o- 
z s o n y b a n ,  sept. 8án 1839. Az 1836iki 26ik tezikk által kinevezett orsz. Kül
döttség által.“ Ií. Az 1832|6 4 tik tezikk rendeleténél fogva a’ P e s t e n  felállítan
dó m a g y a r  j á t é k s z í n érdemében kinevezett or sz .  k ü l d ö t t s é g  j e l e n 
t é s e :  „Az 183fíki 4iik tezikk által kinevezett orsz. Küldöttség kötelessége sze
rint e’ tezikk mikép leendő sikeresítése felől tanácskozván, jóllehet előtte is alig lát
szanék valami kivánatosbnak, mint hogy valahára az ország Ilendei kívánságához 
képest egy, a’nemzeti méltóságnak előleg megfelelő nemzeti játékszín állíttassék: 
mivel azonban Pest megye dicséretes fáradozásáé’ részben egy, habár ideigle- 
ni, de minden tekintetben csinos és — mennyire annak állandó fenmaradásabiztosít
va volna — főkép alkalmas, színjátszók nevelésére ’s tökéletesítésére eléggé meg
felelő játékszín felállítása ’s megnyitása által, a’ közkivánságot némileg már meg
előzte, de az eddigi tapasztalás eléggé bizonyítná, hogy a’ most fenálló ’s a’ közön
séget máris nevezetes előlépésekkel örvendeztető színjátszó társaság további fentar- 
tása is egyedül az ország által nyújtandó segedelem hozzájárultá'val rernénylhetó , 
ennélfogva jelen orsz. Küldöttség íigyelmezvén arra, milly káros hatású volna min
den tekintetben az egészre a’jelen fenálló színjátszó társaság eloszlása, azon javas
latát terjeszti az országosan egybegyült KK. és RR. elibe, hogy felhagyván még ez 
alkalommal minden újabb, egyébkint is csak igen tetemes és szabad ajánlások utján 
nem is rernénylhetó költségek mellett végrehajtható építéssel, most előleg inkább a’ 
már fenálló színház országos pártfogásra méltattatván, ennek fentartásaegy czélirá- 
nyos pénzalap alkotása által eszközöltessék, magától is értetvén, hogy ebbeli ha
lasztásnál fogva az újabb színházra szánt telek semmi szin alatt az ország egyenes 
megegyezése nélkül egyéb czélra ne fordíttathassék; melly vélemény folytában Pest 
megyének ’s illetőleg időbeli alispánjának a’ mostani színház állapotját bővebben 
felvilágosító hivatalos tudósítása ide kapcsoltatik. Költ P o z s o n y i j á n ,  sepi. 19kén 
1839. Az 1836: Ilik  tezikkben kinevezett orsz. Küldöttség által.“ — P e s t  v á r 
m e g y e  t u d ó s í t á s a  igy hangzik : „Fen. cs. k. Főhg, Magyarország Nádor- 
ispánja, kegyelmes Urunk! Cs. kir. Főhgségednek 1838ik nov. 9ró! 2295ik szám 
alatt költ kegy. levele által az iránt szólíttatván fel, hogy a’ felől, mibe került legyen 
az általunk építtetett pesti magyar színház ? mennyi legyen még annak költségiből 
hátra fizetendő? ’s miből áll azon alap, melly czélnak megfelelőleges fentartására kí
vántatik ? alázatos tisztelettel ide csatoljuk táblabiránk F ö l d v á r y  Gábor urnák 
— ki az említett színház építésére általunk megbízva volt—e’ tárgyban elünkbe mu
tatott tudósítását, mellyből ’s az építési pénztárba folyt pénzek kimutatását magában 
foglaló másik hiteles jegyzékből kegy. átlátni rnéltóztatik cs. k. Főhgséged , hogy 
ezen egyedül hazafiságosszivű ajánlatokból keletkezett intézet jövendőbeni biztos 
alapja megvetését egyedül cs. k. Főhgségednek ininjlazt.mi nemzetiségünk előmoz
dítója, pártoló kegyelmes hozzájárultátok az ország RRdeinek intézkedésitől várja, 
’s táplál is bennünket azon édes remény, hogy az ország több mint félszázados óhaj
tása ez országgyűlésen teljesedést nyerend. Mellyel Fen.cs. ’s kir. Főhgséged ma
gas kegyelmébe ajánlottak mély tisztelettel vagyunk. Költ 1839. aug. 3l)kán Pesten 
tartatott közgyűlésünkből. Cs. Kir. Főhgséged alázatos szolgái Pest, Pilis és Solt f. 
e.vármegyék Közönsége.“ — F ö ld v á r y  Gá bor  t u d ó s í t á s a  igy hangzik: 
„Tek. KK. ésRRdek! Félszázados forró óhajtása volt a’ nemzetnek, hogy Pesten , 
mint az orsz. közepette, egy nemzeti színház hozassék létre,mellyet a’nyelv elóme- 
netesítésében a’ nemzetiségnek mintegy kiegészítő részét, mindig sokkal nagyobb, 
sokkal mélyebb jelentőségű ügynek tartott, mintáz más nemzeteknél, hol a’ színház 
talán inkább csak, és néhol egyedül, mulatság helye; mert tudta azt, hogy nemzeti 
öltözet, szokások és nyelv közt ez utolsónak enyésztével megszűnik a" nemzet is 
azon nemzet lenni. Tudván pedig azt, hogy czélt az ahhoz vezető módok’s eszkö
zök nélkül nem érhetni e l , voltak megyék, voltak egyesek, kik e’ végre kisebb 
nagyobb , de mégsem elégséges summákat ajánlottak, sót küldöttek is által a’t. KK. 
és RR. kezébe, mellyeket a’ t. RRdek adakozása még nagyobbra emelt. Mindent el
követtek a’ t. KK. és RR., hogy a’ többi t. megyék magok kívánságával is Össze
olvadt ohajtásinak eleget tegyenek; vettek e’végre a’ hatvani-utozában egy szép 
telket; azonban mivel annak árát a’ színi pénztárosak részenkint fizethelte ’s a’ hát
ralevő ár kamatit Jüttner és Deronnak,kiktől a’ telek vétetett, később pedig ezek tar
tozásba’ ns. vármegye általvállalvánaz ország pénztárának, valamint a’telektől járó 
adót sz. k. Pest városnak fizetni kellett, tanácsosának tartatott, az igen keveset , 
vagy épen semmit nem jövedelmező telket, nehogy utóbb az maga magát megemész- 
sze, eladni; mert kivevőn, hogy Unger Antal azon telek esztendei használásáért 200 
ft., nemkülönben valamelly Comes nevű franczia ezen magasb czélra szánt telken 
felütött deszka bódéjábani komédiázhatásaért 80 ftot fizetett, majd semmit sem ho
zott be. Látván igy, hogy a’ nemzeti színház nem építtetik , látván , hogy az arra 
szánt telek eladatott, némelly t. vármegyék mintegy letevőn már a’ reményről is, ’s 
talán az országban létező más színházak ’s játszó társaságok felsegélésére kívánván 
az átlőtt summákat fordítani, azokat visszakövetelték; ’s mivel az összetett pénz ho
vá lett fordítását is tudni kívánták, méltóztattak a’ t. KK. és RR. a’ színi pénztar álla- 
potja kidolgozását parancsolni, mellyet főszolgabíró Zlinszky János ur elkészítvén , 
1831. dec. llén  be is adott, a’ t. KK. ésRR. pedig azt valamennyi ns. vármegyével 
közleni méltóztattak,’s a’pénzek továbbá is a’ t. KK. és RR. kezelése alatt marad
tak; de a’ színház, a’ telek és kivántató pénz hijányamiatt nem építtethetett; hanem 
a’közelebb 1832|6ik országgyűlés alatti idő volt az, melly az érintett színház-fel
építésre kedvezőbbnek látszott; mert gyaraki Grassalkovich Antal ő hgsége e’ 
végre, ’s csak egyedül e’ végre, adta a’ hatvani-kapun kívül volt üres telkét, mely- 
ly ért a’ t. KK. és RR., hatalán annak valamelly kereset kielégítése fundusaul kelle
ne szolgálni, jót állottak, ’s melly ellen bár némelly ’s több kifogás ’s ellenvetés téte
tek , azt a’t. KK. ésRR. nem épen alkalmatlannak tartották; de még más részről, 
mivel a’ telek már meg volt,’s, mint érintetett, az egyedül e’ végre adatott, az or-

M a g y a r o r s z á g  é  § E r d é l y .
6  es. ’s ap. kir. fölségük a’ király és királyné f.hó 29én elhagyók schön- 

brunni mulatópalotájokat ’s kivánt egészségben Becsbe érkeztek.
kletska Ferencz perecsényi kincstári alerdösz f. évi sept. oOkán 

meghalt.
A’ pesti művészeti egyesület f. e. november lOdikén délelőtti 10 óra

kor fogja első nagygyűlését tartani, a’nemzeti Casino teremében. A’ t. ez., 
részvényesek ezzel megjelenésre hivatalosan kéretnek. Pest, november 
5kén 1839. Sza l ay L á s z l ó ,  ideigl. titoknok.

ORSZÁGGYŰLÉSI HÍREK. P o z s o n y ,  oct. 28. A’ KK. ésRR. néhány, 
nap óta csupán kerületi ülésekben folytatják tanácskozásaikat, inellyek főtárgya a’ 
va l l ás .  A’Fő-RR. múlt héten három országos ülést tartottak , és pedig 24kén az 
ú r b é r i  t ö r v é n y j a v a s l a t  újabb szerkezetét vevők tanácskozásba’s kevés 
észrevéttel el is fogadók; valamint 25kén a’ fórendíi tábla tanácskozásiról folya
matba teendő n a p l ó  iránti köv. értelmű üzenetet is: ,,A’ nyilványosság minden 
alkotmányos országban , hol a’ törvényhozó hatalom a’ Nemzet és Fejdelem közös 
joga, minden törvényhozási tanácskozásnak valamint egy részről éltető és szüksé
ges eleme, úgy egyik főeszköz a’ törvények helyessége felőli közönséges 
meggyőződés megszerzésére. Nem kétkednek a’KK. és RR., hogy a’m. Fő-RR.

. velők együtt és egyiránt érzik a’ törvényhozási pályának közvélemény előtti fon
tos és komoly állását, érzik, hogy megjött az idő, mellyben a’ polgár a’törvénynek 
engedelmeskedni nemcsak akar, hanem annak okait is tisztán tudni kívánja , és úgy 
vannak meggyőződve, hogy valamint az anyagi szükségek, úgy a’szellemi kivárná
tok kielégítésének czélszerübb utakat nyitni a’ törvényhozás legfontosb feladása. E’ 
nézetek vezérelvén a’KKat és RR®t akkor, midőn az országgyűlési tanácskozások 
közönséges megismertetésének minél szélesb kiterjesztésére ismételve módokat 
kerestek, nem lehete meg nem emlékezniük mindazon értekezésre, mellyek e’ rész
ben a’ közelebb múlt országgyűlések alkalmival közbejöttek , mindenek előtt pedig 
az olly sokszor kifejezett nemzeti közohajtásra, hogy a’m. Fő-RRek különös tanács
kozási felett is czélszerű napló tétessék folyamatba. Nem szándékoznak a’ KK. és 
RR. ez alkalommal a’ m. Fő-RR. Táblájának belső dolgai elrendezésébe avatkozni, 
hanem az említett naplót úgy adják elő, mint olly ohajlást, melly az ország közkívá
nata 'smelly már az I7.99ki országgyűlésen előadatván teljesítése közörömre szol
gáltatna alkalmat, ’s meg levőn győződve , hogy a’ m. Fő-RR. tanácskozásaik sorát 
mind a’jelenkorral tudatni, mind az utókornak átboesáfani egyaránt szükségesnek 
tartják, biztosan reményük , hogy e’ szíves felszólításuk sükerét annyival inkább 
lesznek látni szerencsések , minél bizonyos!», hogy a’ Fő-RRek tanácskozási sok
kal érdekesbek, hogysem azokból csupán a’ végzéseknek miben lett megállapodását 
tudni,azon értekezéseket pedig, mellyekből a’ végzések keletkeztek , nem ismerni 
kielégítő lehetne.“ Továbbá a’Fő-RRek oct. 26 kai ülésében fölvétettek: 1) A’ KK. 
és RRek 2dik üzenete a’ m a g y a r  nye l v  tárgyában néhány szó hozzáadással el
fogadtatott. 2) A’ KK. és RRek üzenete a’ k e r ü l e t i  nap l ó  kinyomtatásának 
akadályoztatása iránt, nem fogadtatott el. 3) Olvastatott a’ s z ó l á s s z a b a d s á 
gé t tárgyazó 2dik üzenet. Ezeken kivfil oct. 24kén délutáni 1 órakor e l e g y  ülés 
tartatott, mellyben cs. k. Főhgsége országunk N á d o r a  az országos felírásoknak 
e g y c d ü I m a g y a r n y e l v e n  s z e r k e s z t é s e  iránti v á l a s z  következ
tében jelenté, mikép Öcs. kir F e l s é g e  hajlandónak méhóztatott nyilatkozni az 
ország Rendei illető kérelme megadására; de mivel e’kérelem czéljaaz ország fen
álló törvényeiben kifejezett rendelkezések megváltoztatása, önkint következik, hogy 
ezt szokott felírás utján ’s rendszerinti módon arra adandó k. k. leirat által szükség 
cszközleui. A’ herczeg-primás Ocs.k.Főhgségénekkegyes eljártát hálásan köszö
nő meg az orsz. Rdci nevében. A’ múlt sept. 26án tartatott e l e g y  ülés tárgyaiból 
két közérdekűt közlünk: I. Az 1832 6 26 tezikk által kinevezett orsz. Kü l d ö t t 
s é g n e k  Buda és P e s t  városok közt építendő ál ló hid iránti j e l e n t é s e  
(kihagyván az illető csatolványok idézését, mivel azok közül a’ dolog érdemét leg
inkább illetők már múlt évi lapjaink több számaiban közöltettek): „Az 1832|6 
XXVÍik tezikk által kinevezett országos Küldöttségnek ezen törvény 2ik, 3ik, 4ik 
és óik szakaszai értelmében az lévén feladása,hogy a’Buda ésPest városok közt fel
építendő alló—hid létesítését magára vállaló részvényes társasággal egyezkedvén , 
jelesen minden elibe terjesztendő terv ’s építési költség felszámítás megbirálása 
Után, az 1790 óta 1808ig fenállott’s jelenleg divatozó vámok közül valamellyiket vá
lassza, vagy ezekből egy közép arányhoz mérsékelt ’s a’ kölcsönös igazság és ke
reskedési tekinteteknek leginkább megfelelő újabb vámjegyzéket megállapítván, a’ 
hid vámszedési esztendők számát elhatárzólag szabja meg, és ezekre nézve a’ vál
lalkozó részvényes társasággal rendes szerződést kötvén, a’ végzettekről jelen or
szággyűlésre jelentést tegyen: e’ törvényes meghagyás következtében azonnal a’ 
fellendített törvény kihirdetése utána’közönség számos honi és külföldi újságban a’ 
kérdéses vállalatra illően felszólíltatott ugyan, de minthogy hoszasb ideig senki ma
gát nem jelentette, az orsz. Küldöttség minden további intézkedésben gátoltatott 
mindaddig, mig 1837 május 3kán S i n a  György b. ’s csakhamar ezután jul. 7ikén 
V o d j á n e r  és fia, mint vállalkozók fellépvén, e’ részben kinyilatkoztatásikat be
nyújtották , minélfogva az orsz. Küldöttség üléseit megnyitván, mielőtt a’ vállalko
zók ajánlatinak bírálásába bocsátkozott, szükségesnek tartotta, némelly,a’czélba vett 
munkának lehetőségig tökéletes sikerét’s az ennek elérésére használandó eszközök 

, czélirányosságát biztosító, a’KüIdötfség további munkálkodásinak pedig sinórmérté- 
külszolgáló elvek megállapítását előrebocsátani. Ugyanez elvekhez ragaszkodva , 
miután azon társaság, melly Vodjáner és fia neve alatt keletkezett, utóbb ajánlatától 
visszalépvén , b. Sina Györgyével egybeforrott, azon tervek ellenben, mellyek még 
később több egyes személy által beadattak, a’kérdésben forgó vállalat helyes léte— 
síihetésére alkalmasoknak nem találtattak, a’Küldöttség egyedül Sina György’s il
letőleg ennek vezérlete alatt alkotandó részvényes társaság ajánlatára levőn szorít
va, e’ társasággal, a’ mennyire ennek ajánlási a’ megállapított elvekkel különben is 
megegyezőknek találtattak, a’ kivánt szerződést megkötötte, melly szerint e’ vállal
kozók a’ két város közti közlekedést egy kétoszlopu lánczbid által eszközlení tartoz
ván,ennek foganatosítását a’terveket készítő angol művészek közül,mint kik már ez
előtt is hasonló rendkívüli munkák tökéletességre hozatala által illy vállalat végbe- 
vitelérc kivántató ügyességük bizonyságát adák, valamelyikre bizni köteleztetnek; 
a’miért viszont figyelembe vevőn, hogy a’ múlt országgyűlésnek bemutatott vám
jegyzék a’kereskedésre nézve ártalmasnak legkevesebbé sem találtatott,’s ezért 
abban az ország Rendéi is inegnyugottak , de bizonyára egy alacsonyabb várna’ 
hídépítésre fordítandó tetemes summáknak csekélyebb kamatjait advan, szüksógkc-
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szággyiilésen pedig, hol e’ tárgynak elő kellett jeni, ennek törvénybe hozása 
5’ t. KK. es KR. előtt meg akkor nem volt egészen bizonyos, e’ mellett látván 
azt is, hogy ha talán ott e tárgy ellenvetésekre nem találna is, esztendőknek 
egyedül puszta reményben lefolyt hosszú sora ustán , nem 3—0, vagy talán 
meg több esztendő, hanem csak egy pillanatot is káros lenne késni ’s vára
kozni, mert meglevőn minden embernek a’maga ideje, es minden időnek a’ 
maga emberei, mindig káros , ha egyik a’ másikat jókor nem tudja használni,
’s csak az egy halandóság által is annyira változhatnak a’ kürnyülmények, 
hogy azok közül, kik azt az országgyűlésén fon ón pártolták’s előmozdítot
ták, csak egy kettő ne legyen is, elmúlt az idő, el a’használható ’s czelt kivi- 
ható erő. Ez aggodalomban, nehogy a’ kínálkozó alkalmat valaha, magokat 
vádolhatván, eleresszek ; nehogy a’ nemzetiség kiegészítő részét tevő intézet 
felállításában,mi iránt magok ellen már előbb nem érdemlett vádakat is hallot
tak, legkevesbbé is késsenek, annak építését elhatározták. Mind e’ mellett is 
nem épen sebesen ment az építés, mert valamint talán semmisem lehet aka
dály nélkül, úgy itt is, miután alulirt a’ t. KK. és Ilii. parancsolatjára a’ telek 
kiterjedését a’ ns vármegye rendszerinti földmérője Mocsy László ur által fel
vétette, «’„színház épülete planumának elkészítésére felszólíttatott egy arra 
alkalmasnak vélt építőmester, ki is majd egy egész esztendőig gondolkodván 
a’ készítendő terven, végre is tisztán kelle tőle visszahozni a’ telek kiterjedé
séről átadott rajzot. De még ezután is, mielőtt 1835. sz.-Mihály-hava 26kan 
Ozitterbart Mátyás építőmesterrel megköttetett a’ szerződés ’s az építés el
kezdetett, az több évben félbenhagyatott, sokan várván a’t. KK. és Kit. közül 
az épen akkor tartatott országgyűléstől, míg végre az építés folytatásához 
komolyabban fogtak. Az építés, következőleg az illető mesteremberekkel 
teendő szerződések egy küldöttségre bízattak, melly azt meg is tette , később 
az építés foly tattatása egyedül alulirtnak tétetvén kötelességül,a’ színház ezer 
és ezer akadály ’s mesteremberekkel! vesződségek közt— mellyeket itt mind 
előszámlálni alig lehetne, mert még most is alig tudok velők tisztábajőni, any- 
nyira, hogy a’ ki színházat nem épített, tanácsolni lehetne, hogy ne is építsen, 
a’ki épített, ha alkalma lenne is, többé úgysem építene—felépült; mellynek 
fenállásában ha egyéb jó nincs is, elég az, hogy fenáll; mert ez a’ legnagyobb, 
ez volt a’ czél. Meg kellejegyezni, bogy, valamint mindenki előtt tudva van, 
akármelly kisebb nagyobb épületnél is, miilyenek pedig kivált az annyira nö
vekedő ’s épülő Pest városban talán minden nap épülnek, a’ kívántaié költ
ségek előleges kiszámítása ritkán vagy talán soha sem áll meg, és annál az 
épület mindig többe kerül: hát egy színháznál hogy állana ez, melly talán egy 
században épül egy, itt vagy ott, és hol ’s hány van építő vagy egyéb mester, 
ki pedig sok házat, talán templomot is épített, ki színházát mind a’ mellett so
ha sem épített,tudná «’költségek előleges följegyzését egész bizonyossággal’s 
pontossággal készíteni V Innen van az, hogy sem a’ mesteremberek-, sem és 
még kevésbbé azok, kikre az építés bízatott, nem tudhatták ezt. Azt gondol
ná valaki, hogy felépíttetvén a’ falak; tető alá jővén az épület; ács, asztalos, 
öveges, lakatos a páholyokat, székeket, karzatot, ajtókat elkészítvén, ké
szen áll a’színház, midőn még a’diszitvények, ruhatár, gépelyek, butorzá- 
sok ’s egyéb mindenféle, legnagyobbtól a’legkisebbig, mellyekről, ki azokat 
nem látja, képzelete sincs, de mellyek közül számtalan dolog még a’ néző sze
mei előtt is rejtve van, még egyszer annyiba vagy talán még többe is kerül
nek, mint maga az épület, ha mindjárt ezek nem olly szembetűnők is; ’s innen 
van az, hogy még azon 16,000 pengő forint is, mellynek kölcsönvevésére az 
*. alatti határozásban engedőimet adni méltóztattak a’ t. KK. és RU., mint 
alább fog látható lenni, nem elég. Nem hagyhatom itt érintés nélkül, hogy , 
valamint ezt a’ t. KK. és LIR. is tudni méltóztatnak, a’ színházat, mielőtt töké
letesen elkészült, azon tekintetből kellett korábban megn)itni, mivel a’ rész
vénytársaság, melly —- más vállalkozó, ki a’ színházat kivenné, nem talál
tatván — azt három esztendőre általvelte, a’ Budán játszott ’s a’ t. Kendek által 
pártolt színésztársaságot máre’ korábbi megnyitás előtt is több hét alatt fizet
te, Vinnen voltaz,hogy e’ korábbi (1837 Kisaszszony-hava 22én) megnyi
tás O cs. k. Főbgségének , országunk szeretve tisztelt Nádorának, akkor be 
nem jelentetett, szintúgy nein lehetvén ’s illetlennek tartatván tisztelt 0 cs. k. 
FŐhgségéta’ megákkor einem készült színházban a’körülte álló kőhalmok 
közt fogadni, valamint tisztelt OFenségét «’színházban azon ház felépültén 
örvendő minden tiszta magyar kebel még nagyobb hévvel ’s örömmel tisztel
ni óhajtotta volna. Sokan nem tudván vagy talán tudni nem akarván, hogy mi 
és mi okon történik, egyébiránt mégis gondolván, hogy beszélni kell, azt, 
hogy O cs. kir. Főhgsége meg nem hivatott, roszalták, a’minthogy ez, ha 
csakugyan úgy és ok nélkül történt volna, nem is lett volna rendén. Tudni 
kell azonban a’ felebbi okoknál fogva, hogy csak akkor lehetett, illett és kel
lett tisztelt 0  cs. kir. Főbgségének a’színház-megnyitást bejelenteni, midőn 
az udvari páholy is elkészült, a’légszeszszeli világosítással is elvolt a’ház 
látva, a’kőrakások is az épület mellől eltisztítva. Ekkor is, mivel az akkori 
körülmények közt nem lehete tudni, ha vájjon O cs. kir. Főhgsége egy eztje- 
lentendő küldöttséget elfogadand é? minden esetre azt előbb én, mint még ak
kor alispán, gr. Festetics Albert János főudvarmcster ő exctól kívántam 
megtudni, bejelentvén ő exctiájának, hogy a’ színház már most elkészül
vén, a’ légszeszszeli világítással nyitván most meg a’ színházat, annak már 
most elkészültével O cs. kir. Főbgségének szüleié - ’s utána következő név
napja egész kivilágosításával fogna ünnepeltetni, mellyre ő exctiája, mint 
• J. alatt látható, válaszolván, Ocs.k. Főbgségének azon kegyes nyilatkozá
sát irta meg, melly szerint O cs. k. Főhgsége «’jelentést és születés-’s név
napjának színházban a’világítás e’különös nemével leendő ünnepeltetétését 
kedves tudomásul venni, azonban az akkori környülállások közt az ezt jelen
tendő küldöttséget az áltmenettől kegy. fölmenteni méltóztatott. Ezek szerint 
tehát e’ részben is elég tétetett a’ magyar közönség kívánságának. Azóta pedig 
O cs. k. fensége István főiig a’ színházat több ízben meglátogatta. Kivevén 
már mosta’ mocskot ki vivő földalatti csatornát, melly a’ múlt évi nagy árvíz 
után azért nem építtetett, mivel tudva nem volt: vájjon a’ városalatti csator
nák is nem fognak é máskép építtetni, ’s az épület előtt az utczáraleendő ros-

télyzatot, mellyhez kivántató öntött vasakat gr. Andrásy György ajándé
kozta, ’s melly rostélyozat most állíttatik fel, a’ múlt észt. árvíz okozta károk 
is helyrehozatván, az épület készen áll, ’s a’ hazájában eddig vándorlóit ma
gyar színész már most elvethetné vándorpálezáját, kivált ha az ügynek ma
gunk közt nem találtatnának, ha nem mondom is ellenségei, de különféle né
zetekből mindenkori gáncsolóji ’s ezen különben is nem igen nagy, de még 
több évre elegendő ideigleninek nevezett,fűtéssel ’s légszesz világítással ellá
tott színházat a’ magyar közönség,mellyet inkábba’ hírlapokból,hol az,az épí
tés , igazgatás ’s ennek gazdálkodása, úgy a’személyek elleni észrevételeivel 
annyiszor fellép,mint a’szinházból ismerünk,nem olly ritkán töltené meg.“

f  Vege következik .)
Btsczi János Emil k. fejérvári kanonok ’s ugyanott a’ nagy püspök 

gr. Battyáni alapította csillagász-torony igazgatója, a’ jénai ásvány és 
magyar tudós társaság tagja, még az „Erdélyi múzeumból“ ismeretes költő 
minden haladás, miveltség, tudomány ’s főleg a’ classica literatura lel
kes barátja, 3 héti súlyos betegség után, idegíázban &’ körülte levők 
fájdalmára oct. 2Skán reggeli 6'/2 érakor, becses élete 58dik évében 
jobb hazába szenderült. Munkás életét nyelvek tanulása ’s tudományok
nak szentelte ’s annak 32 évét nevelés és oktatásban töltötte. Örökös kár 
hogy sok szép, közjót ezélzó tervei létesülhetésök előtt vele együtt sirba 
szálltak! Bevégezve áll azonban Plato munkáinak eredeti gőrögbül for
dítása a’ magyar társaság számára. Áldásban maradjon a’ derék férfi és 
pap ’s jó hazafi emlékezete!

Semsey Jób cs. aranykulcsos ’s k. tan. sokkal hosszabb pályára mél
tó földi létét múlt oct. 27kén élte 52dik évében mellvizkórságbul tulvi- 
lágival váltá fel. Földi maradványt oct 29kén Saczán a’ nemzetségi sír
boltba tétettek örök pihenésre. Kora elhunytat hitvese szül. Keglevich 
Éva grófnővel Anna, Albert, Sarolta, Gizela és Ilona magzati fájdalom
ba merült szívvel kesergik ’s nemcsak rokoni, baráti, és számos tisz- 
telőji, hanem bánatos alattvalóji is áldást sóhajtoznak a’ szelídlelkü atya
fi , jó ember, hű barát és jótékony földesur szendergő poraira. Béke-roa- 
íaszt rajok!

I p a r - ’s ioa'sojr - ü g y . Tordáról ezt írják: Vidékünkön és váro
sunkban a’ szüret silányul ütött ki. A’ minőség ellen ugyan nincs panasz, 
mert ha mustunk az 1834ki terméssel nem ér is fel, de azt nagyon meg
közelíti ; ám de a’ mennyiség* ellen nincs, ki ne zúgolódnék’s méltán! 
mert városunkban — ’s a’ videkiinki jelesb bortermő helységben Egerbe- 
gyen is — a’ legterjedelmesb és szorgalmasb szőlőbirtokos is egy nap 
akármennyi szőleiről könnyen betakarítható a’ termést. O-Tordárul külö 
nősen a’ jelen évi termést, a’ begyült dézma-negyedet vevén mértékül, az 
1834ivel összehasonlítva lélekismeret sérelme nélkül mondhatni, hogy a’ 
mostani termés az akkorinak körülbelül '/s teszi. E’ mérték szerint 1834- 
ben az étordai hegyeken 40 ezer, 1839ben pedig mintegy 5 ezer vedret 
szűrtek. A’ termés csekély volta okozá, hogy még szüret előtt egy p. 
forinton tronfolták el Egerbegyen a’ mustot, Tordán pedig szüret alatt szél
űben ez áron fizették a’ must vedrét. Aszút bőven lehetett szedni, kü
lönösen a’ som-fejér és fekete-kövér n legszebb malozsát adták. A? aszú 
kupáját 5 — 6 garason lehetett venni. E.H. —

(Hazánk és egy lengyel ítélete.) E’ czim alatt kov. levelet közöl az 
augsb. Allg.Zeitung levelezője Pozsonybul: „Az Alig. Z. magyarországi le- 
velezőji bebizonyiták, hogy nem tartoznak a’ nép hizelgőji közé, ők ke
serű igazságokat mondogattak,nem rettegvén azon veszélytől, miszerint leg
mélyebb alapjaiban renditendik meg a’ nemzeti büszkeséget, ’s ez utat al
kalmasint ezentúl is követni fogják , mitsem gondolva sértett érzelmekkel. 
Annyival kötelesbek tehát visszautasitólag föllépni, midőn nem hibás in- 
tézvények, hanem maga a’ nemzeti lelkűiét támadtatik meg méltatlanul, 
midőn e’ derék népet szándékosan és kajánul rágalmazzák , midőn a’ rozs
da letörlése helyett magát a’ nemes érczet sértegetik. A’nyilványosság hi
vatása: hízelgés nélküli valódi képét adni a’ nemzetnek, de nem gúnyos 
torz-alakká ferdítni annak vonalmit és intézvényit. Az Alig. Z. 287ik szá
mában „Tygodnik literacki“ lengyel lapból egy lengyel ítélete kozöltetik 
Magyarországról. Hálát érdemel az Alig. Z. e’czikk nyilványitásaért, mi
vel az által alkalmat nyujta fölvilágositni az ellenséges czikk valódi irá
nyát és alapját. Nem csupán rágalmazási vágy ’s nem tudatlan utazó fölü- 
leges okoskodása az, mi az érintett czikkben mondva van, hanem egye
nesen azok sorába tartozik, mellyek bizonyos idő éta mindenütt nagy so- 
pánykodással mondatnak el, a’nagy’s általányos szláv világ egy zászló alá 
összecsődittctése tekintetébül uj hit- és nyelvegységre! E’ nagy tótságnak 
természetesen tövis szemében a’ magyarodás ’s ennek megsemmitése az 
előbbi felsőségét olly vidékekre is ki fogná terjeszteni, hol most épen 
a’ magyarság szolgál ellene korlátul. E’ czélt tökéletesen megismerhetni 
a’ lengyel czikkben, ámbár ügyetlenebbül van az írva, mint közönsége
sen a’ tétság-terjesztés ez uj hősei tenni szokták, kiknek irományi mind
eddig sok oldalú ügyességet tanúsítottak. A’ magyarországi tótokra mind- 
azáltal a’ jobb illy nemű iratok is épen olly csekély hatásúak , mint minői 
a’ csehekre vagy morvákra képesek gyakorlani. A’ kérdéses czikk az or 
szággyülési ülések leírásával kezdi meg rágalmit , mellyek mindjárt itt is 
túlságos torzképet adnak, mellynek alapja is alig közelit az igazsághoz. 
Még sokkal botránkoztatébb e’ czikk további tartalma. Ha a’szerző megbán- 
tásokrul, fenyegetésekről ’s átkozódásokrul szél, miket nyilványosan és 
egyhangúlag állít röpittetni a’ kormány ellen, úgy csupán azzal menthetni 
Őt, hogy nem tud magyarul; különben nem is idézett volna hibás ejtés
sel olly szavakat, minőket csupán utczán és fuvarosaktul hallhat! Bár 
ő próbált volna olly átkozódásokra es fenyegetőzésekre fakadni, bizonyo
san azonnal tapasztalandó, milly változatokat fogtak volna neki e’ tárgyra 
el játszani a’magyarok. A’ magyarok sok rósz ’s Imsználhatlan intézvény- 
nyel bírnak, javításukról fonákok nézeteik, és még és azt hiszik, hogy 
kormányzati különválás által magasb fokra vélik emelhetni a’ nemzeti jól
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létet, de soha magyar nem átkozódott a" kormány ellen, annál kevésbbé pe
dig királya ellen, kiért mindenkor utolsó csöpp vérét is kész volt fölál
dozni. Nincs hűbb nemzet a’ magyarnál. IMi az alkotmányi aristokratiát és 
az abból vont következményeket illeti, azokrul más alkalommal leend szó; 
előleg is megmondhatjuk azonban, hogy e’ tekintetben szinte nincs igaza 
a’ lengyel értekezónek. E’ bévezefés után munkája tulajdon képi czéljáhoa 
tér az értekező, és szembe állítja egymással a* magyarságot a’ nagy tót- 
sággal. Haragjának özöne a’ magyarok ellen zudul azon buzgalmok miatt, 
mellyel nyelvöket terjeszteni, javítani, megtartani és Magyarország bar 
tári közt elárasztani törekszenek. Isten jutalmazza meg őkete’buzgalmo- 
kért ’s mozdítsa őket elő abban! JNIig a’ magyarok nyelve hangzik: addig 
nemzetiségek is föntartandja magát, és addig Európa keleti határin erő
teljes , nagyszivü és hős néptörzsök szabnod korlátot a' tótság-terjesztés- 
nek; míg a’ magyarok nyelve hangzik: addig Ausztria és Magyarország 
ura hű szivek zárfalával birand, mclly utolsó vércsöppét áldozná fölinkább, 
mintsem uraságát megrendittetni engedné. Miután előbb rabszolgaságról 
szól a’ lengyel ítélő, mellyet Magyarországban létezni vél, így folytatja 
szavait: „Azon népbe, inelly az uj nyelvet (a’ magyart) nem érté, kor
bácscsal verék a’ magyarságot. Magyarnak jelenlétiben a’ tót vagy német 
pór száját sem meré megnyitni anyanyelve hangoztatására, ha pedig el- 
fcledé magát, akkor Korbács suhoga fülei körül.“ Mennyi szó, annyi 
rágalmazó hazugság! Melly országról szól a’lengyel értekező? Nem tudja 
ő , hogy Magyarországban egyetlen rabszolga sem létezik, hogy már Má- 
ria-Terézia uralkodása alatt urbér hozaték be, ’s hogy most törvényes utón 
akarják eszközleni a’ paraszt telkek tökéletes megválthatását ? Nem tudja ő, 
hogy a’ magyar pórt csak hatósági Ítélet után szabad testi büntetéssel il
letni? Egyébiránt a’ korbács nem magyar eszköz, hanem inkább a’nagy 
tótság tulajdona, ’s már ennek említése is tanúsítja, hogy az értekező 
csupán honjabeli tapasztalási után beszél. Egyébiránt a’ magyarság és tót
ság nem bántják egymást, mert a’ magyarok és tótok közt Magyarország
ban koránsem létezik olly gyiilölség , minő az értekező agyában é l , sőt 
minden nemzet békén halad itt egymás mellett.“ —

A’ pestbudai h a n g á s z -e g y e s ü le  t folyó IV-dik évi 2dík műelő
adása jövő vasárnapon (nov. lükén) lesz Pesten a’ városi nagy redouf- 
teremben. Előadatik „Dávid“ nagy oratórium két szakaszban. Irta Kör
ner K. G.; szerzé Klein Bemard. Előadás kezdete ne gyed fé l órakor. 
A ’ belépti jegyek 8—Ükén szokott helyöken adatnak ki, u. in. Pesten 
K la u s z  E. L. pénztárnok, Budán M ile tz  1. uraknál; előadás napján 
csupán az egyesületi irószobában. (Nagy-hid-utcza, Parkfrieder-ház.)

Pozsony, oct. 30.Ha tekintetbe vesszük azon számos nehézséget, 
mellyek vasúti vállalatoknál rendszerint előkerülnek ’s megfontoljuk, hogy 
a’ nemtelen nyereségnagyitók vérmes reményei, sőt még a’ mérsékleítebb 
várakozások is helyt adtak hidegebb ’s higgadtabb nézeteknek: akkor bi
zonnyal minden jobb embernek legbensőbb örömére szolgál látni, hogy 
most már minden mesterkélt inger nélkül is a’ legélénkebb és szakadat
lan igyekezet mutatkozik, illynemü vállalatoknak a’nemzeti jóllét előmoz- 
dittatása végett állítására és sükeresitésére. E’ tekintetben a’ pozsony-nagy- 
szombati első magyar vasutat nem mellőzhetni el, mint a’melly, kemény 
próbák kiállása után , most már óriás lépésekkel közelit bevégeztésihez , 
’s jövő év folytában minden hihetőség szerint ezen várt czélt majd töké
letesen el fogja érhetni. Bizonyára már eddig is sokkal tetemesb történt, 
ha a’ földbeváltások minden képzeleten felül időrablók nem lettek, ’s az 
építés előmenetét gátíólag, saját akadályokat és tüneményeket elő nem 
idéztek volna. Nem lehet ugyan arról szó, hogy Magyarországban , hol a’ 
földbirtok a’ statuspolgár műiden fölsőbb politikai hatóságának legelső 
alaptételéül tekintetik, a’kisajátítás minden kellemetlen tapasztalás nélkül 
hajtathassák végre; de szintolly kévéssé találhatta ki ’s jósolhatta előre 
a’ legélesb gondolkodó is azon, gyakran nevetséges kárpótlási követe
léseket, mellyek az illető tulajdonosak agyaiban keltek, midőn például 
egy gyümölcsös-kertnél a’ vasút számára belőle kiszakasztandó rész elő
ször mint gyümölcsös vétetett kárpótlás alá, azutáivpedig különösen min
den fáért, minden cserjeért, minden növényért es íüértköveteltetettkár
pótlás , mintha gyümölcsöskert létezhetnék fák, cserjék, növények és 
füvek nélkül; ’s mintha már maga a’ „gyümölcskert“ logikai fogalma illy 
dolgok létezését előre nem tenné fel! Egyébiránt Pozsony városa tanácsá
nak igazságszeretete ’s belátása az illyen követeléseket nemcsak törvény- 
szerüleg elmellőzte, hanem a’ választott polgársággal egyetértőleg, a’ po- 
zsony-nagyszombati első magyar vasút vállalkozóinak minden közbirtokú 
földei használatát q,’ köz hátiratnál fogva ingyen átengedte: „3487dik 
szám. A’ választott polgárság ama’javaslatában , miszerint a’ kérelmező 
pozsony-nagyszombati vasut-társaságnak mindennemű a’pálynvonalba eső ’s 
e’ város saját birtokához tartozó földek ingyen engedtessenek át, részéről 
a’ város-tanács is megegyezik, mindazáltal a’ bevárandó felsőbb jóváha
gyás kikötésével ’s köv. fentartásokkal: ])hogy az átengedtetendő földré
szek birtokjoga a’ városnál maradjon meg, ’s a’ vállalkozó vasút-társaság 
magát csak azok haszonvevőjének tekintse. Ennél fogva 2) e’ pontosan 
fölveendő térek azon esetben, ha a’ vasút bármikor ’s bármi módon meg
szűnnék, azonnal a’ város birtokába és használatába térendnek vissza. 3) 
Mivel a’ városnak Vajnor nevű falva itteni polgár Wurm Gottliebnél van 
haszonbérben ’s igy minden átengedtetendő majorsági föld haszonvétele őt il
leti , minden, közte ’s a’ város közt haszonvételi veszteség miatt támad
ható kárpótlási kérdés kikerülése végett a’ vállalkozó társaság egyezked
jék a’ nevezett bérlővel a’ béridő még hátralevő részire nézve. Mi pedig 
4) a’ kisajátítás alá esendő úrbéri földeket illeti, ámbár a’ várost az 
1832,6 : 25. t.czikk 6. §-a értelmében teendő helyesitéseért (rectificatio) 
az úrbéri tabellának, ugyszinte a’ kilenczed ’s más úrbéri szolgálatok tör- 

. ténendő aránylagos elengedéséért tökéletes kárpótlás illetné, mégis a’ vá
ros ebbéli kárpótlás követelésitől eláll ugyan, hanem, mivel jelenleg min

den úrbéri tartozás a’ mostani bérlőnek tétetik, a’ vállalkozó társaság, 
a’ fentebbi 3dik pont alatt felhozott okból, az ez iránti különbözéseket 
a’ hátralevő béridőre nézve magával a’ bérlővel fogja elintézni. Végre 5) 
fentartja magának a’ város, mint földesur, a’ vasút valahai megszűnésé
nek esetére azon jogot is, hogy a' most kisajátítandó úrbéri földeket, ha 
ezt az illető jobbágyok tenni nem akarnák vagy elmulasztanák, magához 
húzhassa. Mikről a’ kérelem-tevő vállalkozó vasut-társaság igazgatósága 
hátirat által olly hozzátétellel értesittetik, hogy a’ fentebbi, kikötési ’s 
fentartási pontok felett egy, a’ város levéltárában tartandó tértetvényt (re- 
versales) köteles kiadni. Sz. kir. Pozsony városa tanácsa 1839. sept. 2 7kj 
üléséből. Kiadta Bednarits András hites főjegyző.“ — E’ jó akaró hatá
rozatát a’ városnak nemcsak a’ récsei hgi földesuraság követte, hanem 
Sz. György sz. kir. város választott polgársága is egyhangúlag elhatározó 
a’ vasútépítéshez szükséges nyilványos földeket ingyen átengedni; mihez 
még idősb gr. Pállfy Ferencz urnák legjobb indulaté igeretei járultak. ’S 
valóban igen is természetes az, bogy e’ vállalatot nz illető íöldesuraságok 
illy szép módon emelik ’s pártolják, mert ezzel sajáting csak tulajdon ja
vakat mozdítják elő, minthogy bármi legyen a’ vállalkozó társaság sorsa 
építésre fordított tőkepénzeinek kamatozására nézve, a’vasút létezése ál
tal az ország, ’s különösen az itteni tájékok, minden esetre tetemes, előre 
felszámithatlan haszonban részesülnek. Egyébiránt a’ földegyenlités, igen 
csekély darabokat kivéve, már több mint 7000 b. ölnyire, azaz 1% n. 
mérföldnyire, kész; az egész sínmennyiség iránt, hengerzett vertvasból, 
a’ szerződés meg van kötve; nemkülönben a’ megkívántaié faszerek is 
kiállítva, sőt részben már fel is dolgozva; szóval, minden a'legnagyobb 
munkásságban van az építés minélelŐbbi végbehajtására. Megjegyzést ér
demel, hogy mint más hasonló vállalatnál, a’ befizetett pénzek már a’ 
legközelebb tartandó közgyűléstől fogva kamatozásba jövendnek. Ií-k.

Nagy-Becskerek oct. 23kán A' mai közgyűlésben olvastaték föl Her- 
telcndy Miksa orsz.gyülési követnek , e’ tisztéről lemondólevele. Sajnál
kozó érzelem szállá mega’ KK. és Rilkét, midőn azt, ki már néhány or
szággyűlés alatt, mint követ, díszes pályát futott, ’s ki iránt e’ pillanat
ban is a’ közbizodalom olly fényesen mutatkozik, reájok nézve mármost 
elvesztve lenni szemlélék. Egyhangú határzat után, másod-alispánunk el
nöklete alatt, számos tagú jeles küldöttség által akará a’ megye a’ derék 
férjfival tudatni közbizodalom-áradozó érzelmeit, ’s egyúttal fölszólítani kö
veti tiszte további folytatására. A’ lemondott követet bocsári lakában ke- 
resé-föl a’ választmány ’s bár boldog házasságát, egy szépen fejlődött 
virágtól, egy kedves reményű gyermektől fosztá meg a' halál, ’s bátor 
még a’ fris sebek’ sajogási miatt, az atyai kebel viharos kínokkal küzd, 
’s noha egyébkint is gyöngélkedő nejének érzékeny siralmi riasztják-föl 
körülötte a’ magány nyugalmát, ellen nem állhatván mindazáltal a’ köz- 
ohajtásnak, ’s lelkesülve azon csak ismét közbizalmat jelentő körülmény 
által is, miszerint, a’ követi hit letételétől már jóeleve fölmentetett, *s 
igy azelőtt személyére is kiterjesztett határozat rá nézve kivételkép meg
változtatott , az országgyűlési követséget ismét elvállaló, Pozsonyba mf- 
nélelőbb viaszatérendő; ’s ez elhatározását annál örömestebb fogadók a’ 
KK. és HU., mert közbizodalomnál többet úgy sem adhattak. Kevés ugyan, 
mit a’ hon polgári tehetnek; de szép díj a’ közvonzalom; ez örökiti a’ 
derék hazafi iránti tiszteletet ’s méltánylást a' hálaadó polgárok szivében. 
E’ vonzalom következménye volt az is, miszerint Torontói vármegye íler- 
telendy Miksa’s Karácsony István ISoüki országgyűlési követeinek leföste- 
tendő arczképeit, még az 1831 ki megyei határozat nyomán, tanácsteremé 
diszesítéseül most újabban is — miután e’ czélt mind ekorig az említett 
férfiak vonakodó szerénysége hátráltató — fölfüggesztetni rendelé. Ugyan- 
e’ gyűlés alatt, országgyűlési utasitványok’ kidolgozására, szinte másod
alispánunk elnöklete alatt , állandó választmány bizatott-meg.

KÜLÖNFÉLE: L is z t hazánkfia oda kívánja módosíttatni azon hirt, 
melly szerint azt állitá több lap, hogy Beethoven emlékére 60 ezer fran
kot irt legyen alá, mikép ő csupán azon terhét ajánlkozék viselni nz emlék- 
fölállitásnak, melly a’ tervezett 60ezer frankot meghaladandná, ’s ezt is 
csak azon foltét alatt, hogy e’ munkára Bartoloni bízassák meg Florenczben. 
— F e r r o  D. Iső Ferencz gőzös kapitánya, midőn e’ hajó Paks mellett 
f. e. oct. 21dikén mintegy 10 óra tájban holdfénynél, viz alatt levő’s 
következőleg nem láthatott fába, vagy nialom-czölöpbe ütközvén lyukat 
kapott, azonnal zátonyra hajtató a’ hajót, ’s a’ viz-benyomulást szivat
tyúzás ’s egyéb czélszerü intézkedés által annyira gátló, hogy az utaso
kat minden veszély nélkül partra, az árukat pedig más rögtön oda hoza
tott hajóra szállíttató. Másnap reggel az utasokat külön fogadott szeke
reken rendeltetési helyökre viteté, az árukat periig czélszerü szellőztetés 
által végképi elromlástól megmenté. Altaljában olly munkásságot fejte ki 
azon alkalomkor a’ nevezett kapitány ’s annyi lélekéberséget tanusita , 
hogy valamennyi utazó, ki akkor a’ gőzösen volt, legbensőbb hálás megis
merésre tarthatja magát kötelezettnek. — A’ tótság-terjesztésre hazánk 
felvidékein, most a’játékszint kezdik használni. Brezuóbányán már előbb 
létezett cseh-tót színház ’s most Zólyomban is nyitottak illyent! Az első 
előadás sept. lsőjén ment véghez, melly napon „A’ cschés német“ czi- 
mü eredeti vígjáték adaték Stepánek cseh szinmíiiróful. Előadás közben 
költeményt olvastak föl a’ tót nemzetiség fölébredésiről! — Lipcsei leve
lek szerint az ottani mihálynapi sokadalmat az őszi vásárok egyik legjob
bikának mondhatni, miután a’ fölhalmozott nagy árumennyiség majd mind 
elkelt habár nem is általányosan kitűnő nyereséggel. Posztó, bőr ’s anyag 
szerek különösen jól keltek, hasonlót mondhatni az angol kézmügyári és 
franczia divatczikkeki ől is. Tudományos tekintetben szinte igen kielégítő 
volté’ vásár, mert múlt húsvétiéi Mihály napig 3625 munka jelent meg, 
melly mennyiségből a’ lipcsei könyvkiadókra 599 kötet jut. — A’ schweid- 
nitzi gyapjuvásáron oct. löikán összesen mintegy 482 mázsa gyapjú volt 
eladásra kitétetve, melly mennyiséget 45—70 tallérjával néhány óra alatt



E’ szerencsétlenek közül különösen említendő egy Hawes nevli 15 éves 
sebészséged , ki vallási ábrándozás miatt 202 lábnyi magosságról ugrott 
le ’s azonnal kiadá lelkét.

F r a n c z i a o r s z á g .
(A’ király hintájába követ dobnak ) Paris, oct. 20dikán esti 5 óra 

után azon pillanatban , midőn a’ király, királyné ’s Adelaide hgnő a’ tui- 
leriákból st. Cloudba imlultak, egy némber közelite a’ hintóhoz ’s követ 
röpite ablakára. A’ kő bezuzá az ablakot, mellynek egy darabja megsér- 
té a’ királyé fejét. A’ király érintetlen maradt, ’s miután meggyőződék, 
hogy a’ királynénak nincs baja, tovább hajtatott st. Cloud felé. A’ tettes 
némbert azonnal elfogák, neve Girondelle, ’s vallomása szerint szolga- 
lyány, jelenleg szolgálaton kívül. Az orvosak elmezavartságot véltek raj
ta észre venni. A’ dobásnak igen nagy erővel kelle történni, mert a’ vas
tag üvegtáblát egészen összezuzá. St. Cloudban Pasquier orvos azonnal 
gondosan megvizsgáló a’ királynét, ’s meggyőződék, miszerint a’ baj olly 
csekély, hogy épen semmi komoly következménytől nem tarthatni; a’ 
királyné tettleg bizonyitá be e’ vigasztaló véleményt , mert még ugyan
azon este férjével derülten ült asztalnál ’s utóbb társaságot is fogadott el, 
mintha semmi sem történt volna.

T ö r ö k o r s z á g : .
(Hesz és Zichy-Ferraris elhagyók Konstantinápolyi. Hafiz basa ismét 

főparancsnoka a’ kisázsiai hadseregnek. Elegy.) Konstantinápoly, oct. Sí
kén : Hesz vezérőrnagy és Zichy-Ferraris Viktor gr. alezredes gőzösen 
oct. óén hagyák el a’ török fővárost, Görögországon keresztül visszau- 
tazandók. Két nap előtt katonai gyakorlaton voltak jelen, mellyet Halil 
basa szeraszkier ada tiszteletükre; 4én búcsúztak el Chosrew basától.— 
A.’ helytartóságokban ismét változások történtek: Hafiz basa, volt szivaszi 
helytartó, ki jelenleg Konstantinápolyban mulat, erzerumi helytartóvá 
lön és az ozmán csapatok parancsnokságát Kisázsiában ismét visszanye- 
ré, mitől a’ nezbii csatavesztés miatt foszták meg. Ez arra látszik mutatni, 
miszerint Hafiz basa tökéletesen igazoló magát a’ hadi törvényszék előtt. 
— 7-8ki éjjel Ejub külvárosban a’szultáni fesz-gyári (veres sipkák gyá
ra, miket turbánok helyett hordanak most) épület egészen hamuvá lön két 
órai tűz által. —

Alexandria, sept. 26kán: Méh. Ali még folyvást azon tisztelettel 
viseltetik a’ kapudán basa és török hajó-tisztek iránt, mellyel őket ezelőtt 
elhalmozá. Ezek ugyanis átlátják, miszerint Konstantinápolybul kedve
zőt nem reménylhetnek ’s igy kény telenek Méh. Alival jóban roszban osz
tozni. A’török birodalmat, nyilatkoznak ők, egyedül Méh. Ali tarthatja fen, 
az európai statusok diplomatái avatkozási csak azért történnek, hogy az 
izlam utolsó védfalát, az egyiptusi hatalmat, gyöngitsék’s ha ebben czélt 
érnek, akkor könnyű leend az egészt megrohanni ’s magok közt eloszta
ni. Csak M. Alitól várhatni tehát Törökország jövendőjére nézve biztos 
menedéket, nélküle minden elveszett, e’ szerint őt védeni, hatalmát ter
jeszteni minden töröknek szent kötelessége, sőt minden valódi mozlime 
(Koranhivőé.) Nem egyedül a’ kapudán basa adta át a’ hajóserget, hanem 
az az egész magas tiszti kar kívánatéra történt; a’ kormányzóság nem tö
rök , hanem épen az, mit az európai nagyhatalmak a’ török birodalom 
megbuktatására gondoltak ki. Illy szellem uralkodván a’ hajóseregnél, 
igen természetes, hogy azon gondolatiul is visszaiszonyodnak , melly kia
datásukat legkevésbbé sejditteti ’s ha Méh. Ali ki akarná is őket adni ,mit 
nehezen teend, ezek bajjal hajolnának reá. — Alexandria révpartit Marabui
tól Abukirig védállapotba helyzék; a’ 3farmont tábornagy által ajánlott 
erősitvényeket nem végzék ugyan még be a’ nyugati oldalon, de minden 
rendszabályt foganatosítónak, mik a’ kikötést e’ révpartokon lehetségig 
gátolják. Az alkirály palotája előtt a’ nyílt tenger felé uj álgyutelepeket, 
állitának, ’s kemenezéket építtettek égő golyók számára. Ebbül kivilág
lik, miszerint az öreg basa kétségtelenül védelmezendi magát, ha a’ nagy
hatalmak csakugyan megtámodnák őt. Alexandria álgyuztatását bajosan 
eszközölhetni, mert nem vitorlázhatni a’ kikötőkbe ; minek nem lenne 
más következménye, mint hogy minden európait Egyiptusban lekonczol- 
nának. A’ csapatok szárazföldre szállittatása veszélyes vállolat, melly 
könnyen hajótörést szenvedhetne. Alexandriában most 45 ezer főnyi ka
tonaság van ’s ha ez csak három napig ellenáll, úgy az ellenséges se
reg a’ viznélküli pusztákon tönkre jut. Hogy Anglia nem szállíthat csapa
tokat szárazföldre, azt nem szükség bebizonyitni. Azt hiszik tán, hogy 
Kgyiptust meghódítani legkönnyebb a’ világon, mert Bonaparte legkis- 
sebb fáradság nélkül hatalmába ejfé; de akkor más volt ám Egyiptus, mint 
most; akkor Franczlaország győzelmes hadserget külde Napóleon vezér- 
sége alatt; akkor nem találtak egyebet, mint elszórt inameluk- csapatokat 
’s beduinokat, kik azonnal szét szaladtak , ’s mi legtöbb , akkor nem va- 
la Egyiptusnak M. Alija, melly olly hatalmasul ellenállhasson. — 

N é m e t o r s z á g
(Welcher és Uotteck pere.) Karlsruhe, oct. 21 én: Welcher és 11 otteck 

képviselők rágalmi pert indítónak egy tisztviselő ellen, ki kőnyomatu arcz- 
képeik áruitatását tiltó meg. — A’ belga király Ardenne gr. álnév alatt 
oct. 19én Wiesbadenbe érkezék, hol a’ vizet és fürdőt használandja. —

Felsőbb rendelet következtiben gyülekezetek, mikre szükséges vagy 
alkotványszerii ok nem szolgál alapul, most sem városban sem falukon nem 
töretnek] Hannovcrában ’s vendégfogadósak és korcsmárosak pénzbírság 
mellett oda utasittatnak, miszerint nemcsak reggeli, déli vagy esti társaságok 
megrendelésit, mellyekben idegen vendégek is részesülnek, kötelesek a’ 
felsőségnek bejelenteni, hanem adott engedély nélkül sem idegenek meg- 
vcndéglésit nem vállollmtják fel, sem pedig meghívásokat magoktul nem 
eszközölhetnek. Minden vendéglő tehát, ki összejöveteleket tart vagy tűr 
felsőségi parancs ellenére, kétszeres bírságot tizet; ’s körülmények úgy 
hozván, még vendéglőjük is becsukatik. —

mind megvevék a’ belföldi gyártók és nyerészkedők. — Fisában az olasz 
természetbúvárok oct. Íjén megnyitók gyülésüket, 194 honi és 98 kül
földi tudós jelent meg ott’s köztük Littrow Bécsbül, Musignano hg (Bona
parte Lajos) sa’t. ’»Erdélyből is kettő. —

^ g s a s s a y o S o p s f c á g : .
(Hollandia megismeri az alkotmányos királynét. Elegy.) A’ Moni

teur legújabb száma szerint a’ németalföldi király megismerő a’ spanyol 
királyné alkotmányos kormányát, minek következtében a’ két tartomány 
közt ismét visszaállittatéka’ régi békeviszony. — Espanagr. két francziát, 
kik a’ campredoni sánezok közt hatalmába estek , visszakülde Francziaor- 
szágba, azon megjegyzéssel, hogy ezek hadijog szeriint elkoczkázák ugyan 
éltüket; de most egyszer ’s utólszor megkíván nekik kegyelmezni; más
kor azonban szigorúan fog büntetni minden francziát, kit ellenségei sorá
ból hatalmába keritendhet. — Barcelonában korlátlanul uralkodnak jelen
leg a’ föllengősdiek. Oct. loikán este a’helyparancsnok fegyveres erővel 
vivé hajóra a’ tartományi elnököt, mi nagy zavart gerjeszte a’ nép kö
zött. A' hatóság - újításkor a' választások nagyobb része a’ zendiileti 
párt főnökeire esett. Naponkint népzavar - kiütéstől rettegnek a’ kor
mánypártiak. —

A n R- 1 I a.
(Lapcsevegések a' királyné férjhez menetérül.) Az apróbb lapok na

ponkint mendemondákkal ’s be nem bizonyítható kétes forrású csevegé
sekkel töltik szeletiket a" királyné közelgő összekelésérőlSzász- Coburg- 
Gothai Albert hggel. A’ Court Gazette többi közt ezeket mondja: „Minden 
ember kiváncsi most valami részletest hallani ő fels. fenséges vőlegényé
rül. Örömmel mondhatjuk , hogy az valóban olly jó és szép kinézésű fia
tal férfi, minőt csak kívánhatnak a’ derék hgnők szeretett férjül. Albert 
hg derült kedélyű, modorjaiban fesztelen , ’s igen jól beszél angolul, ha
bár észrevehetni is rajta az idegen hangejtést. Eddig még nemigen sok ju
tott ugyan nyilványosságra e’ rendkívül gyöngéd természetű tárgyról; de 
tán még sem koczkáztatunk semmit, ha mondani bátorkodunk , hogy az al« 
sóház nem lesz kénytelen annyiszor házasságra inteni ő felségét, mikép 
azt Orzsébet király né idejében mindenkor süker nélkül kelle tennie. Az an
gol királyné násza mindig oily nagy élénkséget szokott szülni a’ közönség
ben , hogy minden legkisebb körülmény is rendkívüli érdekkel bir. így volt 
ez régente is. Midőn egy század előtt Fridrik hg házasságra kelt, igen 
részletes közleményeket adott köztudomásul az udvar. Olvasható voltak
kor, mikép ő fens.jövendőbeli hitvese „Williamand Ma r y“ vadászhajón 
Greenvichbe érkezék vasárnap, 1736 april 25ikén , a’ királyné házában 
a’ walesi hggel ebédelt, nyitott ablakoknál, hogy a’ nép láthassa azon 
hölgyet, ki Viktória királyné nagyatyjának anyja volt leendő. Akkor mind- 
azáltal még olly ünnepélyeket is közlöttek a’ lapok, mellyek mostan, fáj
dalom, alkalmasint el fognak maradni. Olvasható volt ugyanis akkor nyil- 
ványos lapokban, mikép az esteli után Ildik György és Karolina király
né önmagok vezettéka’ menyasszonyt a’ nász»zobába, a’vőlegény pedig öl
tözőszobájába meat, hol utóbb annyira megtisztelő őt a’király , hogy sa
játkezűig méltóztatott ráadni az inget, inig a’ menyaszonyt négy angol 
hgnő vetkeztető le. Ezután gyönyörű éji-mezben ágyba fektetők ő t,’s ek
kor belépett a’ király szerencsét kívánva neki és reá adta áldását. A’ vőle
gény ezüst kelméjü hálóöltönyben jelent meg dúsan prémzett halósüveg
gel. Most bebocsáták a' mindkétnemü főnemességet is, mellynek szerencsé
je lön láthatni az uj házasokat egymás mellett ülve az ágyban. E’ jele
net kétségkül igen fényes vala, mert némelly hölgy 30 ezer font sterling- 
nyi értékű gyémántokat viselt. Az akkori poéta laureatus nem henyehi
vatalt viselt, mint napjainkban Southey, huné n ugyancsak izzad lám, inig 
a’ magasztos nászkölteményt elkészítő. Azon házasságból származott lilik 
György, ki 20 éves korában már király volt, ’s valamennyi fejdelmink 
közt legtovább ült a’ britt trónon. 1761ben a’ király mecklenburg-streli- 
tzi Saroltát vévé nőül, ’s bezzeg izzadtak ismét a’költők a’ hgnő szépsége 
dicsőitésiben, holott egyetlen vonalmát sem lehete rajta látni a’szépségnek. 
A’ lapirók minden öltözetredőjit legnagyobb csekélykedésselirák le a’ ÍÖns. 
hölgynek , ’s egyetlen mozdulata sem maradt titokban az olvasó közönség 
előtt. Hasonló módon leend annak idején majd kielégítve Albert ligre nézve 
is a’ közönség kíváncsisága. Ezúttal csupán azt vagyunk bizonyitni képe
sek, miszerint azok, kiknek szerencséjük volt ő fenségihez közelíthetni, 
leghőbb kifejezésekkel magasztalják személyes érdemeit és társias maga
viseletét. Szemei kékek, haja és bajusza szőke, termete sugár. Antwerp- 
ből elhajóztakor következő emlékezetes történet fordult elő: a’ g ő z ö s  
üstje annyira megsérült, hogy más gőzöst kelle hozatni az ut folytatásá
ra , ’s íme e’ hajó neve: „Viktória.“ —

(Codrington porstmouthi révparancsnok. Elegy.) Sir Eward Codring- 
tont porstmouthi révparancsnokká nevező ki a’ királyné. Codrington elfo
gadó ez igen jövedelmes állomást ’s azonnal tudatá a’ devonporti szabad- 
elmü választókkal, hogy eddigi bizahnokat megköszönni kénytelen, miu
tán már három parliamentben volt képviselőjük. — Az angolok vas tü
relme és hidegvérüsége annyira közpéldabeszéddé vált, hogy épennem 
csodálkozhatni, midőn kétnőség miatt törvényszék elibe kerül valamelly 
angol; következő legújabb példa mindazáltal mégis említést érdemel.Bi
zonyos Sharrock nevű szegényházi íölügyelő Manchester közelében négy 
év előtt megházasodott, ’s í. e. jul. 28ikán újra egy fiatal lyányt vett 
nőül, első felesége tudtával, ki már azért sem ellenző ez uj frigyet, mert 
a’ menyasszony tetemes hozománnyal jött a’ házba. Darab ideig legna
gyobb egyetértésben élt a’ két nő egymás közt; utóbb mindazáltal termé
szetesen gyakran összezördültek, ’s igy aztán köztudomásra jutott a’do
log , a’ férj pedig börtönbe vándorloft, a’ két nő nem csekély zajú si- 
ránkozási közt. Az esküdtszék hihetőleg több évi elszállíttatásra itélendi 
a’ bűnöst. — Oct. 13— 19ikc közt 14 öngyilkosság történt Londonban.



ják a’ földesur megegyezését kizárni, sőt egyenesen azt akarják, hogy e’ rész
ben az 1832 3 4. f. ez. 7. és 8. §§nak szabályos rendeletül az izraelitákra is cgy-  
iránt terjedjenek ki: miután azonban az ország RRdei is múlt 1833. mart. 30 él 
lett felírásukban oda nyilatkoztak , hogy az általuk alkotni szándékozott törvé
nyekből esak úgy háramulbatik a’ nemzetre valóságos és állandó haszon, ha mind- 
i'innen egyenlően számkivetve lesz az önkény; miután továbbá c’ vezérelv foly
tában a’ mondatott 4. t. ezik. 7. ga a’ földesur különben szükséges m egegyezé
sének megtagadását egyedül azon esetekre szorította, mellyekben a’ jobbágy cl-  

, mozdít tatásának helye van , a’ KK. és RR. nem egyezhetnek meg abban, hogy 
a’ földesúri megegyezés törvényszabta korlátinak tágításával annak megvagy nem 
engedése, hogy az izraeliták egy vagy más helyen jobbágytelki haszonvétele
ket szerezhetnek é magoknak? ’s így a’ m. Fő-RRck válasza értelmében ama* 
lényeges kérdés elhatározása is , hogy a’ jobbágytelki haszonvételnek ollyatén 
vásároIhatásától a’ földművelő nép osztályára háramló elnyomástól lehet e méltán 
tartani vagy nem? egyes földesurnak puszta önkényére bízassák. l)e szinte nem 
egyezhetnek meg a’ KK. és RR. abban is, hogy a’ vevő izraeliták az úrbéri tel
keket egyedüt saját vagy felekezetűk kézimunkáikkal műveljék; mert miután az 
izraeliták mindeddig nincsenek törvénnyel eltiltva attól, hogy keresztyén cse
lédeket tarthassanak, a’ m. Fő-RR. által javaslóit rendelkezés törvényhozási vi
lágos visszalépés volna, ’s ha az izraeliták szinte úgy, mint mások esztendős 
cselédeket, vagy mezei sürgetés munkák idejében napszámosakat szabadon nem 
fogadhatnának , ezzel ők magok ugyan a’ földművelés és gazdálkodás ozélirá- 
nyos folytatásától, élelmüket kezeik munkájával kereső keresztyén lakostársaík 
pedig p én z-és  élelemkeresés egyik módjától foszlatnának inog; szóval az iz
raelitáknak tulnjdoníttatni ezélzott engedvény puszta szavakban határzódván, tett— 
leg gyakrabban vagy teljességgel nem használhatóvá, vagy legalább fül sérti 
számítható nehézségekbe ütközővé tétetnék , ’s a’ hozandó törvény is jótékony 
czélját nem érhetné ; azért is a’ KK. és RR. e’ pontbeli javasló tjükhöz általá- 
nyosan ragaszkodnak. „A’ 2dik p o n t r a -  „Annik clóleges m egjegyzésével, 
hogy az 1833 3 úrbéri törvények az úrbéri telkeket használó jobbágyokat a’zsel
lérektől olly annyira megkülönböztetnék', hogy n jobbágyi nevezet alatt is csak 
az elsőbbeket , nem pedig egyszersmind az u őbbiakat érteni kellene , a’ KK. én 
RR. nem ismerhetik e l ,  ’s a’ m. Fó-RRnek állításával ’s többek közt jelesen az 
1832 3 1.1. czikk. 3 .’s 7., a’ 3. t. ez. 4., ’s a’ 7. t. ez. lsó § § n l nyilván ellenke
zőre mutalnak , abban , hogy a’ jobbágyoknak engedett pálinkafőzés a’ zsellé
rekre is nyilván ne értessék, a’ KK. és RR. annálfogva nem nyughatnak meg, 
mivel azonfelül, hogy az által a’ pálinkafőzés megengedése egyedül a’ telkes jobb
ágyokra szoríttatnék , ezzel a’ pálinkakazánoktól törvény szerint járó földesúri 
jövedelem csorbítt itnék; azonfelül továbbá; hogy a’ törvény által nem tiltott sza
bad keresetet mindenkinek megengedni kell, a’ m. Fő-RR. abbeli nézete, mint
ha a’ jelen pontban foglalt vilagosítással az úrbéri telkeket művelő jobbágyok 
sorsának ezélzott javítása 's telkeik érdekesb becse csökkentetnének , tettleg 
azért nem áll , mert a’ pálinkafőzés nem gazdasági, hanem szorgalmi foglala
tosság leven, ennek állandóul ’s terjedelmesebben gyakorlasara nem is annyira 
az esztendő nagyobb részeiben földeiket mivclő ’s mezei gazdasagot űző telkes 
jobbágyok, mint a’ hasonló munkáktól elfoglalva nem levő zsellérek érkezhet
nek , ezek u’ pálinkafőzésből apródonkint megzsugorgatott keresményüket ta
pasztalás szerint, vijini örömest fordítván úrbéri telkek haszonvétele szerzésével 
magoknak a’ házhelyes gaz ák sorába emelésére, ebből is az urbeii telkek ér
dekes becsének nem csökkenése, hanem emelése lesz az eredveny; a’ KK. és 
RR. törvény ja vasi aljok e’ pontja mellett is megmaradnak.“ A’ 4dik pont ra:  „Az 
1832jü 3. t.cz.7 §a iső szakaszának kezdő soraiban arról rendelkezvén a’ törvény, 
hogy a’ boltot nem nyiió jobbágy önházánál minden taksafizetés nélkül termesKt- 
menyinek teljes szabadsággal! eladását gyakorolhatja, a’ Klv. és RR. elfogad
ják ugyan a’ in. Fó-RRnek ama’ javaslatát, hogy azon jobbágy olly móddal „bármi
féle terinesztményeknek és saját készítményinek eladhatását gyakorolja“, ’s en
nélfogva a’ felhívott 3. t. czikk. 7. §a’ iső szakasza kezdő sorainak szerkezetet 
ekkép módosítják : „Valamint a' jobbágy bármiféle termesztinényeknek és snjat ké- 
szílvényeiuek (egyedül azokat kivevén, m knek árulásától különös törvény által 
van eltiltva) akár kisebb, akár nagyobb inéi lékben’s mennyiségben lehető eladá
sát ezentúl is minden taksaíizetés nélkül teljes szabadsággal gyakorolhat«, úgy a’ 
bolt’stb.“: ellenben ahoz, hogy a’sóárulás éssóvah kereskedésnek mindenki részire 
megszorítás és taksafizetés nélkül megengedése a'javaslóit szakaszból hagyassek 
ki, a’ KK. és RR. nem járulhatnak; mert miután a’ szerint, mint a’ KK. és RR. előtt 
jelentetett, több olly eset fordult elő, mellyekbeu arról támadtak peri e is igazított 
és elitéit kérdések, hogy a’ jobbágyoknak sóárulóboltot nyitniuk szabad e? vagy 
ha már azelőtt boltot nyitottak, ’s attól a’ taksát földesuraiknak fizették és fizetik is, 
boltbeli árulásukat, ha úgy akarják , sóra i s , és pedig különös fizetés nélkül, 
kiterjeszthetik é vagy nem? a’ törvényhozásnak okveleilenül rendelkezni kell ar
ról, hogy e’ részben minden önkény eltávoztatása végett a’ jobbágyok, földes
urak és a’ törvényes bíróságok magokat mihez alkalmaztassák.“ De a' mita’ KK. 
és RR. javaslanak , igazságosnak is mondják : „mert azonfelül, hogy a’ sót csak 
kis mennyiségben vásárolható szegényebb sorsú lakosok, kik a’ kir. sóházakban 
divatozó szabályoknál fogva ott egykét fontnyi, vagy még kevesb mennyiségű sót 
nem is vásárolhatnak, nem elzárni, hanem szaporítani kell azon rajok nézve jó
téteménnyel élhetést, hogy sót minden időben’s hozzájuk legközelebb vagy épen 
lakhelyükön csekély mennyiségben vehessenek, a’ só illy étén szabad és taksa
fizetés nélküli árulása — mellyre ugyanis semmi kiváliságlevél nem kívántatik—■ 
az ország számosb részeiben régóta divatoz, ’s annak további ’s általányos di
vatozásával a’ kir. jövedelmek nem csökkennek, hanem több só fogván akkép a’ 
kir. sóházakból kereskedés végett vásároltatni, öregbednek ; a’ sóárulás továbbá 
földesúri különös jus eddig sem volt ’s most sem a z , és így a’ föhlesurra nézve 
az egész dolog just nem sért sőt különséget sem teszen; a’ dugárusok kihágás! 
’s a’ mértékbeni csalások ellen szükséges őrködés végre a ’ köztörvényhatósagok 
és ezek tisztviselőinek törvényes kötelességükben áll, ezeknél fogva tehát a’KK. 
és RR. említett javaslatokhoz továbbá is ragaszkodnak.“ A’ 8dik p o n t r a :  „Mi
dőn a’ KK. és RR. a’ községek jegyzőinek szerződési idő előtti elbocsáttathatása 
korlátozásáról rendelkeztek, oda terjedt ki gondoskodásuk, hogy az említett jegy
zőknek, ezen még a’ közigazgatásra nézve is nem csekély figyelmet érdemlő köz
szolgáknak, mostani állása az önkény gyakorlata ellen jobban biztosíttassék, erről 
gondoskodni pedig annál előlegesb szükségül állapotnak tekintették, mivel a’ kár
pótlás csak mellesleg tekintetbe jöhetvén, az igazságos elhatározást kívánó fő 
kérdés itten abból áll: vájjon a’ községek jegyzőji ollyatén elmozdításának helyes 
és törvényes oka valósággal forog e fen? de a’ legtetemcsb kár is a’ községek
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szék: tiszteletbeli fogalmazóját, a’ in. kir. helytartó-tanácshoz szinte tisztelet
beli fogalmazóvá inéit. kegy. kinevezni.

ORSZÁGGYŰLÉSI HÍREK. P o z s o n y ,  nov.lén: A’ tegnapelőtti országos 
üléseknek mindkét táblánál számos tárgyai közül köv. értesítünk most: I. 2dik 
ü z e n e t e  a’ KK. és Iliinek a’ Fó-RRekhcz a’ f e l í r á s o k n a k  e g y e d  ü I 
mag’y a r  n y e l v e n  l e e n d ő  s z e r k e s z t é s e  iránt. Ebben a’ KK. és RR. 
igy nyilatkoznak: „A’ honi nyelv, mellynek emelkedő virágzását soha nem csök
kenhető buzgésággal ápolni szent kötelessége a’ törvényhozásnak, 0  Fel. kegy. 
megegyeztével törvényünk eredeti nyelve lett: méltó tehát ’s igazságos a’ Nem
zet azon forró közohájtása is, hogy törv. Fejdelméhcz a’ törvények nyelvén Ír
hasson , ’s panaszit, kérelmit, kivánatit honi nyelvén önthesse ki Fejdelmének 
atyai keblébe. Reménnyel párosult e ’ közohajtás , midőn 0  ̂ Felsége ezen or
szággyűlés megnyitásakor a’ Nemzetnek honi nyelven tett hodoló tisztelkedését 
kegyesen elfogadó, ’s e’ reménytől lelkesülve terjeszték az ország KK. és RRel 
a’ fen. Nádor által hódoló tisztelettel 0  Fel. elébe felírásaiknak .egyedül magyar 
nyelven lehető felküldése iránt’ a’ Nemzet buzgó közohajtását. *— Hálás köszö
nettel vették a’ KK. és RR. is O Felségének erre következett azon kegyes nyi
latkozását , hogy e’ buzgó nemzeti közohajtás elfogadására kegyesen hajló,
’s e ’ biztosító szent Ígéret kétkedni a’ KK. és RRet nem engedi, hogy 0  Fel. 
minden felírásnak még ez országgyűlés alatt ezentúl egyedül magyar nyelven 
lehető fölterjesztését kegyesen elfogadja : fiúi bizodnlommal kívánják tehát a’ 
KK. és RR. O Felségét megkérni, hogy kegyesen Ígért kir. válasza minélelob- 
bi kiadásával a’ Nemzetet megörvendeztetni méltózíassék. E’ tárgyat pedig a’ 
tudakoló felírásban külön szakaszba kívánják iktatni, ’s 0  Felsége kegy. biz
tosításának következtében készek arra , hogy még ez úttal két nyelven küldes
senek fel azon tárgyak, mellyek «’-tudakoló felírásban foglaltattak ’s azzal ösz- 
szeknpcsoltattak.“ Ez üzenetet a’ Fő-RR. egyhangúlag elfogadók. II. 2dik ü z e 
n e t e  a’ KK. és RRnek a’ jelen o r s z á g g y ü 1 é s i k ö l t s é g e k n e k  sza
bad ajánlásképen a’ nemesi Rend általi viselése tárgyában. Itt a’ KK. és RR. 
kijelentik, hogy a’ Fó-RRnek a’ költségek kivetését ’s beszedését illető ’s már 
közlött észrevételeikhez nem járulhatnak: „mert — úgy mondanak — az országos 
ajánlatok és segedelmeknek az országbeli köztörvény hatóságok közötti felosz
tása a’ törvényhozói hatósághoz tartozik ugyan; de a’jelen esetben, midőn az or
szággyűlési költségeket minden egyes vármegye egyedül csak saját követei ré
szire fogja kiszolgáltatni , annak , hogy azon költségeknek a’ vármegyék között 
igazságos aránnyal leendő feloszlásáról maga az országgyűlési testület rendel
kezzék , oka és helye sincs, a’ személyenkint kivetés kulcsáréi- és beszedés- 
módjáróli rendelkezés pedig a’ hajdan óta divatozó szokás szerint î i legczélirá- 
nyoeabban magokra a’ megyékre bizathatik, mégpedig a’ jelen esetben annyi
val inkább, mivel habáraz 1807ki ursz. segedelem ajánlásakor az egyesekre 
nézve kulcsot és rendet maga a’ törvényhozó testület tűzött is ki, ezt akkor mind 
az ajánlott segedelem nemének és módjának különös volta, mind a’ summa tete- 
lnesb nagysága teile szükségessé, ’s országgyűlési oJlyatén rendelkezés szük
sége jövendőben is állhat e lő : most azonban , midőn nyilván kifejezve van az, 
hogy a’ kérdéses költségeket a’ nemesek és azok, kiket a’ törvény azon neve
zet alá foglalva ért, fogják viselni, a’ kivetés alá tartozandókat még balárzol- 
tabban kijelelni szükségleien; ha pedig figyelembe vétetik a z , hogy maga az 
országgyűlési költségek viselése fejében kivetendő summa is most még bizony
talan ’s minden esetre csekély, a’ m. Fó-RRek javaslatának tejj*rsülése továbbá 
kétségtelenül csak a’ vármegyék készen levő nemesi összeirásiüak felforgatásá
val , a’ hivatalos dolgok által különben is elfoglalva levő köztisztviselőknek az 
uj összeírások megkészítése miatti szükségtelen terhelésivel ’s még a’ kivetni’« 
beszedni kellő költségeknek is nevelésével lenne eszközölhető , valameiiy újabb 
általányos elvek és közönséges ’szabályok kidolgozása ’s az egyes esetekben 
azokra kivetési kulcs gyanánt alkalmaztatása czéliránytalan is; a’ szeinélyen- 
kinti kivetés kulcsa ’s a’ beszedés módja a’ megyéknek e’ végre hirdetni szo
kott közgyűléseiben fogván tárgyalás alá vétetni, e ’ részben a’közgyűlésen meg
jelenendő , nagyobb és kisebb birtoké minden nemes közfelszólalási jusát ’s vé
leménye előterjesztését teljes szabadsággal gyakorolhatja. Egyébiránt, minthogy 
már maga az országos ajánlatok és segedelmek természete és rendeltetése ia 
szorosan megkívánja, hogy azok rögtön vagy lehető legrövidebb idő alatt sze
dessenek be ’s az illyetén tartozások mindenkire nézve igen világosak; külön
ben pedig nz , hogy midőn a’ 30 frlnál kevesebbel tartozók elégtételre a’ szó
beli per rövid utján szoríttatbatnak , a’ nagyobb summákkal tartozókra nézve tör
vénykezési más hosszasabb mód gyakoroltassák, az igazsággal sem volna ösz- 
szeegyeztethető; végre, minthogy még azon esetben is ,  ha a’ szóbeli peruiján 
hozott ’s végrehajtott Ítélet megváltoztatásával a’ felebbviteli ilélőszék netalán 
bírói visszafoglalást rendelni találna i s ,  a’ helytelenül megvett pénz a’ megyék 
nemesi pénztáraiból mindenkor könnyen és bizonyosan visszakapható: a’ KK. és 
RR. előbbi üzenetükhöz továbbá is ragaszkodnak.“ Ez üzenet a’ Fő-RRnél fel- 
olvastatván, köziratra bocsáttatott. IJI. 2dik ü z e n e t e  u’ KK. és RRnek az 
1832,3(liki országgyűlésen alkotott ú r b é r i  t ö r v e n y e z i k k e k  n é in e 1 1 y 
s •/. a k a s vt i n a k v i 1 á g  o s í t á s á r ó 1 ’s r é s z i n t  m ó d o s í t á s á r ó l  ké
szített törvényjavaslat tárgyában a’ Fő-RRhez. A’ KK. és RR. következőkben 
terjesztik elő a’ Fő-RR. által e’ tárgyban velők közlött észrevételek feletti ta
nácskozások eredvényit és pedig az 4 s ö  p o n t r a :  „Midőn nz összes törvény
hozó test az 1832j3 úrbéri törvényeket alkotta , azon irányt tűzte ki magának, 
hogy az elóhaladó idő szellemét felfogva és követve , a’ népre magát jótékony 
következményiben kifejtő boldogságot lerjeszszen. A ’ KK. és RR. az előbbi ös
vényen jarva, mind azért, hogy az izraeliták földművelésre, az életmódjának 
ez igen tisztes nemére, szólaltassanak , és igy e ’ részben is közeledjenek 
adózó több társaikhoz, mind pedig azért, hogy bővülvén a’jobbágytelkeket sze
rezhetők száma , azok számának emelkedése az eladókká teendő jobbágytel- 
kek árát is jótékony arányba emelje, — azon kezdeményt, mellyel az 1832|3 
4. t. czikk 3. §nak rendeleté az ország Jakosinak engeile az izraelitákra , mint 
«’ nép azon osztályára is kiterjeszteni akarják, inelly az ország és közállomátiy 
terheit a’ többiekkel együtt v ise li, ’s midőn abbeli engedményökhez azon föl
tételt kötötték, hogy a’ megvett jobbágy telkeket művelni magok az izraeliták tar
tozzanak , ez által úgy hiszik eléggé korlátozva vágynak azon káros kihatású 
következmények, mcllyeklől a’ m. F ő-R R . tartani látszatnak. A’ jobbágy- 
clkekiick izraeliták általi megvásárlására nézve a’ Klv. és RR. épen nem kíván-



gyobb; mert kiki tudja, hogy a’ dal- és egyéb játékok közt milly káros 
versenyzések voltak. A’ színházat, mint felébb említtelett, annak kinyi
tása óta bírja a’ részvényes társaság, melly amannak fentartására, mint 
a’ •///. alatt látható, 401 részvényből 40,100 váltó-cz. ltot tettössze,’s 
pótolta a’ nem mindig kedvező szerencsével jövedelmező színház költse* 
git,még összeállásakor előre kijelentvén ezen társaság, miszerint ha talán a’ 
színház úgy jövedelmezne is,hogy a’haszonszínészekfizetésére’s egyéb köft- 
ségek födözésire föl nem menne, a’ hasznot egészen az intézetnek áten
gedi, azonban itt a’ haszonra még eddig számolni sem lehetett: mert a’ 
részvénytársaság pénze is a' fizetések pótlására, ruhákra ’s egyéb diszít- 
vényekre, valamint darabok szerzésire nagyobb részint felment, hol meg 
keli azt jegyezni, hogy a’ hol az intézet fentartása ’s annak emelése kí
vánta, a’ részvénytársaság nem is kiméit költséget, azon reményben lé
vén, hogy ruhatárba, diszítvényekbe ’s egyéb darabokba tett tőkepénzét 
ezekből annak idejében visszakapja, vagy neki az meg fog téríttetni. Mely- 
lyek miután igy előadattak, van szerencsém a" t. KKnak és URnek a’mes
teremberekkel tett szerződéseket bemutatni ’smiképeni fizettetésöket előadni, 
hol azt kell megjegyeznem , hogy minden aprólékosb fizetést, mint p. o. 
az építés mellettvolt biztos, fizetését öntött vasak szállítását, kötelek, sze
gek és egyéb effélék vásárlását, mellyek iránt szerződések nem voltak, 
’s mellyek a’t. és RRnek a’ színi pénztárt kezelő perceptora naplójá
ból ’s annak számadásából fognak kitetszeni, itt nem említhetek meg,és 
itt csak azok enjTítteínek meg, mellyek iránt szerződések voltak, magá
ban értetvén , hogy a’ pénztárróli számadás a’ pénztárnokot, ki pedig ab
ból valamit számolás terhe alatt kivett, ezt illesse. (Következik 22 rendű , , • # ff v t f 
szerződés az építőmestertől kezdve a’ kolompárosig több czikkbeli fizetés
sel "s még kielégitfetlen tartozással.) Mivel pedig a’ t. KKés RR, nehogy 
az építés megakadna , 40,000 ír. kölesönözésre engedőimet adni méltóz- 
t attak, ’s az mivel még most is van sok fizeftetlen, elégséges nem volt, csak
hogy a’ munka meg ne akadna, eddig 59,500 ft. köJosönöztetett, mint 
a’ perceptumi diariumok mutatják. Pest aug. 30kán 1839. a’ KKnak és 
RRnek alázatos* szóig. F ö 1 d v á r y G á b o r  m. k.“

Az a 1 m a n a c h t á r s a's á g — igazgatóválasztmányi határozat kö- 
velkeztében , f. h. 12kén délutáni 3 órakor nyitandja/meg lső nagygyű
lését. Ez alkalommal egyszersmind, tisztelettel felszólíttatn ak az aláírá
si-iveket kezelő részvényesek : hogy a’ nálok netalán letett részvényér
tékekkel beszámolni, vagy, ha ez, a’ távoliét miatt r.tm történhetnék, az 
aláirási ivek mibenlétét hiteles tudósítások által szükséges tudomás végett 
a’ pénztárnokkal közleni szíveskedjenek. Költ Pesten, nov. Gkán 1839. 
Kúthy Lajos.

KtseSíípcsíi n a p ló . A’ leopold-napi pesti vásárt régi szokás sze
rint esőzés szokta megelőzni, kísérni és bezárni, ’s mivel a’ régihez még 
az emberek nagyobb része is szeret szorosan ragaszkodni, tehát nemigen 
csodálhatni, hogy az idő sem akar e’ részben rosszabb lenni ’s jelenleg 
is csakugyan megmaradt a’ régi rend mellett, több nappal az elővásár előtt 
folytonos esőzéssel megrongálván az utakat ’s most is majd szakadatlanul 
szaporítván a’ sarat, mire változtatás kedvéért még rendkívül sürü és 
tartós ködöket is használ ez úttal. A’-kellemetlen idő, rósz utak és ala
csony Duna miatt még nagy része nem is érkezék ide a’ vásárosaknak ’s 
azért az elővásárról még csak azon körülményes adatot közölhetni, hogy 
az ökörbőrt,fagygyut, viaszt keresik, a’ mézet, gubacsot, rozspályinkát, 
rcpczeolajat’s hamuzsirtnem igen. Az élet ára emelkedik. Gyapjúra nézve 
a’ külföldi nagyobb vásárok sükere után itélhetni’némileg’s általányosan a’ 
reménylhető eredvén} ekrül, mellyek, habár talán nem felelnének is meg 
mindenben a’ közvárakozásnak, de bizonyosan nem lesznek sokáig csiig- 
gesztők, főleg miután az angol-amerikai pénzzavar is annyira ki lesz már 
egyenlítve, hogy azé’ miatt támadott aggály nem tehet hosszas kellemetlen 
befolyást a’ szárazföldi kereskedésre. A’ kétnyir. gyapjút meglehetős élénk
séggel keresik’s örömmel tapasztalhatni, hogya’ külföldi vásárlók nagyobb 
részint a’ nemzeti gyapjutárt látogatják, melly mostani czélszeriibb elrendel- 
tetésinél fogva minden követelésnek naponkint jobban képes megfelelni; ez 
intézet mind vevőre mind termesztőre nézve olly kitűnő hasznot áraszt, hogy 
virágzásának őszintén örvendhetni. Liedeicann Frid. semmi áldozatot nem 
kiméit, hogy lehető legjobban rendezhessen el mindent e’ korszerű hasznos 
vállolat körül, ’s buzgalma minden esetre dicséretet is érdemel anny ival 
inkább, minthogy anyagi hasznot csupán általány osb pártol tatás után vár
hat. — Az itteni ezukorgyár már teljes folyamatban van’s minden tekin
tetben méltó figyelmes megszemlélésre. A’kapun látható vasművek Schön- 
born gr. munkácsi] hámorában készültének, ’s olly jelesek, hogy minden 
külföldi nní mellett is bátran kíállhatják az összehasonlítást, melly már 
olcsóbbságuknál fogva is kedvezőleg szól mellettük. — Nov. 5kén Dudán 
tökéletesen érett szamóczát árultak a’ piaczon, mellyet October szép nap
jai érleltek. — Lánczhidunk épittetésire megkivántató szálfák iránt árcsök
kentést hirdet már Sina György b., mi ismét közelit«» lépés a’ nagy czél 
felé. — Nem rég két török utazó, hir szerint este a’ vendégfogadóbul a’ 
Pécsbe indulandó gőzösre kiildék málháikat, másnap reggel mindazáltal, 
vélvén, hogy ugyanazon hajón foly tatamija k utjokaf, mellyen Pestre ér
keztek, az al-dunai gőzösre mentek és szerencsésen vissxahajóztak Zimony 
felé. — Magyar színpadunkon folyó hó 2ikán Glötzer kartanitó jutal
mául bérszünettel nagy hangászati akadémia adaték ; ez este Egressy 
Benjamin mint hangszerző ismerteté meg magát, „Vörösmarty Szózat“ 
czimii ismert jeles költeményét ugyanis egy vadász - dallal egy ütt karé
nekké alkalmazó , még pedig különösen az elsőt igen szerencsésen: sze
rencse ez uj pályán! vele annál is inkább, minthogy nemzeti érzelmeket 
csupán nemzeti szellemű hangokkal ébres/hetni föl, exk  nélkül dalmű
vekkel semminemosb czélt nem érthetni el; hallata magát ez este többi 
köztCornega assz. is, a’ londoni olasz opera egykori tagja, ’s bámulatos 
könnyűségei fej« kim ölen legnehezebb futásnál, kár,  hogy hangja már

jegyzőinek szolgálatuktól ’s igy életük módjátóli megfősz atasa leven , okveíct- 
leufil szükséges, hogy mindazon kérdés együtt ’s egyszersmind leendő cldönteté- 
sébe részrehajlásnélküli bíró folyjon be , még annál fogva is , mivel ha az olda
tén jegyzők szolgálafjoktól megfosztva . kenyér és jövedelem nélkül maradnak, 
lehető káraik iránt birtokon kívüli pörlekedésre is honnétszerezhetnek kötséget? 
’s mennyivel lenne szövevényesb a’ baj, ha elmozdíttatásuk legfelsőbb ellátás sze
rint helytelenül történtnek találtatván , őket előbbi szolgálatinkba visszatenni ’s 
igy még a’miatt a’ községek által időközben már meg is fogadott más jegyzőt 
is szolgálat nélküli állapotba helyeztetni kellene. Azért is a’KK. és RR. nem já
rulhatnak ugyan a’ m. Fö-RRek javallatához: azon körülményt mindazáltal, hogy 
a’ •Joliig elhatározása hoszasb időkig nem halasztathatik , azon idő pedig , mikor 
a’ megyék törvényszékei tart itnak, távolabbra terjedhet, a’ KK. és RR. is méltó 
figyelmet érdemlőnek találván, a’m. Fö-RRek szándékáhozi közelítés tekintetéből 
megnyugosznak abban, hogy a’ végrehajtás előtti felebbvitel ne a’ megyék tör
vényszékeire, hanem a’ kerületi szolgabiré elibe történjék.“ Ennélfogva akkép 
ki vonják az 1832,6 9. t. ez. 1. §a’ 3. szakasza rendeletét módosítani, hogy „ha a’ 
községek jegyzőiket a’ szerződési idő lefolyt» előtt szolgálataikból elbocsátani 
kívánják , e’ számiékjokjit mindenkor csak földesúri jóváhagyás mellett teljesiihe- 
tik , a’ földesúri végzeten meg nem nyugvó fél részire azonban annak végrehaj
tása előtt a’ kerületi szolgabirőhoz lehető folyamodás szabadon hagyatván , illy 
esetben a’kerületi szolgabiró , kiküldetését sem várva, a’szoros vizsgálatot leg
kisebb halasztás nélkül tegye meg, ’s az egész dolgot, mind belső érdemére, 
mind a’ fenförogható kárpótlásra nézve, igazságosan Ítélje el ’s ítéletét rögtön 
hajtsa is végre. Egyébiránt a’birtokon kívüli felebbvitel rendszerint a’ felvitel ut
ján a’megyei törvényszékre, onnét pedig felebb is a’ felektől nem záratván el“ ’stb. 
Továbbá a’ m. Fő-RR. azon észrevételére, hogy mivel több helyen a’ jegyzői, 
kántori vagy tanítói hivatalok viselésének ugyanazon egy személyben kell egye
sülni , az utóbbi miiiemüségre felügyelő hatóságoknak az olly személy in eg foga
dására ’s elbocsátására fentartandó közbejövetele és befolyása szüksége e’ helyen 
törvénnyel mondassák ki; a’ KK. és RR. ekképen nyilatkoznak: „Ha a’ lelkipász
torok a’falusi gyermekek iskolai neveltetésire buzgóan felügyelnek, közhasznot 
okoznak , és szép kötelességeik egyikét teljesítik; de mivel a’ nevelési rendszer
nek , éspedig elhatárzólag való , kormányzását az egyházi rendnek még eddig 
törvényitik át nem adták, ’s a’népnevelési nagy fontosságú rendszerrőii intézke
dés a’ maga utján és idejébeni kimerítésre tartozik, azon lényeges rendelkezés 
ez alkalommal előleg törvénybe leendő iktatásának sem helye, sem szüksége nincs.“ 
A’ í2dHt p o n t r a :  Megegyeznek a’t. KK. és RR. abban, hogy nagyobb vilá
gosság okáért a’jelen pont szerkezetébe az ültetvényekbeli kártételek’s a’bün
tetésen felül a’ kártétel ekérti elégtétel is szövessék, ’s ennélfogva azt ekkép kí
vánják bővíteni: „Különben pedig minden, szántóföldekben, rétekben, mezőkben, 
szőlőkben, erdőkben, kertekben ’s más akármelly helyen és néven lehető minden
nemű ültetvényekben készakarva történő kártételek íolvajságoknak tekintetvén, az 
öllyas káiffevök, akár nem-nemesek akár nemesek legyenek azok, mint egyenes 
tolvajok, valamint az erdők-és más akármiféle ültetvényekre felvigyázás végett 
rendelt őröknek meglámadóji éssé-rtőjiis, a'büntető-törvényszékek által az ország 
törvényeiben kiszabott’s vétségeik mi voltához mérséklendö büntetés alá vettesse
nek, ’s egyszersmind az általok okozott károkéríi teljes elégtételre köfeleztesse- 
nek.“ Egyébiránt a’KK. és RR. azt hiszik, hogy e’tárgyat tökéletesen kimerítvén, 
e' helyen bővebb és határzottahb rendelkezésre nincs szükség. „Ugyanis — így 
szólnak — az 1832jí» iOdik t. ez. 5.§a’ 3. pontjának rendeletét továbbra is nem meg
tartani , hanem czélirányosabban változtatni akarják,’s ezt cselekedni annál szük- 

L-, .nívói kóoKttL-tirira olliövotou kérdéses kártételek leggyakrab
ban ott történvén, hol közbirtokosságok vágynak, a’ kö/.birtokosak között pedig 
vajmi sokan találkozván ollyanok, kikre nézve a’ költséges uriszékek tartása sú
lyos terhet hárítna , vagy uriszéket épen nem is tarthatnának, e’ miatt a’ kártévők 
gyakran büntetés, a’ megkárosítottak pedig elégtételnyerés nélkül maradván, a’ cse
kélyebb tehetségű birtokosak oliy mértékben, mint az uriszékeket bármikor is tart
ható nagybirtoku földesurak, biztosítva sem volnának. E’ fogyatkozást akarván 
tehát a’ KK. és RR. kérdéses változtatásukkal Kipótolni, azt határzottahb világos
ságit móddal ki sein pótolhatták, minthogy azt vették javaslatba, miszerint a’kész
akarva történő kártételek tolvajságuknak , a’ kártevők pedig egyenes tolvajoknak 
tekintessenek. Ezen kifejezések mindenki előtt határozattak lévén, miután a’szer
kezetben az is nyilván ki van mondva , hogy az egyenes tolvajoknak tekintendő kár
tevőik az ország törvényeiben kiszabott ’s vétségeik inivollához mérséklendö bün
tetés ala vettessenek, ezt is bővebben \s határzoítabban kifejtegetni nem szükség ; 
meri a’ tolvajsági vetek ’s ennek büntetése fokozatát meghatározni a’ Inintelő-tör- 
vénykönyvhez ’s az e’szerint Ítélendő bíróhoz tartozik, itt pedig annyit kimondani 
elég, iiogy a’ kérdéses lolvajságok az ország eddigi vagy ezentúl alkotandó tör vé
ti > ej ben kijelelt szabály alatt vágynak és lesznek. Vég; e minthogy e’rendelkezések 
a" füldesuraknak egyedül saját jobbágyit érdeklik, azonban «’ földesurak eléggé biz- 
to Éva vannak az erdőkben mások által okozható kártételekről, a’ rendelkezés pedig 
hem c’ helyre tartozik, arra a’KK. és RR. kiterjeszkedni szükségesnek nem tart
juk. Az erdők pusztításának elhárításáról fenálló ((örvények eltörlését a’KK. és RR. 
javaslatba nem vették, ’s igy azok, mint el nem törlőitek, természetesen továbbá ere
jük s épségükben maradnak, annak e’ helyeni kimondását, a’ KK. és RR. mind fe
lesleg mind szükségtelennek tartják.“ A’ ladik p o n t r a :  „Miután a’m.k. hely
tartó-tanács, melly alkolás-a szerint a’ törvények ’s ezeken alapuló rendszabályok 
fog snaiosításara van felállítva , az országnak már nemcsak főkonnányszéke , há
tién az 183216 10ikt.cz 4. §nak rendeletéből az úrbéri felehbvitt perekre nézve 
legfőbb itélőszéke i s ; azonfelül továbbá, hogy minden itélöszéknek legbiztosb 
ütahnazo paizsa a’ nyilványosság, — méltán szükség rendelkezni a’ törvényhozás
nak arról is, hogya’ földosuraságok és jobbágyközségek feíebbvilt ’s rajok nézve 
olly nagy fontosságú úrbéri pereiknek felsőbb elitélés alá mikori következéséről , 
vagy már meg is történt elitéltetésökrül hiteles tudomást nyerhetve, dolgaikra fel
ügyelhessenek:“ a’KK. és RR. e’ pontot megtartani kívánják. Továbbá a’ tegnap 
<1. c. 1 ) órakor tartatod országos ülésekben mindkét táblánál a’ tudakozó felírás 
és az ezzel O es.’s kir. Felsége elibe terjesztendő többi felírás d i ák  f o r d í -  
t á s i targyaltatlak. Végre a’ szinte tegnap d. u. 4 */, órakor tartatott c I e g y c sü 
lé  when következő f e l í r á s o k  olvastattak magyar és diák nyelven: 1) a’ tu
dakoló felírás; 2) az 1832 6 21. tezikk rendeletének nem egészen lett teljesítése; 
3 ) a’ főrendi tábla némelly tagjainak ez országgyűlésre meg nem hivatása; 4) Kü- 
zép-Szolnok vármegye birtokos nemeseinek folyamodása; 5) az 1836. máj. Esőjén 
fölierjesztett elóleges sérelmek és kivártatok tárgyában. Mindezek a’ nádori ’s 
prim ági aláírásokkal különkülön clláttatva, szokott módon bepecsétel (ettek, O Fel
ső géhez fölkühletendők.

Pozsonyinegyei uj követ.) Pozsonymegye RRdci Ditto Benjamin al
ispánnak országgyűlési követségéről lemondása következtében nov. 4kén 
tártának uj követválasztást, mellyben szavazat utján Petú'cz György J’ó'- 
jegyzó't választák meg. —

F ö l d v á r y  G á b o r  t u d ó s í t á s a  P e s t  v á r m e g y é h e z  a’ 
pest i  m a g y a r  s z í n h á z  ü g y é b e n .  (Vc/jc .)  „Milly előmenetelt 
tettek színészink két év alatt a’ művészetben, sem a’ (. Kívnak, símazok
nak nem szükség jelentenem, kik a’ színházat meglátogatták, ’s ha tv'.ezek 
közti egyezséget némelly gáncsolok nem zavarják, az előmenetel inogna-

—  (



elveszte csengőseget; ezenkül Gobbi testverek mandolinon tűntetek ki ma
gokat. 3án „Belízár“ jőve színpadra; 4e'n „Peleskei notárias44; meg jegyzés
re méltó, hogy ez utóbGit több néző Látogató meg, mint az előbbit, noha 
vasárnap adaték amaz, mi talán helytelenül történt, mert különben inkább 
bohózatokat szokás vasárnap adatni; Síkén „Monatdesehi;“ 6kán „Nor
ma“ ; 7kén először „Voltaire szünnapjai“ , vigj. 2 felv. francziából for
dító Tóth Lőrincz a’ magyar tudós társaság költségin , ezt követé „Kas
tély az ̂ országúton“ , szinte vigj. 2 felv. Sikán „Zrínyi“ tort. szomorj. 5 
felv. F. h. 16án Egressy Gábor jutalomjátékaul „Hamlet“ kerülend szín
padra Shakspearetől, Vajda Péter fordítása szerint, uj színi rendezettel. 
Színházunk számára Szerdahelyi egy eredeti dalmüvet ir 2 felv. „Tün
dérlak“ czim alatt, Nagy Elek pedigja’következő két színmüvet fordítja: 
„Alchimista“ drama 5 felv. Dumástul és „A’ két színész“ , vigj. 4 .felv. 
Löwenthaltól. A’„Magyar színi zsebkönyv, Nagy Elek szerkesztése alatt 
f. hó végén megjelenem! következő tartalommal: színi személyzet; az 1839- 
ki játékrend; a’ magyar színháznak 1839ben lefolyt történetei; képcsarnok: 
Laborfalvy Róza, Fáncsy Lajos (arczképeikkel) Nagy Elektől; Kont a’ 
kemény vitéz, ballada Garaytói; Divatkép, novella Kuthy Lajostól; Ven
dégszerep vigj. 1 felv. Nagy ígnácztól; Operaellenség, novella Lukács 
Lajostól; versek Beöthy Zsigmondiul és Vachott Sándortul, ’s a’ fran- 
czia, angol és német színészet jelen állapotja , Nagy Elektől. —

T em esvár: Oszhó27én délelőtti 10 órakor ünnepié a’ helybeli egye
sült evang. község több tekintetből nevezetes egyház - fölszentelési ünne
pét. Szívemelő’s talán első példa egyszersmind hazánkban, hol a’külön
ben is két testvér, t.i. ágostai ’s helvécziai hitfeletkezet századok után 
egymást testvéri szeretettel öleié át. A’ mű-barátok, dalszinészek és nők 
által éneklett ’s ez ünnepélyre Limmer Ferencz itteni jeles karmester ál
tal szerkesztett cantate , magyar és német énekek, továbbá keresztelés, 
úrvacsora-kiszolgáltatás, nemkülönben egy párnak esketése egyiránt neveié 
e’ szent érzet becsítette ünnepélyt—az oltár előtt Ambrosz Mátyás espe
res ur tartott előzetííl német beszédet, ’s a’ szó-széken H. M. Vásárhe
lyi ref. hitszónok Szél Soma ur kitűnő bel-és külsejű magyar, ’s itteni 
Karner Vilmos ur német beszédeikkel sziv-és léiekre egyiránt hatottak. 
Az úrvacsorának magyar ajkoni kiszolgáltatásánál meglepő volt azon je
lenet, miszerint a’ helv. vallástétüek szövetkezésük jeléül térdepelve vo
nok ostyát, mig az ág'ostaiak állva vevőnek kenyeret.

F. hó 4. 3. 6kán tartatott a’ társasági agarászat. A’ csínnal készült 
három billikom es egy ezüst, régi lovagokat ábrázoló’s mesterkézre muta
tó kerekded kép diszesiték ez úttal e’ nemzeti mulatságot. A’ társasági 
billikomra illy jelirattal: Az üllői agarászó társaság a’ legjobb agárnak. 
1839. többszöri próbafutás után kijelölt agarak valónak: Szikra: Scheyer 
Sándoré, Gyöngyös: Kovács Imréé, nyertes: Szikra. A’ 2ikra illy Felí
rással : A' legjobb kanagárnak. 1839. gr. Wartensleben Agostontul, ’s 
az igen jeles képre illy körülírással: A’ legjobb futó apa-agár dij 1839. 
év novemberi társasági agarászatra. gr.Beleznay .iónostul, jutottak: Hu
szár: Recsky Andrásé; Rontó: Márton Jánosé; nyertes: Huszár. A’ 3dik 
billikom illy felirattal: B. Wenckheim László a’ legszebb legnemesebb 
agárnak. 1839. Futás nélkül Pálinkás Samu, Hágra agarának Ítéltetett 
Az idő kivált első két napon igen szép, tagok száma várakozásnak meg
felelő, a’ mulatság elég elénk volt. Méltányosnak találtatván jövendőre 
a’ 2iknak ítélt futó agarat is megjutalmazni, következő agarászatra gróf 
Ráday Gedeon szives ajánlatából egy díszes billikom leend kitéve. Köte
lességének ismeri a’ társaság ez úttal a’ dijak lelkes ajánlóinak szíves kö
szönetét nyilványitani. A’ jövő agarászat napja ez évi dec. hó 2ka, meg
jelenés előtte-való nap az üllői nagy vendéglőben.

O I a s  z  o  r  s z  á g.
(Nápoly és Sziczilia közti gőzhajózás.) Catania, oct. 7én: A’ gőzha

józás hasznait megismerve Palermoban részvénytársaság alakult, melly két, 
120 ló erejű, gőzöst venni szándékozik, hogy előleg is Nápoly és Szi
czilia főparti közt rendes összeköttetést eszközöljenek,sükerülés esetén ha
táskörét idegen helyekre is kiterjesztenék —

A m e r i k a .
(Riograndeban a’ lázadás folyvást növekszik.) Riojaneiroi sept. 7ki 

hírek szerint a Maranham statusban kitört lázadást elfojtani reményiek, el
lenben a’ naponkint növekedő riograndei zendülés a’ kormánynak sok gon
dot okoz. A zendülők ugyanis Laguna várost hatalmokba ejtek, mire 
600 főnyi csapat elégséges volt; Cillas Foas ezredes, a’ császári csa
patok parancsnoka, gyalázatosán futásnak eredt előttük, minden hadi
szert zsákmányul hagyva. A’ tartományi elnök elfogató és Riojaneiroba 
küldeté’s Andrea tábornok alatt, ki Riegrande elnöke’s parancsnoka lett, 
erősitvényt vár, addig is a’ tartomány minden résziből összegyűltek a’csa
patok a’ zendülők további előnyomulását gátlandók. —

S p a n y o l o r s z á g .
(Fölvilágítások d. Carlos ügyében.) Madrid oct. lGikán: ,,A’ fran- 

czia kormány tudató a’ madridi ministerséggel, miszerint az ausztriai kö
vetség útlevelet követelt Parisban d.Carlos számára ennek ausztriai tartomá
nyokba utazhatasavégett.Francziaország egyébiránt még nem határza semmit 
e’ tekintetben , ámbár Miraflores azt irá, hogy csakugyan teljesítői szán
dék Parisban Ausztria e’ kivánatát. Francziaországnak valóban nincs jo
ga d. Carlost erőszakosan letartóztatni, a’ mint látszik , mert Franczia- 
ország ez esetben nem mondhatná magát S p a n y o lo r s z á g  békeőrjének 
’s nem követelhetne olly nagy befolyást a’ spanyol ügyekre. D. Carlos 
jövendő élelmezésiről mindazáltal ezentúl még nem gondoskodhatik a’ 
madridi kormány, melly a’ cortes megegyezte nélkül semmit nem határoz
hat, ’s a’ cortestül, mostani ingerült állapotjánál fogva semmi illynemü 
engedélyt nem reményűiét, ide járulván még azon nehezítő körülmény is, 
miszerint d. Carlos még mindeddig nem tőn semmit, miből a’ trónról le
mondási szándékot lehelne következtetni; azonban ha szavát adná is d. 
Carlos illy lemondás iránt, abban nem igen bizhatni többé az estellai ese

mények után, főleg miután többször legfinnepélyesebben oda nyilatkozók 
a’ trónkövetelő, miszerint vaHás és lélekismérete egyiránt tiltják, hogy va
laha a’ spanyol trónrul lenyondjon. Végre a’ madridi kormány nem is kí
vánt illyesmit még eddig , ’s csupán arra kérte a’ franczia udvart, hogy 
d. Carlos visszatérését Spanyolországba hathatósan gátolja , ’s e’ tekintet
ben tökéletesen meg is lehet nyugodva a’ kormány, mert ez iránt elég bizto
sítékot kapa Francziaországból, főleg miután Lajos Fülöp több levelét 
fölbontatlanul kőidé vissza d. Carlosnak, miket ez „h inon frére , leRoi 
des frangais,4 (bátyámnak a’francziák királyának) czim alatt intéze hozzá.4

( Yálas-zfölirat a’ trónbeszédre. Cortesviták.) Madrid, sept. 17én:
,,A’ trónbeszéd rendkívül hosszú volt, de annál kurtább a’ válasz-fölirati 
javaslat. Miután néhány szóval a’ békitést és szabaditékok elfogadását érinti 
a’ fölirat-inditvány, csakhamar áttér azon készség-nyilványitásra , misze
rint a’ cortes elfogadtatását ajánlja az elibe terjesztendő törvényjavasla
toknak. Az egészet mindazáltal következő, a’ ininisterségre nézve ellen
séges szavak fejezik be: „Legyen a’ cortesnek megengedtetve azon észre
vétel, miszerint a’ haza boldogsága mulhatlanul megkívánja , hogy a’kor
mány mindenkor igazságos és az alkotmánynak minden tekintetben megfe
lelő ösvényt kövessen , mert e’ föltét nélkül nem viseltethetik a’ nép bi
zalommal a’-kormányhoz, a’ békítési nagy vállalatot nem fejezhetni be, 
az alkotmány pedig soha nem fog maradandókig megalapulhatni.44 Oloza- 
ga és Sancho , kik mindenkora’ mérsékpártiakkal szoktak szavazni, a’ 
fölirattervező választmányban is rokon értelmüleg nyilatkoztak, ’s igyrcé- 
mellyek hiszik, hogy a’ministerség mégis győzelmesen fogja kiállhatni a’ 
cortesiiléseket ’s a cortes kénytelen leend lemondani az idézett fiiggelékről.A’ 
tanácskozások igen lassan haladnak előre a’cortesben,’s úgy látszik, hogy 
az ingerültséggel az élénkség is múlni kezd; a’ tanács még máig sem kez- 
dé meg a’ szabaditékok vitatását, az e’végre kinevezett választmány meg- 
hasonla egymás közt, ’s a’ többség a’corteskamrai határzat szerint kívánja 
elfogadtatni a’ szabaditékokat, mig a’ választmány többi tagja némelly mó
dosítások mellett nyilatkozik. Ha ez még mintegy két hónapig igy tart, 
akkor legnagyobb udvarisággal haza küldendia’ ministerség a’ követeket, 
kik bizonyosan rósz elfogadtatást találandnak illető tartományikban, miu
tán a’ nép nem foghatja meg: honnan származik az , hogy érdemes kép
viselőik mindeddig csupán semmittevéssel tölték el az idő:? A’ ministerség 
minden áron módosítás nélkül akarja elfogadtatni a’ szabaditékokat, ’s vég- 
romlássalijesztgeti a’tanácsot,hi ez makacsul megmarad ellenzése mellett.4* 

(A’ cortesben újra pártvillongás támad.) Madrid oct. 1 Sikán: „Az 
oct. 7iki ölelkezés csakugyan puszta színházi jelenet volt. Az ellenzés! párt 
már ismét leveté álarczát, és szokás szerint ellenséges indulattal lép föl 
a’ kormány előtt. Tegnap t. í. igy nyilatkozók Arguelles: „Állítják, hogy 
nem kell fölingerleni az elméket. En ellenkezőt kívánok , ’s bár annyi erő
vel bírnék , hogy nemcsak fölingerleni, hanem lángra gyújtani tudnám az 
elméket. Kétszer nyomók el Spanyolországban az alkotmányos rendszert 
jaj a’nemzetnek,ha harmadszor is megtörténik az!“ A’föllengősdiek ugyanis 
bizonyosnak tartják , mikép a’ kormány, franczia sugalom következtében, 
módositni szándékozik az alkotmányt, ’s hogy talán maga Espartero fegy
verrel is késze’ szándékot támogatni. E’ hir annál nagyobb hitelre talál, 
mivel bizonyos más nagy hatalom itteni képviselője, ki kormányával együtt 
hangosan panaszkodik a’ francziák jelen politikája ellen, legközelebb 
nyíltan kimondá , hogy a’ spanyol ministerek vak eszközök gyanánt en
gedik magokat használtatni a’ franczia diplomatia által. Erősíti a’ népet e’ 
véleményben még a’ tanács fölirattervének következő része is : ,,A’ békét 
Spanyolországban soha nem lehetne megerősíteni szabaditékok helyben
hagyása nélkül, ’s a’ nép kivánatit nem szabad csupán politikai tanoknak 
hódolás miatt visszautasítani.44 Ez utóbbi szavakban egyenesen az 1837ki 
alkotmányt vélik érintetni a’ föllengősdiek. Vilcuna marq. oda nyilatkozók, 
miszerint azon esetre, ha az alkotmány gátlaná a’ szabaditékok elfogadtatá
sát, csak az előbbit szükség megváltoztatni, mit uj cortes által könnyen 
eszközölhetni. E’ nyilatkozatot kész örömmel fogó föl a’ cortesben az el- 
lenzési párt, ’s azonnal megszűnteié a’ fegyvernyugvást, mindenekelőtt 
pedig a’ trónbeszédre készített válaszfölirathoz olly észrevételt csatolt, 
melly a’ cortes bizalmatlanságát fejezi ki a’ mostani ministerség ellen. San
cho és Olozaga nem irák alá e’ nyilványos gáncsot. Midőn ma a’ fölirat- 
vitatást meg akarók kezdeni, elhalasztást kivánt a’ministerség . mivel a’ 
ministerek a’ tanácsülésben voltak megjelenni kénytelenek, hol élénkül 
folyt a’ szabaditékok vitatása. Erre olly leirhatlan zaj támadt a* gyüléste- 
remben, minőt legfölebb állatseregletben hallhatni, midőn az etetés órája 
üt, ’s a’ szolgák, hosszasb ideig maradnak el az étellel. Arguelles egész 
özönét hallató a’ legdurvább szitkoknak a’ ministerek ellen , kiket al
kotmány ellenséginek ’s külföldi zsoldot huzó ármánykodóknak szidalma
zott. Lopez mindenek fölött a’ hadministert törekvék meghasonlásl a hozni 
társaival, mondván: „Azon ülésben (7ikén) két ministerséget látók e’ pa
dokon ülni, egyik a’ hadministerből állott szabadelmü, nemes, haznfíui be
szédmódjával, melly minden szemből könnyet ’s minden szívből örömet csi
kart ki; oldalán pedig más ministerséget pillanték meg, társaiból alakul
tat, kik bitófa alatt ülő bűnösekhez hasonlítónak, mintegy kegyelmet várva 
’s könyörgve.“ (Rendkívüli tetszés.) Ezután hosszasan kifejté, miszerint 
terv létezik az alkotmány-megdöntésre, mellyet külföldrül igazgatnak,’» 
igy folytató szavait: „De mi védelmezni fogjuk az alkotmányt; miüldöz- 
tetni fogunk ; vérpadra, nem, oltárhoz vezetendnek bennünket, mert csak 
bűnös számára létezik vérpad, az ártatlanra pedig oltár várakozik.44 Végre 
azonban mégis elhalasztók a’ vitatást a’ ministerek megjelenhetéseig. Any- 
nyit hallottak a’ ministerek ma, hogy nem is maradt több mit hallaniok , 
’s most csak lesz szükségük határzott erejű rendszabályhoz elkészülésre, 
hogy a’ közelgő végfordulatban megszabadíthassák magokat. A’ tanács a’- 
kalmasint úgy fogadandja el a’ szabaditékok iránti törvényjavaslatot, mikép 
azt a’ követkamra már helybenhagyó. — Maroto családja még folyvást 

. Bordeauxbah, őmaga pedig Bilbaoban tartózkodik. —
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(Mancha tartományban ismét veres visszatorlást gyakorlanak. Harca
ién hírek.) Galíciában, de még inkább Manchában, újra véres visszator- 
lási rendszer kezd uralkodni; a’ tartományi parancsnok agyonlöveté Pa- 
lillos anyját, ’s egyik fiára hasonló sors vár, de Palillos föl sem veszi 
ezt és még sokkal nagyobb kegyetlenséggel folytatja bűntetteit. Ez okbul 
a’ közbocsánati kormány-indítványt nehezteléssel fogadó a’ nép, melly bo- 
szulánggalég itt a’ kegyetlenkedó'k ellen. — Mondják, hogy d. Carlos pa
rancsot külde Cabrerának fegyver-lerakásra; ez mindazáltal semmi hitelt 
nem érdemel, de egyébiránt nem is használna semmit az illy parancs, 
mert Cabrera kezeiből csupán erőszak fogja kivehetni a’ fegyvert, ’s ez 
rövid idő múlva kétségkül meg is történnék,ha Esp artero elég gyorsan hasz- 
nálandná a’ birtokában levő túlnyomó erőt; úgy látszik mindazáltal, mint
ha most is szokott késkedési rendszerét szándékoznék követni, mit azzal 
menthet , hogy az ellenség utóbb önként is fővezére ellen emelendi karját, 
mert a’ béke-ohajtás mindinkább közönséges kezd lenni az ellenséges tá
borban. Belchiteből oct. 1 Óikén hivatalos iratot intéze a’ kormányhoz Es- 
partero, mellyben jelenti, hogy mindenütt nyílt karokkal fogadó őt a’ la
kosság ’s csupán a’tartós esőzés gátolja gy orsabb előnyomulását. Cabrera 
Moreiiában tartózkodik, még mindig legmakacsabb ellenállásra elszántan. 
Egyébiránt igen könnyen megtörténhetik még az is , hogy a’ megtámadást 
jövő tavaszig leend elhalasztani kénytelen Espartero, mivel az ottani hegy- 
völgyes vidéken a’ rósz utak miatt nem fejthetne ki elég gyorsan annyi erőt, 
mennyi az ellenség tökéletes legyőzetésire megkivántatik, kétes kimene
tű csatába pedig nem szabad bocsátkoznia, miután jól tudja, hogy rövid 
várakozás után bizonyosan tökéletes győzelmet fog kivihatni. A’királyné 
’s ministersége mindazáltal mennélelőbb tökéletesen kívánják bevégeztetni 
a’ háborút. —

(Ministerség-módositás. A’ szabaditékok a’ tanács által elfogadtatva.) 
A’ bel-és tengerészministerek oct. 22én beadók lemondásukat, mita’kor
mányzó királyné azonnal elfogada, ’s e’ két tározót idoigien a* jog-és had- 
ministerekre bizá. Ugyané’ napon 75 szóval 6 ellen elfogadó a' tanács a’ 
szabaditckokat. A’ város csöndes. —

A sa je 3 1 ö.
Alhir Brougham haláláról.) London, oct. 22ikén; „Henry Broug

ham azon ritka szerencsét éívezé ma, miszerint számos kéz által írott sir- 
versét ’s halálhírét olvasható, ’s ezzel annál inkább megelégülhet, mert 
azt szokták mondani, hogy sokáig él az, kinek halálhírét költik ’s űzőn
kül, valamennyi radical, whig és tory lap egyiránt siete kiemelni az ő rend
kívüli elinetehetségit, tudományossága mélységét, ékesszólása bámulatos 
hatását és érdemeit a’ népügy előmozdítása iránt, holott még csak kevés 
nappal ezelőtt is majd minden oldalról gáncsnak volt kitétetve. A’ halál 
tisztító erővel bir, vagy mint Bulwer szokta mondani: „Death is a great 
beautifyer“ (a’ halál nagy szépítő.“) Múlt szombaton t.i. Brougham-hallbói, 
Penrith mellett Cumberlandben , Leader és Shafts kiséretében kikocsizott 
Brougham ; a’ szomszéd nevezetes omladék megtekintésire ; a’ lovak 
megijedtek valamitől, a’ kocsit folforgaták ’s ez darabokra törött. Ennek 
következtiben valaki a’ szomszédságból levelet irt, mellyben Brougham 
lordot holtnak mondó, holott ez ’s társasága azonnal mintegy 13 angol 
mérföldet gyalogolt, és épen semmi sérelmet nem szenvedett. E’ hir ter
jesztése annál meggondolatlanabb volt, mivel Brougham hitese egészségi 
állápotja miatt jelenleg Brightonben tartózkodik, testvére, Brougham Vil
mos , pedig a’ szárazföldön utazik. Miután e’ hir alaptalansága bebizo
nyult, élesen gúnyolja a’ Courier a’ ministeri M. Chronicle buzgó dicsérő 
czikkét, melly egészen bizonyosnak tartó e’ halálhírt A’ Courier Shaks- 
pearerel szól az említett laphoz, mondván: „Harry, óhajtásod volt atyja e’ 
gondolatnak!“ ’s azt hiszi, hogy a’ M. Chronicle épen azt gondolja Broug- 
hamról, mit testvérérül, kit meggyilkoltak, az ismért római császár: 
„Sit divus, dum nesit vivus.“ A’ független Sun ellenben igy nyilatkozik: 
„Hála istennek! Brougham él még ! Mig ő é l, addig erős bástyával bir a’ 
szabadság, mert ő óriás nemzedék utolsó csemetéje, ki mindenkor csak az 
emberiség javára gyakorló roppant elmetehetségit. Nem maga kedviért vétó 
megőa’ közönséges életörömeket, hanem érettünk. Mi számithatlan meny- 
nyiségig vagyunk adósai, ’s nemcsak mi angolok, hanem minden szabad 
férfi az egész világban , fogyhatlan hálával tartozik iránta viseltetni. Még 
o' megvetett szegény szerecsennek is hálaköny csillog szemében , és szive 
gyorsabban dobog, midőn Brougham nevét mondják ki ajaki. Üdv reánk 
tehát, mert Brougham még él!“ — Bedford hg oct. 2 üikán reggel meg
halt. Czimeit Uussell, az ismért ministernek bátyja örökli. — A’ eapuaihg 
neje, a’ szép Smith Penelope, kathol. vallásra tért, egy hiten akarván lenni 
szeretett férjével. — A’ tegnapi titkostanácsi ülésben dec. 12ikeig halasztó 
e l* ’ kormány a’ parliamentülést. Tanács után Albert h g ’s néhány minis
ter kiséretében sétalovaglással mulató magát a’ királyné , Kent hgnő pedig 
Emészt hggcl kikocsizott. Délelőtt a’ két hg időtöltéséül két szarvast bo
csátottak szabadon a’ parkban, miket több órai hajtóvadászat után ismét 
befogtak. Vadászok, lovak’s ebek egyenlő jelességgel tünteték ki magokat. 
— D. Carlos ügye az angol sajtónak is dolgot kezd adni. A’ M. Chronicle 
véleménye szerint igen kívánatos, hogy a’ francziaés angol kormány őszinte 
egyetértést gyakoroljanak e’ tárgyra nézve. Csak néhány hét előtt lépett le 
d. Carlos a’ harezmezőrül ’s már igen káros összeütközésbe jött a’ kor
mányzó királyné a’ cortessel s népvéleménnyel, mit egyenesen franczia 
tanács és befolyásnak tulajdoníthatni. E’ „franczia tanács“ alatt mindaz
által nem kormányhatárzatot, hanem inkább mások titkos befoly ását kell 
érteni, kik mindenhatóknak szeretik magokat elhitetni a’ tuileriákban. E’ 
szerint tehát Anglia kötelessége leend a’ szabadság ügyét védni Spanyol- 
országban , ’s ez két pártot fog szülni, angolt és franeziát, inelly befo
lyásért küzdend egymással Madridban. Ezt nyílt szövetkezés által mellőz
hetné el az illetőkét kormány, ’i

F r a n c z l a o r s z á ^
(Girondelle vallatása.) A’ tettes némber 31 éves, Marne-megyébeo 

születék ’s utóbb mint szakácsnő volt szolgálatban. Vallomásából köv. he
lyek érdekesbek : Biró: „Mikép tölte Ön el ma idejét ?“ Vádlott: „Reg
gel kötöttem, ’s utóbb meglátogatók Montrougeban egy asszonytLeroua 
Zúzáim át, ki 200 frankkal adósom. Pénzemet most sem akaró megadni, 
mondván, hogy magának sincs. Miután jól lehordám őt, visszatértem is
mét Parisba, és Aglaé nővéremet látogatóm meg, ki szolgálaton kívüli 
szobalyány és Coeur volantban lakik a’ 2ik szám alatt. Mintegy 3 óra táj
ban hagyám el őt.“ Biró:,,Mitt tett Ön azután?“ Vádlott: „Haza menék 
’s tovább köték harisnyámon. Szóltak a’ királyról ’s én kimenék őt meg
lesni. Nyíltan kimondám, hogy élete ellen törekszem , mert vasas kato- 
náji, kik egyenesen az ő alattvalóji, már 14 hónap óta éjjel nappal ül
döznek engem , ’s mindenféle gyalázatot követnek el rajtam. Én írásban 
tevék ez iránt panaszt a’ királynál, ’s mindent elkövettem; miután azon
ban mind ez nem használt semmit, Ts engem még jobban kínoztak, tehát 
elhatárzám, hogy megölöm a’királyt, gondolván engem is megölnek ugyan 
majd, de akkor aztápnyugalmam lesz. Megállapodtam a’ tuileriák előtti té- 
jc-is. Hallóra, midőn a’ király mondó: „Miért üldözitek őt?“ E’ szót azon 
fiatal ember atyjához intézte, ki a’ kir. palotában rejtegeti magát. E’ fia
tal férfi , atyja, anyósa, bátyja 's mások folyvást nyomomban vannak. 
Mivel minden oldalról szorongattatva látóm magamat, tehát követ dobék 
a király hintájába; a’ kő zsebemben volt.“ Biró : „Hol vévé Ön azon kö
vet?“ Vádlott: „Jakabutcza sarkán egyház előtt, mellyen kőművesek dol
goznak. Már egy hónap óta hordozom magammal e’követ, hogy kedve
ző alkalommal megdobhassam vele a’királyt.“ Biró: „Tanácslá Önnek va
laki , hogy kővel dobáljon a’ királyra , vagy élete ellen máskép töreked
jék ?“ Vádlott: „Nem; csupán az engem szünet nélkül üldöző embereket 
okozhatni e’ miatt. Vasas-katonák ezek, kik Versaillesban laknak’s en
gem mindig más más öltözetben üldöznek, hogy meg ne ismerhessem őket“ 
Az orvosok egyhangúlag őrültnek nyilatkoztaták a’ vádlottat —

(D. Carlos ügye. Elegy.) A’ franczia sajtót jelenleg mindenek fölötti 
azon kérdés foglalkodtatja: kell és szabad é d. Carlost elbocsátani Fran- 
cziaországból a’ spanyol félsziget tökéletes lecsöndesiilése előtt ? Minden 
lap puszta véleményeken töri magát ’s leginkább Soult tábornagy érzel
mit törekszik kipuhatolni, holott tanácsosb lenne Apponyí gr. körül meg
fordulni , mert az ő befolyása most a’ ministerséget ’s közvéleményét ha- 
tárzottan meghaladja. A’ National és Courrier frangais a’ négyes szövet
ség megsértésinek mondják d. Carlos szabadon bocsáttatását, ’s azt hi
szik, hogy illy tett komolyan zavarná meg azAnglíávali egyetértést — 
A’„Presse“ azon történetekről okoskodik, miket M. Ali rögtön történhető 
halála hihetőleg szülne, ’s többi közt igy nyilatkozik: „Ha M. Ali meghal, 
úgy a’nagy hatalmak véleménye alkalmasint még inkább el fog térni egy
mástól a’ keleti ügyre nézve. Néhány kormány mindenben s mindenütt jog
szerűséget tartván szem előtt, hihetőleg a’ portához kívánná visszacsatol- 
tatni Egyiptust és Szyriát, mások pedig az alkirály unokájára szeretnék 
annak bírását átruházni. Uusszia nem akarja hatalomra ’s önállóságra jut
tatni a’ portát, hogy ótahnazására mindig szüksége legyen. Anglia nem 
szeretné Egyiptus kormányát erős karokban látni, mert fél, hogy akkor 
elzáratnék előtte az Indiába vezető kényelmes ut. Az alkirály unokája , 
Abbas basa, e’ tekintetekben mind a’ két kormány kívánaténak tökélete
sen megfelelne". Francziaország ellenben mindenek fölött azon törekszik, 
hogy Egyiptus lehetőségig megerősítse függetlenségét; ámde ezt csupán 
Ibrahim basa eszközölhetné, ki egyiptusi szokás szerint teljes joggal bir aty
ja székére, ’s egyébiránt több olly tulajdonnal van fölruházva, mellynél fog
va még M. Ali elibe is helyezhetni őt. Hadi tehetségit kitünőleg tanúsító 
Ibrahim legközelebb Törökország ellenében, akaratja pedig rendithetlen 
szilárdsággal bir, ’s ítélete gyors és élénk. M. Ali elhuny ta után Franczia
ország mindent elkövetend, hogy Ibrahhnot emelhesse basa hatalom
ra.“ — A’ kamrák dec. lóikén nyitandják meg ülésiket.— Oct. 20dikán 
éjfélkor számos dolgozó a* marseillei dalt zengé’s Carmagnole-t tánczolt 
nyilványos téreken; a’ rendőrség néhányat elfoga közülök. — Oct. Okén 
Constantáiéba érkezék Orleans hg ; a’ tartományi kalifák, sejkek és la
kosság , három szinü lobogókkal fogadók őt, ’s még a’ marabutok is je- 
voltak az elfogadási ünnepélyen. Az örömzaj még magosára emelkedék, 
miután köztudomásra juta, hogy Orleans hg kegyelmet hozott azok szá
mára, kiket összesküvés miatt halálra ítélt a’ katonai törvényszék. 13án* 
Constantine elfoglaltatása évnapján, tábori szemlét tartott a’ fiatal hg, ’s 
több marabut és főnök közt böcsületrendi díszjeleket osztott. Az ekép ki
tüntetett sejkek igen büszkék e’ jutalomra, ’s valóban óriási haladásnak 
mondhatni a’ művelődésben, hogy a’ sivatagok e’ vad fiai olly hamar meg- 
tanulák méltánylani a’ böcsületrendi kereszt kitüntető érdemét. Este mind
nyájan vacsorán voltak a’ hgnél, ki lóikén Milahba utazott, honnan Se- 
tif megtekintésire szándékozók rándulni. —

1 é m e t ö r s z *  ^
Regensburg, oct. lökén: Alacsony vízállás miatt a* dunai gőzhajó- 

zás e’ város és Linz között, valamint Linz ésB é c s  között félbenszakadt’s 
az idén meg sem kezdendik többé. —

Azon pénzmennyiség, mit Anglia fizetc Németországnak utóbbi évek
ben gabnáért, igen tetemes és bizonnyal 2ő—30 millió tallérra tehetjük. 
Az 184Oki aratásig nem leend csekélyebb Angliában a’ szükség. De a' 
száralöldön is tetemesül silányabb volt az aratás ez évben, mint tavaly. 
A’ gabnaár tehát nem csökkcnend, sőt van okunk hinni, miszerint az nö
vekedni fog. Az angol kézmügyári kerületekben, hol nagy árumennyi
ség fekszik készen, uj és nagyobbult munkásság uralkodik, mert Déli- 
nmerika és Nyugotindiábul nagy megrendelések történtek. —bár minclelőbb létesülve láthatnék ezt.“
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FOGLALAT: Magyarország es Erdély (országgyűlési hírek ’8 öt rendű felírás a’ felséghez; kinevezések; a’ pécsi játékszín megnyittatása; különféle: 
Milos hg megegyezik fia fülemeltetésiben , Liszt nyilatkozata, ’sa’t; tózsér-pénz-’s iparügy; ’sa ’ t.) Amerika. Spanyolország ( d. Carlos nem akar 
lemondani a’ trónkövetelésrül; Palillos embertelensége; Cabrera napiparancsa; hareztéri hírek; ’sa’ t.) Anglia (az angol hadsereg elfoglalja Kabult; 
elegy; ’sa ’t.) Francziaország (Peytel márkivégeztetett; elegy; ’sa’t.) Németország (a’ gnesen-poseni főkáptalant jövedelmei fölfüggeeztésivel fe
nyegetik; ’sa’ t.) Törökország. Oroszország. Hollandia. Gabnaár.

M a g y a n o n z á R  é n  E r d é l y .
Öcs. ’s ap. kir. felsége szendroi Aszalay József urat, mint Magyar- 

ország egy igen jeles földképének szerzőjét, kitűnő nagyságú arany em
lékpénzzel méltóztatott megjutalmazni, mellynek arczlapján fels. Urunk 
remekül készült mellképe látható e’ köriratfal: „Ferdinandus D. G. Au- 
striae Imp.“ hátlapján pedig borostyánkoszorúban e’szavak olvashatók: 
„De litteris merítő Josepho Aszalay de Szendrő.“ A’ rendkívüli szépségű 
emlékpénz Böhm jeles hazánkfia rajza és mintája után készült. Tudtunkra 
a’ szerző hazánk irói közt első, ki illy megkülönböztetésben részesült.

() cs. ’s ap. kir. fölsége B o th  báró Oldenburg nhgségi statusfa- 
nácsost és n. szövetséggyülési követet a’ magyar kir. sz. Istvánrend közép
keresztesévé méltóztatott nevezni.

M inas tr, zimonyi cs. kir. vesztegházi-igazgató, ki köztudomás 
szerint múlt évben Konstantinápolyba ment a’ török birodalom egészségü
gye rendezésire , most miután a’ porta teljes elégültére végzé e’ tisztes 
megbízatást, engedelmet kért Zimonyba visszatérhetésre, mit a’ nagyur 
azonnal teljesbe ’s egyszersmind érdemei és hasznos szolgálati méltány
lásául a’ Nisani-Iftihar rendjellel kegyeskedék őt diszesifeni.

ORSZÁGGYŰLÉSI HÍREK. I. Az O r s z á g  e l ő l e g e s  s é r e l m e i  
f e l t e r j e s z t é s e  a’ kir. ke g y .  e l ő a dá s o k  tárgyában.  Fels, s’a’t. 
Forrón óhajtotta a’Nemzet a’jelen Országgyűlés minélelőbbi összehivatását, mert 
súlyos sérelmeinek megszüntetését ettől várta; szép reményeket tápláltak keb
lükben a’ Hon polgárai, mert meg valának győződve, hogy a’Fejdelem’s Nem
zet közötti bizodalom újra erősödvén, a’ Haza köz boldogságára, a’ nemzeti 
jóllét emelésire sok hasznos intézkedést fog tenni a’ törvényhozás gondos előre
látása. Nevelték e’ szép reményeket Felségednek a’ jelen Országgyűlés meg
nyitásakor hozzánk intézett ’s Hazánk közjavára és a’ törvények teljesítésire 
őzéi zó kegy. kir. előadási ’s az ezek végsoraiban foglalt ama törvényszerű fej- 
dehni szent Ígéret, melly szerint Fels, a’ már felterjesztett ’s ez Országgyű
lésről még fölterjesztendő sérelmek orvoslásáról ’s a’ Nemzet igazságos kivá- 
natinak betöltésiről minket biztosítani méltóztatott. Törvényhozási jelien állásunk
ban mi is mind Felséged kegy. szándékát, mind polgártársink buzgó ohajtásit 
’s kötelességünket szemeink előtt tartva, midőn a’ közboldogság gyarapítása leg- 
czélszerúbb módjairól tanácskozónk, újabban meggyőződtünk arról, hogy min
den, barmilly üdves intézkedés óhajtott siker nélkül marad, sőt tanácskozá
siakban akadály nélkül, teljesen nyugodt kebellel előre sem haladhatunk mind
addig, mig az Ország* súlyos sérelmei nem orvosolíatnak, ’s a’Nemzetnek ezek
ből eredt terhes aggodalma megszüntetve nem lesz ; tini bizodalommal sietünk 
tehat panaszinkat Fels, atyai kebelébe kiönteni. Az országgyűlés teljes kiegé
szítése vonta magára mindenek előtt figyelmünket. Előleges orvoslást kívánó sé
relemnek tekintjük azt, hogy az 1832)6 21. t. ez.,  melly halárzottan azt ren
deli, hogy Kővár vidéke is mára’ jelen Országgyűlésre ineghivassék, nem tel
jes ítteteft, ’s Kővár vidéke meg nem hívatott; továbbá, hogy a’ visszacsatolt ré
szekből azok, kiknek törvenyink és ősi szertartásiak a’ törvényhozásban sze
mélyes részvétre just tulajdonúnak ; sót ezeken kívül a’ főrendi táblának né- 
melly más tagjai is, az eddigi gyakorlat elmellóztével, a’ jelen Országgyűlésre 
kir. meghívóleveleket mindeddig nem kaptak; alázatosan ide mellékelt külön fel- 
irásinkban tehate’ sérelmeket minélelőbb orvosolfatni kérjük; egyszersmind azon 
akadályokat, mellyek szinte alázatosan ide mellékelt külön felírásunk szerint Kö- 
zep-Szolnok vármegye megjelenhetését ’s e’ részben a’törvény végrehajtását és 
Pels. kir. meghivo-parancsa teljesítését gátolják, elháríttatni esedezünk. A’ honi 
nyelv, mellynek emelkedő virágzását soha nem csökkenhető buzgósággal ápolni 
szent kötelességünk, Fels, kegyes raegegyeztével , törvényink eredeti nyelve 
lett; méltó tehát es igazságos a’ Nemzet azon forró közohajtása is , hogy tör
vényes Pejdelmehez a’ törvények nyelvén Írhasson ’s panaszit, kérelmeit, ki- 
vánatit honi nyelven önthesse ki Fejdelmének atyai keblébe. Reménnyel páro
sult e’ közohajtas, midőn Fels, e’ jelen Országgyűlés megnyitásakor honi nyel
ven tett hodoló tisztelkedesünket kegy. fogadá, ’s e’ reménytől lelkesítve terjesz
tettük az ország Nádora által hodoló tisztelettel Fels, elibe felirásink egyedül 
magyar nyelven lehető felküldése iránt a’Nemzet buzgó közohajtását. Hálás kö
szönettel vettük Felségednek erre következett azon kegyes nyilatkozását, hogy 
e btizgô  nemzeti közohajtas elfogadására kegyesen hajlandó; ’s e’ biztosítószent 
Ígéret kétkednünk nem enged, hogy Fels, minden felirásinknak még ezen Or
szággyűlés alatt ezentúl egyedül magyar nyelven lehető felterjesztését kegy. 
elfogadja; fiúi bizodalommal kérjük tehat Fels., méltóztassék kegyesen ígért kir. 
válaszának minélelőbbi kiadasaval minket megörvendeztetni. Vágynak még ezen
kívül a’ honi nyelvet tárgyazó több kivánatink’s kérelmink, melíyeket külön fel
írásban Fels, alázatosan fel fog’unk terjeszteni. Elmellőzhetetlen kötelességünk
nek ismerjük azt is , hogy az ország RRdeinek múlt 1836. máj. Iső napján nyíl— 
vanyított fentartásuk folytában, az ország mindazon előleges sérelmeit és kivá- 
natit, mellyek az 1833 mart. 30rol ismételve fölterjesztettek ugyan, az 1835. 
dec. 3. es 1836. apr. 29. napjairól vett k. k. válaszok által azonban orvosolva’s 
illetőleg teljesítve nincsenek, ide rekesztve ismét felterjesszük, ’s azok orvos
lására ’s teljesítésére, miket e’ részben az ország RRdei több egymás után kö
vetkezett Országgyűlésen szorgalmaztak, Felségedet alattvalói tisztelettel újra 
megkérjük. Vágynak még az országnak egyéb súlyos előleges sérelmei és ki- 
vanati is , melíyeket,  ̂ mihelyt azok iránt az országgyűlési tanácskozások befe
jeztetnek , haladék nélkül felterjeszteni sietünk , Felséged igazságszeretetétól ’s 
atyai kegyesseggel ismételt nyugtató Ígéretétől fiúi bizodalommal reménylvén , 
hogy súlyos seielmink rég óhajtott orvoslása által Hazánk boldogságát’s a’sze
retet és bizodalom édes kapcsai újabb megerősítését eszközölhetjük. Egyébiránt 
a’ kir. kegy. előadások tárgyalására nézve alázatosan jelentjük Felségednek, 
h°gy jelenleg azok 2dik pontja érdemében folytatjuk tanácskozásokat, ’s mi
helyt tanácskozások beíejeztetnek, nem késünk azok eredvényit Fels, aláza
tosan felterjeszteni; hogy pedig a’ kir. k. előadások lső és 3dik pontjára nézve 
is hovahamarabb tanácskozhassunk ’s végezhessünk, Fels, mély tisztelettel arra 
kérjük, hogy a’ íenallo törvények lelke ’s az előbbi Országgyűlések példái kö- 
vetkeztökben a’ katonaujonezokban kivant segedelemadásra nézve fenforogbafó 
szükség voltakép megtudására vezető eszközöket nyújtani, ’s a’ Duna és iTlető- 
cg a’ több folyamok szabályozása feletti tanácskozások elősegéléseiil szolgálható

terveket és adatokat is, mellyeknek közöltetését az országosan egybegyülekez
ve volt RR. már 1835. jan. 29ről költ felírásukban kérték, a’jelen Országgyű
léssel minélelőbb közöltetni méltóztassék. Kik egyébiránt cs. kir. kegyelmei
be jobbágyi alázatossággal ajánlottak maradunk. Költ sz. kir. Pozsony városában 
1839. észt. mindszent-hava 31dik napján tartatott országos ülésünkből. Cs. kir. 
Fels. legalázatosabb káplánjai, szolgái ’s örökös hűségű jobbágyi, Magyarország 
és hozzá kapcsolt részek országosan összegyűlt Rendéi.

II. Az 1832|6 21dik t ö r v é n y  r e n d e l é s é n e k  nem e g é s z e n  
l e t t  t e l j e s í t é s e  i ránt .  Fels, ’s a’ t. Az 1832|6 2iik törvény, melly Krasz- 
na, Közép-Szolnok, Zaránd vmgyeket és Kővár vidékét Magyarországhoz visz- 
szacsatolja, halárzottan azt rendeli: hogy Kővár vidéke is hivassék meg az Or
szággyűlésre. Sajnosán értettük tehát, hogy a’ törvény ezen világos rendelésű 
teljesítésbe nem vétetett. Mivel továbbá az említett tezikk által azon részek pol
gári, közigazgatási , törvénykezési, adózási és mindennemű állapotaikra nézve 
teljesen és tökéletesen Magyarországhoz visszacsaphattak, önként következik, 
hogy azok is , kiket a’ magyar törvények a’ törvényhozásban személyes rész
vételre jogosítnak, már ez Országgyűlésre meghívandók lettek volna. Teljesen 
meg vagyunk győződve, hogy es. kir. Fels, a’ törvények pontos teljesítésére fel
ügyelni meg nem szűnhet; e’ meggyőződésünknél fogva Fels, arm kérjük, hogy 
nz említett törvény világos rendeíete szerint, Kővár vidékét is , nemkülönben 
azokat, kiket törvényink e’ joggal különösen felruháznak, e’ jelen országgyű
lésre hová hamarabb meghűli ’s igy az 1832|6 21ik törvényt tettleg végrehaj
tani méltóztassék. Kik egyébiránt ’s a’ t.

III. A’ f ő r e n d i  Tá bl a  né me l l y  t a g j a i na k  ez  O r s z á g g y ű 
l é s r e  me g  nem l et t  h i v a t á s u k  tárgyában.  Fels. ’sa’t. Több megye 
részéről előterjesztetvén: hogy a’ főrendi Tábla némelly tagjai, kik az eddigi 
gyakorlat szerint meghívandók lettek volna, ez országgyűlésre kir. levelek által 
meg nem hivattak; ezt annyival inkább sérelmesnek tartjuk: mivel az 1635iki 
79ik czikk áltáléi van határozva , hogy a’ kir. meghívólevelek ideje-korán adas
sanak ki. Kérjük tehát Fels, hogy azokat, kik az eddigi gyakorlat elmellózté
vel ez Országgyűlésre mindeddig személyesen meg nem hivattak, minélelőbb 
meghíni, egyszersmind bennünket biztosítani méltóztassék, hogy jövendőben az 
említett gyakorlat megtartatni ’s az idézett 1635: 79. törvényozikk e’ részben 
pontosan teljesíttetni fog. KHc egyébiránt ’sa ’t.

IV. K ö z é p - S z o l n o k  v g y e  b i r t o ko s  neme s e i  ál tal  benyúj 
tot t  f o l y a mo d á s  t árgyában.  Fels. ’sa’t. Közép-Szolnok vgyének 901 
birtokos nemesei hozzánk intézett folyamodásukban előterjesztik : hogy noha 
megyéjük az 1832|6 21ik tezikk által Magyarországhoz visszacsaphatott, ’a 
e’ törvény rendeletéhez képest , Felséged k. kir. levele által a’ jelen ország
gyűlésre meghivaPtt, mégis a’ követek választatása végett a’ f. észt. jun. 20dik 
napjára kitűzött gyűlés a’ főispán által, mielőtt megnyittatott volna, bizonytalan 
időre elhalasztatváu ’s az ig*en nagy számmal a’ törvény rendeletének’s a’meg
hívó kir. levélnek megfelelni kívánó szándékból Zilahon, a’ gyüléstartás helyén, 
összesereglett megyebeli nemesség önkényesen szétküldetvén , ekkep a’ megye, 
a’ törvény és Fels, meghívó-parancsa ellenére, a’ főispán által választási jogá
ban meggátoltatott. A’ folyamodók által Fels, előtt közbenjárásért kéretvén  ̂meg 
’a magunk is forrón óhajtván , a’ közös magyar honhoz visszakapcsolt részek 
képviselőit minélelőbb körünkben látni: kérjük Felségedet, hogy nz említett gyű
lés eloszlatása okait megvizsgáltatni, ’s kir. legfelsőbb hatalmánál fogva az aka
dályokat, mellyek az 183%: 2Ük törvény végrehajtását ’s kegy. meghívó-pa
rancsa teljesítését gátolhatnák , elhárítani méltóztassék. Kik egyébiránt ’sa’t.

V. A z e l ő l e g e s  s é r e l me k  és  ki van a tok t árgyában.  F elsé- 
ges ’sa ’ t. Az 1833. mart. 30ik napján kiemelve fölterjesztett előleges sérelmek 
és kivánatok közül, az 1835. dcc. 3kán és 1836. április 29én költ. kegy. kir. 
leírások által azok, mellyek az 1836. május lső napján fentartattak, orvosolva 
’s illetőleg teljesítve nincsenek; mulhatlan kötelességünknek tartjuk tehát Fele. 
megkérni azok teljesítésire , mik több egymásután következett Országgyűlésen 
e’ tárgyakra nézve szorgalmazva voltak’s ragaszkodván azokhoz, mik már szá
mos felírásban eddig előadattak , nem kétkedünk , hogy sérelmink orvoslását , 
törvényes kivánatinknak pedig teljesítését szorgalmazó kérelmünk Fels, előtt, ki
nek biztató szavai ismételt fölterjesztésre felszólítva, uj reményeket ébreszte
nek, óhajtott siker nélkül ez úttal elhangzani nem fog. Kik egyébiránt’s a’t.

Ig ja r -’s  tó se scr -iig 'y . Vidékünkön a’ Tisza mellett az October utólso fe
lében végzett szüret a’ homoki kertekből jó bort adott, ’s bőven fizetett; külö
nösen a’keszii Hasznosban egy hold után egyre másra 25 akót tehetni. AJíója je
lenleg 3—4 v. forinton kel. —

Múlt vasárnap nov. lOdikén népes és fényes volt a’pesti Nemzeti Ca
sino nagyteremében adott hangverseny, melly úgy szólván kezdetül szol
gálta’ Nemzeti Casino által adni szokott ez őszi hang verseny zésnek. Tárgyai 
köv. voltak: 1. B e e th o v e n  L a jo s  septettjének első része; 2. Iris 
zongorára, hegedűre, és violoncellóra : Maysedertől; előadva Taborszky 
Gabriela k. a .’s Taborszky és Schlesinger uu által. 3. S c h u b e r t  „Erl
könig“ nevezetű balladáját, éneklé Schodelné. 4. B e e th o v e n  L a jo s  
septettjének 2dik része. Mind nemcsak kielégitőleg, hanem igen jelesül 
érezteté a’ hangászat gyönyöreit a’ számos, értelmes ’s méltató közönség
gel, de legkitűnőbben leghathatósabban Schodelné ezüst csengésű és sziv- 
büvölő hangjával, melly az egész elbájolt hallgatóságot több rendű öröm
tapsra fakasztá.

P é c s  november 4dikén: Tegnap nov. 3dikán nyittatott meg az 
újonnan épült s z in h á z u n k  számos s o k a s á g u  néző  elenléteben. 
E’nap jeles és halhatatlan nap volt Pécsre nézve: két színjáték egy nap! 
egyik töltve , a’ másik is számos nézővel bővelkedve, azon közhiedelem 
daczára: hogy itt egy társaság sem tarthatja fen magát ’s im a’ mainap 
megmutatta, hogy kettő is megtelhetik nézővel. A’ magyar színházban 
,Krisztina svéd királyné és Monaldeschi4 3 szakaszban Dumas után for
dítva Havy Míhálytól a’ hely kicsinységéhez képest elég szorgalommal 
adatott. Monaldéschi (Lendvay) művészi tehetségének, mit mindenkori har
sány tetszés koszorúza, ismét igen kitűnő jelét adá, Kálmánné és Szilágyi 
a’ megelég ülésig, a’ többi személy is meglehetősen vivék szerepeiket. Játék
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kezdete előtt Veszel! Eduard hangászkarmester által a’ nemzeti casinoi 
egyesület tiszteletere készített magyar nemzeti előzene (ouverture) hajol
va lepő meg a’ hallgatókat, ’s hangos éljent arata. A’ német színházból is 
megelégülve tért haza mindenki. íme Pécs példája annak: hogy egyesült 
akarattal sokat tehetni. H áro m  év a l a t t  egy  uj játékszín és két 
színjáték diszesit ’s mulattatja e’ várost, mellyben minderről három év előtt 
senki seni álmodott!

Esz té r gom bul ezt írják oct. 3íén: A’ napokban tért haza jó egész
ségben Jordánszky Elek fölszentölt tinnini püspök Budapestről, hol múlt 
hét folytában kilencz ezer lelket részesite a’ bérmálás szentségiben. — 
A’ mi lelkesb közönségünknél is érzést gerjeszte az orosz birodalmi, gö
rögök szakadása ’s valamint sok meg van győződve arrul, hogy e’ görög 
atyánkfiainak nagyobb része folyton hiszi azon alapos tant: egy az isten, 
egy a’ keresztség, egy a’ hit, egy az anyaszentegyház; úgy más rész
ről azt sem kétli, mert napvilágnál szemelt adatok hirdetik, hogy e’sza
kadást nem elvek (okfők), hanem világi hatalom eszközlé hihetőleg azon 
politikai nézetekből, inellyektől úgy látszik egész Európa tart. Voltak köz
tünk olly kislelküek is, kik az egyház süllyedésétől ijedeztek, feledkezvén 
a’ gondviselés csuda működésiről. Vannak országszerte bizonnyal többen is, 
kiket csak az egy orosz-szakadás, vagy porosz kath. egyház ügye csüggeszt, 
holott a’ kath. egyház hajóját keletkezte óta szakadatlanul hányja mérges 
szélvész a’ nélkül, hogy az legkevésbbé megrongáltatok volna, ’s ugyanez 
által bizonyul, hogy kormányzója a’ mindenható. Vannak, kik illyeseken 
kaczajt ütve, örülve jósolgatják a’ kath. egyház bukását, nem gondolván- 
meg , hogy a’ legszentebb gondviselés kinyilatkoztatott rendeletéi szerint 
a’ kath. egyház örökké állni fog. Ha keleten borúi, forduljunk éjszaknak, 
virad ott! (lásd errül bővebben mai Társalkodónkat.)

KÜLÖNFÉLE: Milos hg már megegyezők fia, Mihály hgnek,fejdelmi 
székre emeltetéseiben, mit eddig leginkább csak azért ellenze, mivel rend
kívül fölingerült azon nemtelenség miatt, miszerint belgrádi személyes 
ellenségei a’ nagyúri diszjelektől akarók őt ármánykodásik által megfosz- 
tatni. Mihály hg mellbaja enyhült már, ’s a’ szerbek tökéletes csöndben 
várják uj fejdelmök megérkezését. Belgrádon múlt nyár folytában 200 uj 
házat építettek, jövő nyáron pedig még 5O’O fog fölépülni. — Ungerhoftér 
tábornok, zimonyi katonaparancsnok, Belgrádon ünnepélyes látogatást 
tőn Chosrevv basánál és az orosz főconsulnál. — Az őszi gyapjuvásár Bu- 
dissinben olly kedvező volt a’ vevők sokasága miatt, hogy egy tallérral 
emelkedők a’ múlt tavaszihoz képest a’ gyapjuár síeinjától vagy is öt tal
lérral mázsájától. — Pinkafő (Vas megyében) nóv. 3ár>: Az egész környék
beliektől kedvelt, szelíd és jámbor viseletű sinnersdorfi molnárt Trattner 
Mihályt múlt hó 18. napján életének 45. évében kegyetlenül meggyilkol
ták. Ugyanis az ezt megelőzte napon a’ pinkafői hétivásáron Trattneregy 
fésűstől, kinek kevés nappal ezelőtt néhány száz forintot hitelezett, a’ 
kölcsönt visszakapó olly ígérettel, hogy még az nap szivességeért a’sin
nersdorfi korcsmában jó uzsonnát fizetend. Ez mégis történt, ’s a’ molnár 
pénzével hazatért a’ vásárról. Alkonyaikor malmában a’ megkivántató 
rendeléseket megtevőn, 18 éves fiára bízott mindent,’s maga egy fingben 
sietett a’ helységi korsmába a’ megígért uzsonnára; a’ már jelenvoltak kö
zé még két határőr is elegyült, kik szinte éjfélig mulattak velők barát
ságosan, midőn eltávozának. A’ többi még éjfélutáni két óráig ott maradt 
a’ molnárral együtt, midőn ez a’ korcsmárosnak kijelenté, miszerintő az 
éjét nála töltendi. Azonban a’ fésűs és neje unszolásira haza indult. Alig 
haladt egy kis darabra, midőn a’ két határőr megragadó ’s legott mec- 
gyilkolá. Hajnalban a’ korcsmabeliek fölkelvén, a’ molnárt vérében he
verve látók’s meghalva lelék, a’szomszéd pórház előtt. E’ miatt gyanú levőn 
a’ két határőrre, egyik, 25 éves, a’ másik 20éves, még az nap elfogat
tak ’sThalbergre (Stájerországba) vitettek, hol börtönben várják érdemlett 
büntetésüket. — Budán a’sashegy tövében Pfeifer Ignácz pesti választó-pol
gár , ismét egy régi római emléket (fogadványkövet) födöze fel, melly 
Palok deszkakereskedő kerti (háza oldalába van falazva ’s rajta követ
kező érdekes irat olvasható: DIVI. TRA. E (et) AVREL o R.IM (Ro
mánomul ímperatoribus) V.SVST. EX. BEC o S (votum solvit) PRO 
SALUTE M MEA M ET OM NIVM. MEOR NUMINI. EIUS. DED IC A- 
VI. SABIN o II E TVNVS T oC o(H m .)—L is z t  hazánkfia oct. utolsó 
napjaiban Triesztbe érkezők ’s a’ nagy színházban adá első hangversenyét. 
Valamennyi lap terjesztő azon hirt, miszerint Liszt Paganini példáját követ- 

. ve fejdelmi ajándékot, 60 ezer francot adott Beethoven emléke fölállítására. 
Liszt erre ation megjegyzést tevő Triestben, miszerint ő valóban sajnálkozék 
az érintett emlék ügye olly lassú haladásán ’s mindenkép törekvők azt 
előmozdítani; de GOezer frankot nem ajándékozott arra. Az egész törté
net tulajdonkép ezen alapszik: Liszt Florenczben létekor Lorenzo Barto- 
lini jeles szobrásszal ismerkedők meg, ki Liszt mellszobrát készíti el 
a’ párisi legközelebb mükiállitásra, ’s azon kívánatét jelenté, hogy mü
vei egyikét szeretné a’ bécsi mükiállitáson látni. Liszt sokkal világosi* tanu- 
jeleit látá e’ művész rendkívüli ügyességének, hogy sem hidegen lett vol
na képes elhallgatni e’ kívánatét, szerződést kötött tehát vele emlékké- 
szitésre Beethovennek, mire nézve igen szerencsés tervrajzot mutatott is ne
ki elő Bartolini. A’ műnek 3 év alatt kell elkészülnie, melly időközben 
Liszt 3 hangversenyt igérkezék tartani Parisban, Becsben és Londonban 
a’ költségek födözésire, a’ szabad ajánlatokon fölül, ’s a’ még azután is 
talán hiányzandó mennyiséget tulajdon erszényéből szándékozik pótolni, 
hogy teljes legyen a’ 60 ezer frank, mennyibe az emlék körül belül ke
rülni fog. Liszt tehát irta  honi aláirás-gyüjtő választmánynak, hogy jegy
zékeit fejezze b e , ha tervét helybenhagyhatónak véli. Egyébiránt Liszt 
épen nem akarja fejdelmi bőkezűségnek neveztetni e’ tettét, hanem csupán
hódolatnak, mellyet a’ nagy művész érdemeinek nyújtani tartozik. _

A m e r i k a .
(.four, du Havre.) Montevideo! aug. 20ki hírek szerint a’ francziák 

állapotja Kozíts asarnoki szeszélye miatt veszélyes; ismét uj kivégzések tör

téntek’s az ellene tervezett franczia hadszállitás dühét még őrültségig eme- 
lendi. Lavalle tábornok csapati val folyvást Garcia szigeten állomásoz ’s 
minden órán Buenosayres elleni indulását várják. E’ tábornok földiéihez 
felszólítást intéze, mellyben száműzött társai nevében buzdítja őket: támod- 
nánakföl Rozas elnyomójok ellen. A’ spanyolok elleni győzelemre emlé
kezteti őket, ’s békét és szabadságot igér nekik, ha gyámolitandják őt, 
Rozas megbuktatásában. O nem tartozik politikai párthoz, hanem egyedül 
a’ néphez, és szövetséges vagy egyedüles leend, a’ nemzet akaratja szerint, 
mellynek lábaihoz rakandja le fegyverit. „Csak egyetlen ellenséget isme
rek — mondja többi közt Lavalle — a’ nép ellenségét, Rozas zsarnokot.“ 

© p a s a y o  t ö r s z  á g .
(D. Carlos nem akar lemondani a’ trónkövetelésről. Palillos emberte

lensége.) Madrid, oct. 23ikán: „Tegnap érkezők ide azon nyilatkozvány, 
mellyet Labrador marcp a’ párisi Nationalban közle , annak bebizonyításául, 
miszerint valamint d. Carlos nem szándékozik lemondani jogigényiről a’ spa
nyol trónra, úgy Cabrera ésEspanasem teendikle fegyveriket, miket azok 
kiküzdése mellett villogtatnak. Azon nem rég ^nyilvánított meggyőződés, 
mikép d. Carlos soha nem fogadand el kárpótlást, már most igazolva van.

Cabrera fölszólitást intéze katonáihoz , hol ezeket is mondja: „Nincs 
más béke, mintáz, mellyet szeretett fejdelmünk és urunk, Vik Károly , 
ki soha nem fönségesb, mint midőn épen legszerencsétlenebbnek látszik, 
rövid idő múlva egész Spanyolországnak ajándékozni fog. Nagyon csalat
koznám , ha azon harezvágy, melly tűi keblemet feszülni érzem, nerolel- 
kesitné most aT ti sziveiteket is, midőn jogszerű fegyverinket a’ zendü- 
lőkön megpróbálni készülünk. Azon nap közelit már ’s vezéretek, ki még 
soha nem keesegtete titeket hiában győzelemmel, szive legnagyobb meg
győződésivei bizonyítja, hogy soha világosabban nem érző a’ győzelem nap
ját közelíteni, mint épen most.“ — Mancha tartományban valaháravége 
fog szakadni az iszonyú vérengzésnek; de fájdalom, csak kannibali bor- 
zasztóság végrehajtása után. A’ nevezett tartomány főkapitánya ugyanis 
tudató Palillos carlospárti guerilla-fővel, miszerint azon esetre, ha tovább 
is meggyilkoltatja azon szerencsétleneket, kik véletlenül hatalmiba jutnak, 
irgalom nélkül agyon lövetendi édes-anyját. Palillos azon embertelen vá
laszt adá ez intésre, hogy „lőport adand, ha nincs elég az alkotmányo
saknak, mellyel anyját agyon lőhessek.“ Erre a’ főparancsnok rendelése 
következtében Palillos 85 éves édesanyját esakugyan agyon lövők Alma- 
groban , leányait pedig kezességül börtönbe vivők. Ez utóbbi rendszabály
nál fogva több fogolynak megkegyelmezett már Pallillos ’s azt üzenő a’ man
ch a i főkapitánynak, hogy kész ezentúl minden foglyot életben meghagyni, 
ha leányai visszanyerik szabadságukat.

A’ ministerségi fordulatra megjegyzendő, hogy miután a’ királyné sem cor- 
tesföloszlatást nem akart merészleni, sem nézetivei ellenkező ministersé- 
get kormányra emelni, tehát csak a’ legcsekélyebb jelentőségű két mi- 
nistert bocsátó el, reménylvén, hogy a’cortes e’félrendszabállyal is beéri. 
Az ellenzés azonban alkalmasintgyöngeségujabb jelének tekintendi ez en
gedélyt ’s az egész ministerséget, Alaix tábornokot kivevőn lelépésre kény- 
tetendi. A’ válaszfölirat vitatása uj alkalmuk szolgáland a’ cortesnek ellen
séges érzelmei ny.ilványitására, ’s ez okbul következő szókkal kivánja Ca
ballero a’ válaszföliratot befejeztetni: „Engedje meg mindazáltal fölséged 
a’ cortesnek kijelenthetni, mikép a’ követek óhaj tási meghiúsulnának, tö- 
rekvésik pedig hatás nélkül maradnának , ha a’kormány jogosítva lenne 
eltörlesztett adókat visszahozni, és a’ sajtószabadságot elnyomni; vagy ha 
hinné, miszerint a’ nemzeti véleménnyel nem ellenkezik lényeges törvé
nyek által változtatást tenni az alkotmány alaptámaszin.4* Lehet, hogy a’mi
nisterek még többet fognak engedni, és visszaveendik azon törvényjavas
latokat , mellyek e’ szók alatt értetnek.“ —

(Cabrera napiparancsa. Harcztéri hírek.) Madrid; oct. 23dikán: 
„Cabrera oct. 1 likén következő napiparancsot bocsáta közre Armillasból: 
Önkéntes hű hareztársak! A’ király, Vik Károly, urunk, ’s királyi csa
ládja idegen fogságban szenvednek; legfelsőbb kormányjunta már alakítva 
van , melly ő fels. távolléte alatt az országot igazgatni fogja. E’junta el
nöksége , mig kir. hg fog földünkre érkezni, egy tisztes és fenséges fő
pap kezeibe van tétetve, ki sértetlenül tudandja megtartani az oltár és trón 
szent jogait. Az ellenség nem tudván egyebet tenni csábításnál és megvesz
tegetésnél , nem hagya semmi eszközt, semmi lépést próbálatlanul e’ had
sereg hűsége megrenditésire, és azon vezér megnyerésire arany és csil
logó Ígéretek által, ki annyiszor vezérle már titeket győzelemre; de már 
bizonyosan meggyőződheték Espartero , hogy nehéz a’ spanyolok szivében 
2dik Marotóra találni. Espartero, ki csak papíron ismeri a’ győzelmet, 
mint mondják, 60 ezer harczossal készül megtámadni tartományunkat, 
hogy fejetlenségi elvektől duzzadó törvényit nyakunkba kényszerítve, sz.- 
egyházinkat halomra döntse és a’ békeisten szolgáit föláldozza. Én bí
zom hüségtekben , ’s bátor elszántságtok , reményiem, sirt készitend azok
nak, kik győzelmet vélnek itt arathatni! Bizalom, hareztársak! Vezére
tek az ég á ld á s á t  ígéri nektek, melly bizonyos diadalt nyujtand szent 
ügyünknek. Éljen a’ király! Éljen a’ vallás!“ — E’ dagályos napiparancs 
hatása megrontásául Cabannero, Espartero segédje, fölszólitást intéze 
volt hareztársihoz Cabrera aragoniai hadcsapatjában, mellyben kéri őket 
a’ királyné igaz ügyéhez pártolásra és hogy sajátjokká tegyék a’ nemzet 
ál talány os óhajtását. Elbeszéli továbbá nekik, mikép kelle kegyetlen ül
döztetés miatt elhagynia Cabrerát, és élénk színekkel füsti le nekik a’ trón- 
követelő tetteit, mikkel véginséget hozott az országra, miután, valamint 8 
úgy Cabrera is, tulajdon igényiknél egyéb érdeket nem ismérnek, ’s min
den más embert csupán alacsony eszköznek szoktak tekinteni önző czéljaik 
létesítésére. Felszólításában még azt is különösen kiemeli Cabannero, hogy 
Cabrera cataloniai, és leginkább csak Catalonia lakosit szereti pártolgatni. 
Cabrera táborában levél kering a’ leoni püspökiül, mellyben azzal báto- 
rittatik a’katonaság, miszerint d. Carlos 60 ezer főnyi segédcsapatért ment 
Franeziaországba, mellyet Lajos Fülöptül kaparni, mivel ennek egyik leá
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nyát nőül veendi d. Carlos legídősb fia. — Tartanak , mikép Espartcroaz 
idén már nehezen fogja megtámadhatni Cabrerát, miután az országutak azon 
hegyes vidéken már is annyira járatlanok, hogy álgyukat épen nem szál
líthatni egyik állomásra! másikra. Cabrera egy egész évre látta el élelmi 
szerekkel a’ hatalmában levő erősségeket, Espartero ellenben mindenütt 
csak elpusztult falukra, vagy végkép elszegényült lakosokra talál. Octob. 
utolsó napjaiban mindazáltal e’ nehézségek daczára is csakugyan elhagyá 
állomását Espartero , és bayonnei levelek szerint főhadiszállását Estercuel- 
ben választá, első hadosztálya ugyanekkor Alcorizában állomásozott Ca- 
landa és Forcalanda mellett , a’ 2ik Gurgalla Lamata és Los Olmosban; 
a’ 3ik Cabra és Palomarban, a’ központi zászlóalj pedig Camarillasban 
és vidékin. A’ hadsereg többi része Valencia tartomány határit tartja el
foglalva. E’faluk mind Alcaniz és Mentáiban között terjednek e l’s meg tá
vul vannak Cantavieja és Morelia erősségektől, miket Cabrera loly vást ma
kacs ellenállásra erősít. A’ hadsereg alig haladott ugyan mintegy 3 lieu- 
nyire előbbi állomásitól; de e’ csekély mozdulatot is fontosnak kell mon
dani azon körülménynél fogva, miszerint Segura ésAlliaga carlosi erős
ségek közt ez által megszűnt minden kölcsönös közlekedés, mi rendkívül 
fogja könnyitni elfoglaltatásukat. Egyébiránt a’ nevezett íáluk olly közel 
vannak egy máshoz, miszerintCabrera egyetlen hadcsapatot sem rohanhat meg 
a’ nélkül, hogy azonnal segitségire ne sietne az egész sereg, mellynek 
összi'tett ereje legalább is kétszeresen haladja meg az övének számát. Min
den oldalról hire szállong , miszerint Cabrera hadsergében meghasonlás 
és elégületlenség kezd uralkodni, miknek elnyomására igen határzott ’s erő
teljes rendszabályokhoz szándékozik nyúlni Cabrera; mindeddig azonban 
semmi bizonyosat nem tudhatni e’ tekintetben , ámbár egyébiránt könnyen 
elgondolhatni, hogy előbb utóbb szükségkép önként el fog oszlani Cabrera 
hadserge, mert e’ makacs vezér pénzforrása elapadnod, azt pedig min
den katonája jól tudja, hogy elhatárzógyőzelmet többé nem reménylhet.“

(Madridban zendüléstől rettegnek.) Madridi legújabb hirek szerint az 
elmék ingerültsége olly magosra emelkedék, hogy naponkint komoly za
vargás-kiütéstől tarthatni, ’s a’ hatóságok már biztosítási rendszabályok
hoz is kénytelenek nyúlni. A’ katonaság szigorú parancsot kapott laktanyái
ban maradásra, az őrállomások mindenütt kettőztetvék, ’s a’ törvényho
zó test gyüléshelyét minden oldalról őrcsapatok biztosítják. A’ főkapitány 
teljes diszöltözetben ’s fényes kísérettel szokott lenni jelen a’ cortesülé- 
sekben. Hire jár, mikép a’ corteskövetek egyik legkicsapongóbb elméjű 
társa indítványt szándékozik tenni, miszerint a’ gyűlés ny ilatkoztassa ma
gát állandónak, azután küldjön a’ kormányzó királynéhoz követséget,
’s erőszakkal víja ki a’ kívánt ministerség-föloszlatást. Eddig mindazál
tal semmi nem történt, miből e’ hir valósulandását lehetne jóslan.i. A’ mi- 
nisterség teljes erővel azon van , hogy a’ költségvetést kicsikarhassa a’ 
követektől, mert azután minden perezben könnyen’s minden félelem nél
kül föl fogná oszlathatni a’ cortest. Alaix tábornok már megígérte a’ kor
mányzó királynénak, hogy e’ feloszlatást ellenzeni nem fogja. Egyébiránt 
a’ szónokok olly epésen nyilatkoznak a’ ministerség ellen a’ cortes majd 
minden ülésében, hogy majd minden pillanatban ökölre kerüléstől tarthat
ni. Valóban csodálatos, hogy épen e’ ministerség, melly valahára véget 
tuda vetni a’ hat éves háborúnak’s melly azért az egész országból áldás 
szavát hallá hangzani, most épen olly férfiak miatt leend kormányról le
lépni kénytelen, kik mindenkor teljes erejükből élesztek a’ háborút. A’ 
kormány azon nyugtalanító értesítést kapá, miszerint a’ palota közelében 
népizgás támodand, mire a’ cortes azonnal állandónak nyilatkozván, da- 
ezosan fogja követelni a’ ministerek eJbocsáttatását. A’ főkapitány azon
nal czélszerűleg intézkedék minden történhető zavar - elnyomásra , ámbár 
minden buzgalma mellett is csak igen keveset tehetett, mivel rendkívül 
kevés a’ katonaság jelenleg Madridban ’s annak egy része szinte föllengősdi 
eszmék miatt gyanús, Rövid idő múlva vagy a’ ministerség lép le, vagy 
a‘ cortes fog eloszlattatok —

A is & 8 I a.
(Russziának újabb ajánlatokat tesz az angol kormány. Elegy.) Lon

don oct. 25ikén: „Mig a’ porta leggyorsabb határzatot kivan , a’ nagy ha
talmak csupán saját érdekeik és az alkirály viszony inak fontolgatásival 
foglalatosak. Meg kell azonban vallani, hogy mivel a’ porta nem képes 
többé önerejével ótalmazni ’s föntartani jogait, tehát mulhatlanul szükség, 
hogy a’ nagy hatalmak előbb egymás kölcsönös viszonyít és befolyásukat 
határozzák meg a’ keletügy ellenében. Azon két tengerszoros , melly Euró
pát Ázsiától elválasztja, kétségkül legfontosb tárgya most az európai po
litikának. Nincs hatalom, melly örömest tűrné el lobogóji kizáratását a’ fe
kete és marmora tengerből; legélénkebbül mindazáltal Francziaországot 
és Angliát sújtja e’ kizáratás. Reményük most: hogy e’ tekintetben olly 
szerződés feg létesülhetni, melly valamennyi hatalom igényit lehetőségig 
kielégítvén , egyszersmind Russzia helybenhagy tát sem nélkiilzendi. Ha fon- 
tolatra vesszük, mikép a’ hunkiar-skelessii szerződés nem csupán Anglia és 
Francziaország büszkeségét bántá meg, hanem egyszersmind majd min
den hatalom féltékenységét voná maga után, tehat igen valószínűnek lát
szik, hogy Russzia csakugyan kénytelen leend olly engedvélyekre hajlani, 
miket hatarzottan követel Európa , ámbár egyébiránt az orosz kormány 
igényit nem szándéka kíméletlenül megsérteni. Ez egész terv azonban csu
pán azon különnemű törekvések bélyegzőjelének tekintendő, melly utóbbi 
időkben leginkább csak három nagy hatalomtól származott. Egy ébiránt ám
bár Brunnovv ajánlatit nem találá elfogadhatóknak az angol kormány , mégis 
biztosan állíthatni, hogy némi közelítés történte’két hatalom között. Rusz- 
szia ajánlati elfogadhatlanok ugyan ; de az angol kormány mégis megliall- 
gatá azokat, ’s némelly módosításokat hoza indítványba, mikből méltán kö
vetkeztethetni , miszerint Rrunnovv ajánlatit koránsem kell változhatlanok- 
nak tekinteni, hanem inkább csak ollyanoknak, mik azért tétettek, hogy 
alkalmul szolgáljanak alkudozás-megnyitásra, melly különben soha nem 
jöhetett volna folyamatba e’ két hatalom között. Tanúsítják e’ véleményt

Russzia következő ajánlati: R u ssz ia  kívánta, hogy a’ porta csupán az 
egyiptusi basa korlátlankodási ellen biztosíttassák ; hogy a’ dardanellák min
den lobogó előtt zárva legyenek ; a’ nagy hatalmak pedig azon esetben se 
nyomulhassanak a‘ fekete vagy marmora tengerbe, ha orosz hadsereg ta
lálna megjelenni török birtokon Konstantinápoly ótalmazására. Ezekért az
tán kész volna Russzia a’hunkiar-skelessii szerződés kedvezményiről le
mondani. Az angol kormány ellenben oda kívánja módosíttatni ez ajánla
tokat , hogy Russzia föltétlenül kezeskedjék a’ török birodalom épségben 
föntartatása iránt, melly esetben kész Anglia megadni azon engedélyt, mi
szerint azon pillanatban , midőn Ibrahim basa Konstantinápoly felé köze
lítem! hadsergével, kizárólag az orosz hadseregnek legyen joga a’ basa 
előhaladását gátlani Tauruson innen,úgy mindazáltal, hogy az e’ végre szük
séges segédcsapat a’kisázsiai partvidék valamelly pontján lépjen szárazra 
és orosz hajóhad ne jelenhessék meg Boszporban, mellyben csak vala- 
mennnyi hajóhadnak egyesülve lenne szabad horgonyt vetni, vagy vala
mennyinek kizáratva kellene abból maradni. E’ módosítási ajánlatra rö
vid idő múlva elhatárzó válasz fog érkezni az orosz kormánytól. —- Né
hány nap előtt két kis tengeri malaczot küldöttek ajándékul Windsorbul 
a’ királynénak; az udvarmester nem fogadá el a’ küldeményt, mivel né
hány shillingnyi szállitásbért kellett volna érte fizetni. Egy gentleman ki
válta a’ malaczokat. —

F r a n c z f a o r s z á g .
(Peytel ki fog végeztetni. Elegy.) Lyoni lapok szerint az ottani bakó 

már parancsot kapa Bourgba sietésre, hol t.i. Peytelt ki fogja végezni 
az élők sorából. — A’ mont-st.- rnicheli politikai foglyok ’s barátik igen 
keserűn panaszkodnak azon rósz bánásmód miatt, mellyet az előbbiek, fő
leg magányos elzáratás következőiben1, szenvednek, mi egyenesen a’bün
tető törvénykönyv megsértése, melly határzottan tilalmazza a’ magányos 
elzáratást. A’várparancsnok még ezenkül azon embertelen bánásmóddal is 
tetézi kegyetlenségit, miszerint éheztetéssel bünteti azon foglyokat, kik 
panaszkodni merészek a’rósz és helytelen tartás ellen. — Egy párisi lap 
következő bélyegző vonást közöl egy főrangú angolrul: „Egy angol olly 
hevesül szerété az elhunyt Malibran nagyhírű énekesnőt, hogy halála hí
rének hallására azonnal megőrült, ’s néhány évet az itteni őrültek házá
ban töltöttel. Az orvos hallván Garcia Paulina nagysikerű fölléptét, pró
bálni akará , milly hatása lesz Malibran e’ hires testvére hangjának a’be
tegre. Alig zendült meg Paulina éneke, és az őrült angol azonnal föl kiáltó: 
„Nemde mondáin, hogy őnem halt meg!41 Szemeiből könyűk özönlénel,
’s azon pillanattól ismét tökéletesen ura tőn eszének, sőt már kezével is 
megkínáld Garcia Paulinát. — Algíri hírek szerint Valée tábornagy foly
vást megerősitni törekszik a’ francziák hatalmát Constantine tartományban, 
és legközelebb az el-bibani kabylok meghódítására induland, kik eddig 
még mindenkor legtökéletesb függetlenségben éltek. Orleans hg részesülni 
kíván ez uj hadi vállolat veszélyiben. —

(Peytel vérpadon végzé életét. Elegy.) A’ gyilkos Peytel, kinek ne
ve Laeenaire, Delacollonge és Avril szomorú lórii neveik mellett fog álla- 
ni a’ franczia véritélőszéki évkönyvekben, ’s kit siker nélkül ótalmaza 
hires tollával a’ regény-iró Balzac , oct. 28kán Bourgban csakugyan ki- 
végezteték. Ugyanazon nap reggeli 8 órakor jelent meg t i. Peytelnél az es- 
kiittszéki jegyző ’s tudató vele,hogy még csak mintegy 3 óráig fog élni, mi
vel kegyeimért benyújtott esedezését visszautasitá a’ király. Peytel leg
nagyobb nyugalommal fogadá e’ hirt, arczvonalmi legkisebb változást sem 
árultak el ’s áltáljában olly szilárd kifejezésiiek maradtak, mint az egész 
vallatás alatt. „Kész vagyok, mondá; de mégis szerettem volna ezt 24 
órával előbb tudni.44 E’ szóknál egyebet nem monda. 11 órakor nyílt ko
csi állott meg a’ börtönajtó előtt. Peytel gyalog kívánt menni, és szilárd 
léptekkel közelite a’ czélhoz; útközben nem igen látszék figyelni az őt 
kisérő lelkész szavaira, ’s majd daczos tekintettel nézett a’ körülte hul
lámzó sokaságra. A’ vérpadhoz érkezvén megölelé kétszer a’ lelkészt,’s 
igen gyorsan ment föl a’ lépcsőkön, fejét néma csöndben választá el tes
tétől a’ bárd. A’ vérpad mellett nyílt koporsó volt látható, melly azonnal 
elrejté a’ holttestet a’ kiváncsi nézők szemei elő, mivel az elitéltnek roko
ni e’ kedvezést különösen kikérték magoknak, ’s igy igen sok viaszalakos 
nyerészkedő czélérés nélkül vala távozni kénytelen, mert Peytel arczvo
nalmi elvesztek gyűjteményeikre nézve. — A’ Moniteur legújabb száma 
összeesküvés - felfödözésrül szól; a’ tettesek olly férfiak, kik már koráb
ban is titkos társulatokhoz tartoztak ’s most többször összegyűltek lőpor
gyártásra és golyó-öntésre. Több házban lőporgyártási eszközöket és kész 
töltéseket talált a’ rendőrség. Az elfogottak száma eddig l i r e  megyen. — 
Oct. 24ikén este Dóiban nagy számmal kezeiének többnyire néniberek ’s 
gyermekek csoportozni, egy gabnával terhelt kocsi elindulását Saint - 
Malo felé, gátlandók; a’ rendőröket kőzáporral fogadák a’ csoportozók 
’s a’ nemzetőrséget is hasonló sors érte. A’ lázongok több házat feltörtek, 
hol gabnát véltek rejtve tartatni. A’ rennesi és saint-maloi katonaság 
mindazáltal csak hamar helyre állitá a’ csöndet, ’s 23kén több gabnával 
terhelt kocsi föltartóztatás nélkül indulhata rendeltetési helyére. A’ me
gyeispán fölfüggesztő minden szolgálattételtöl a’dőli nemzetőrséget, mivel 
azon este, mellyen a’zavargás történt, csupán 18 közember’s 7 ti>ztje
lent meg a’ piaczon. — Dupotet alhajóvezér „Atalante44 fregáton Brest- 
ből Montevideoba vitorlázott a’ la Plata folyamban horgonyzó ostromzári 
hajóhad parancsnoksága átvételére. — Clermond-Ferrandban jelenleg 163 
szökevény spanyol carlospárti katonatiszt tartózkodik, több közember
rel. A’ franczia kormány naponkint tábornokiul alezredesig mindegyik
nek 1 frankot és 10 cent. fizet, kapitánytól alhadnagyig S3 centimet ’s 
altiszteknek és közembereknek 40 cent. E’ pénzből ételről’s lakásról kö
telesek gondoskodni. Minden szobában öten hatan is laknak, ’s minden 
ágyban kettő fekszik; sokan el nem hagyhatják szobájokat, mertnincs 
mivel födniök testüket. Ezek között van a’ 63 éves Casa Eguia tábornok 
is. Kardját egyiknek sem volt szabad megtartani. E’ szerencsétlen mind



azon véleményben van, hogy a’ polgárháborút ezentúl még nagyobb dü- 
hösséasel fogiák folytatni Spanyolországban. — 

O r o e e o v s z á g .
Besszarábiábol, oct. lOén: Oroszország déli részeiben folyvást harcz- 

ra készülnék. Ab 50 ezer főnyi hadsereg létegesitése Szebastopolban ’s 
környékén többé nem titok. A’ hajósereg, valamint számos szállitóha- 
jó kész a’ szebastopoli hadserget fölvenni bármelly pillanatban , ’s a’ 
fekete tenger bármelly kikötőjébe szállítani. Hogy főleg a’ Boszport tart
ják szem előtt, az áldozat nagyságábul gyanítják , mibe t.i. ez előkészüle
tek kerülnek az orosz kormánynak, mivel Szebastopol környéke télen át 
illy tetemes hadsereg tartására majd tökéletesen alkalmatlan. Ha a’ fenem- 
litett 50 ezerbül 10 ezret levonunk is, mint mellyel a’ hir megszaporithatá, 
még is 40 ezer főnyi sereg marad fen minden pillanatban rendelkezésre, 
melly tökéletesen elég a’ Boszpor, sőt a’ dardanellák biztosítására is. A’ 
krimi csapatoknál dühöngött betegség szűnni kezd. —

I  é in e t o r § z á g;.
Osnabrück, oct. 14én: Két itteni polgárt politikai izgatások miatt fe- 

nyitő törvényszék előtt vádlottak be, melly azonban a’vádat nem itélé elég
gé alaposnak. A’ sept. 26ki alkotványürmep megálltéért politikai vizsgá
latot kezűének. Körülményes kutatások folynak a’ muscnburgi esemé
nyek miatt. Musenburg, Osnabrück közelében fekvő malom sorházzal, 
hova nyáron, kivált este, szép kilátása miatt, csoportosan sétálnak ki az 
osnabrückiek. Itt ugyanis júniusban a’ hannoverai események után, mely- 
lyek itt is nagy ingerültséget okoztak, fölségsértési beszédek tartattak, lá
zadási énekeket daloltak ’s isten tudja, mi nem történt még , mikről a’ leg
felsőbb hatóságot értesiték. A’ vizsgálatokat, a’ városi hatóság elmeílőz- 
téve'l, ’s a’ városi ősi jogok és szabaditékok tekintetbe nem vételével, Erx- 
lebenre bízták. Ez szigorun ragaszkodván a’ törvényekhez , először ellen
nyilatkozott, sőt a’ tartományi elnök is illyes vizsgálat ellen volt, melly 
jó következménnyel nem biztathat». Hannoveréből érkezett ismételt pa
rancsra Erxlebennekmeg kelle kezdeni a’ vizsgálatokat, de a’ tanács azon
nal erőteljes és történeti kifejtésen alapuló ellenmondást nyujta be a’ tar
tományi elnökségnél e’város jogaiba avatkozás ellen, ’s mint hallatszik, 
ha a’ tanács látandja, hogy a’ város jogait kormányzati utón nem védheti, 
a' törvény útjára lépend. —

(A’ poseni érseki káptalan körirata.) A’ poseni főkaptalan oct. lOrül 
köv. köriratot intéze a’ megye lelkészeihez, mellyben további rendelésig 
minden zene és orgona elnémulását parancsoljanagymiséken:„IIihetőlegtud- 
taul esett a' n. é. lelkészségnek, hogy t. érsekünket, miután ‘oct. 4én a’ szé- 
kes-városbul ez érsekségbe visszatért, 6án 4V4 órakor reggel katonai se
gély mellett palotájában foglyul ejték ’s felsőbb rendeletből Colbergbe hur- 
czolák. Azon sebeket, miket Krisztus hívein pásztoruknak szeretett nyá
jától cltávolittatása okozott, ez érseki megye papsága is egész nagyságá
ban érzi. De mi marad föl ez Ínségünkben, mint alázatosan engednünk 
isten akaratjának, ’s ujulva könyörgenünk a’ teremtőhöz bűneink megbo
csátása 's a’ büntetés elhárítása végett, melly bennünket mostolly kemé
nyen sújt. Milly gondosan kell tehát kerülni az érd. papságnak tetteiben 
’s fanjaiban mindazt, mi az elmék ingerlése legkisebb gyanújára szol
gálhatna okul, épen úgy más részről illő, hogy azon fájdalmat, mellyet 
mélyen érez, külsőleg is láttassa. Innen tehát az egyházkerületek lelké
szeit oda utasítjuk, miszerint a’ nyílványos miséket további rendeletig zene 
és orgonaszó nélkül tartsák ’s egyedül az énekkiséretet használják. E’ ren
deletét a’ kerület lelkészeivel közöljék Önök szokott módszerint, hogy min
den lelkésztől látomásolt körlevelet nyújtsanak be levéltárunkba. Posen, oct. 
lükén 1839. Ersekségi főconsistörium. Kilinski“ — 

o 1 t a n <1 1 a.
(A’ hollandi trónbeszéd.) Hága, oct. 21én: A’ köz BR gyűlését ina 

délben 1 órakor nyitá mega’ király következő beszéddel: „Érdemes urak! 
Mostani gyűlésük kinyitásakor ismételve biztosíthatom Önöket, miszerint 
külhatalmak iránti visszonyim folyvást barátság’s jóakarat érzéseit tanú
sítják. A’ folyó év kezdetével kötött kereskedési és hajózási szerződés 
Ejszakamerikával, valamint azon kereskedési szerződés is, mellyet a’ 
német vámszövetség statusival köték, Németalföld jólléte terjeszkedésire 
uj biztosítékul szolgál. Részemről mindent elkövettem, hogy a’ Belgium
mal kötött szerződés végképi végrehajtatását biztosítsam és siettessem. 
Azon javaslatok, miket Luxemburg nhgség átengedett részéért földbir- 
toki kárpótlást illetőleg a’ német szövetséghez intéztem, már elfogad
tattak. Külügyi ministerem előadandja azon módot, mikép egyezkedtünk e’ 
tárgy iránt. Az által itt van azon időpont, mellyben megtegyük az alaptör
vény azon változásit, mik Belgiumnak Hollandiától elszakadta által szük
séggé váltak. E’ czélből javaslatokat terjesztendek Önök elibe.A’belgium- 
jnali szerződés következtében meg vannak téve az illető rendszabályok 
miszerint a’ hadi erő lehetségig békelábra állíttassák; ez okbul az önkén
tes csapatok szárazföldi és tengeri katonaságnál, szolgálatjokérli köszö
net mellett, elbocsáttattak; a’ tábort szétoszlatták ’s a’ polgárkatonaság 
ujonczit, kik öt évet teltének szolgálatban , haza eresztették. A’ legkö
zelebb tavaszon hasonló fog történni az 1835ki ujonczokkal is. A’későb
bi ujonezozások nagyobb részit is közönséges engedély mellett elbocsáták. 
Ezek által azon álláspontot (igyekszünk elérni, mellyben kell lennie kö
zönséges időben a’ polgárkatonaságnak ’s nem leend szükség ezutáni ujon- 
ezozásokkor különös törvényről gondoskodni. E’ rendszabályokul nem

emlékezhetem a’ nélkül, hogy Önöknek méltánylás és megismerés érze
tét ki ne fejezzem, ha visszatekintek arra, mikép végzé a’ hollandi haderő 
kötelességit a’múlt években,’s milly hűség és hazaszeretet üdvös példá- 
jit adá. A’ belügyi kormányzat megfelel czéljának. A’ gabna általányo- 
san nem adott egész termést, de a’ földészek szökkent áron adják el azt. 
Kereskedés és hajózás virágzik. A’ gyárokban ’s ezekkel összeköttetés
ben álló hasznos vállolatoknál rendkívüli élénkség ’s félre nem ismérhető 
előhaladási törekvés uralkodik. A’nyilványos tanítás gonddal vitetik’s kí
vánatos javítások szüntelen tétetnek e’ nemben. *Tudományok ’s müvé  ̂
szetek folyvást haladnak előre. A’ szárazföldi ’s vizi közlekedéseket foly
vást szabályszerűleg javítgatják. Nem sokára a’ haarlemi tenger kiszáritta- 
tását illető munkálatokat is foganatba veszik. A’ keletindiai birtok jólléte 
naprulnapra növekszik ; nyugotindiai birtokunk érdeke pedig folyvást fi
gyelmem tárgya. A’ közönséges statusköltségek födöztetvék a’ megáján* 
lőtt eszközök által, mellyek beszedetését az általányos jóllét biztosítja; 
a’ nyilványos hitel nem csökkent. A’ költségvetésen kívül, más pénz
ügyek javítását illető törvény is terjesztetik Önök elibe. A’ nyilványos adós
ság részének átiratási szabályzata Belgiumra, melly a’ londoni szerződés 
következtében történt,nem volt kívánt sikerű. Az hollandi törvényhozás min
den részben legjobb foganat és akadály nélkül hozatott be az igazságszol
gáltatásnál. Hatását az idén kívánatos következmény koszoruzza. A’fenyitő 
törvénykönyv első részét Önök elibe terjesztendik. E’fontos munkát azon
nal buzogva folytatandják, mihelyt az első részben foglalt rendelések iránti 
tanácskozások következménye tudva lesz. Azon fontos érdekeknél, miket 
kölcsönös meggondolásunk követel, Önök ismét dús! alkalmat találand- 
nak, érettségük és honszeretetük ’s oily tulajdonságok jelét adni, mellyekre 
nézve, mit örömest vallók meg —■ e’ gyülekezet a’ legveszélyesb pilla
natokban is kitűnt. A’ hollandi nép hűsége, melly fejdelme iránti szere- 
tetben és intézvényihez ragaszkodásban mntatkozik, kölcsönös gyámolunk 
leend szerencséje megalapításában. ’S ha ezzel az istenben! bizalmat egye
sítjük, Németalföld megerősbül és ámbár határai megkisebbültek, a’ sta
tusok közt mégis érdemes helyet foglaland el. —

Amsterdambuloct. 22érül következőleg irnaka’franczia lapok : „Azon 
benyomás, mellyet a’ királynak országgyülésmegnyitó beszéde tőn, ál
talában nem volt kedvező. Azon szakasz , melly a’ statusalaptörvény-mó- 
dositást tűzi ki czélul, általányos roszalást szüle, mert átlátták, miszerint 
e’ módositások alatt csupán azok értetnek, mellyeket a’ két országnak egy
mástól végképi elválta szükségesít. E’ szerint csak a’ képviselők számát 
kevesbítik meg,az ország határi ’s a’ tartományok felosztatása pedig ugyanaz 
marad, melly már tettleg 9 év óta fönáll; az alaptörvény semmi más pon
tiban nem történik változás. A’ kamrák elibe sem ministerségi felelőssé
get , sem uj választási rendszer iránti törvényjavaslatot nem terjesztend- 
nek , szóval mind azon javítás, mit az ország szüksége megkíván, sző
nyegre nem kerülend. A' legfőbb vita hihetőleg abban öszpontosul: vájjon a’ 
képviselőház 50 vagy 55 tagbul álljon eV A’ pénzügyet illető czikk is kitűnő 
elégületlenséget okoza. Jól tudják ugyanis, mit kell tartani azon pénzügyi 
rendszabályról, mellyet a’ kabinet a’ kamrák elibe terjesztené. A’ szó valódi 
értelmében ékölcsönök a’ keletindiai hollandi birtokok termesztményin ala
pulnak ’s mint tudva van, melly iszonyú adóssági teher fekszik már rajtok! 
Mindig a’ statusaz, melly a’ kölcsönöket biztosítja ; de a’ keletindiai tar
tományok termése egyszer igen csökkenni találhat. — A’ 2ik kamra elnökéül 
van Swinderen van Bensuma kijelöltet nevezé ki a’király a’ három jelölt 
közül. — Oct. 25ki követkamrai ülésben a’ pénziigyminister a’ pénzügyi 
törvényjavaslatot nyujtá be, melly áll: 1) kiadási költségvetésből 56 millió, 
378,600 íttal;2) jövedelmek’s bevételek költségvetésiből 56,386,298 fttal; 
a' keletindiai birtokokra veendő 56 milliónyi kölcsön, mellynek kamatjáért 
a’status áll jót. E’ kölcsön visszafizetése 1842ben kezdetik meg ’s Kelet- 
india jövedelmiből évenkint egy millió fizettetik vissza. — 

T ö r ö k o r s z á g .
Alexandriai oct. 7ki irat szerint a’ Messagerben Mehemed Ali Kairó

ba utaztakor majd vízbe fűlt; csolnakát ugyanis hatalmas szél felforditá’s 
az alkirály 40 kisérőjivel együtt néhány perczig viz alá merült, rögtöni 
segély azonban őt ’s kisérójit megszabaditá. ,,A’ törökegyiptusi hajósereg 
sorsa, megjegyzi a’levelező, közel voltához, miszerint a’ nagyhatalmak be
folyása nélkül döntessék el.“ A’ National nem osztozik e’ nézetben, sőt 
Méh. Ali halála, véleménye szerint, a’ keleti ügyet bonyolultabbá tenné, 
mert több örökösei közt osztatnék föl birodalma. —
G a b o n a á r .  Vidéki városink  p ia c z in : póz s. m erője váltó g a ra s .

1 b ú z a  | ket.zer | .07.» | arpn | y.Hb | k u k t ir i t 'z a  | ktile»
B . --------- --
oct. 2ot»un litlju ( S3—ÍO | n7 —1>0 1 00 | aO 1 37 1 80 | 07
,, 2t>Uén Dekrec/.cn . J 1)0—75 I| 70 00—65 | 40 , 34—30 ( 42—40 . 70
,, 30kan Miskolc/. . . 185 — NO | 74—70. ; 05 00 | 43—40 | 25—24 1 43 — 40 1 —
,, 31 ken Mosott) . . ) 134-90 | «4—72 90—80 I 09—64 | 59—47 | 89—75 | — ,

311»én Un»;var . | 100-102 | 92—89 | 84—80 | 00—67 | 34- 30 i Sí.—82 j —

,, 31 kén Temesvár . | 97—94 | 70 | (iO 42 40 | 50 —

n o v. I j e n  I J j - H f t t í s e  . 100-90 1oX
1 -  1 50 1 r.O 1 52—50 i

,, 2kán Szeded 90—8» | 70 1 —  1 46 | 50 02 | 05
„ 2kán Komárom . | 102-97 | 92—79 . —  ! 06 00 | 4 4 -4  . | 88—87 I —

2kán Győr . . .  | 10(i-104 | 85—78 | 78—73 02—00 | 48—47 , 8 0 -7 0  1 —

l ’cst nov. j| 1 es J2én 100-14111120-100 | I f i t ) - 95 | 90 j 08 - 05 1 -  1 —

pest. in. 200-2201105-1(4)

A’ n e m z e t i  G y a p j ú - r a k  tárba az uj városbeli Gyapjá-ntezában, az Uj-épületnek felső 
s a’ váczi útnak jobbra eső szárnya leié, mind Icrakbatásra mind eladásra folyvást elfogadtatnak a’ 

ez. gyapjutennesztd urak küldeményi a’ gyapjuraktári egyesület által meghatározóit föltételek 
Sah, mellyeket mindenkinek készséggel mutat éld iroszobájában. Licdcmann J. S.

• a e s u s ü
Szerkeszti IJelmeczy. — Nyomtatja Trattner- Károlyi úri utcza 612.
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FOGLALAT: Magyarország és Erdély (kir. k. leirat az ujonczok és /nagy. nyelv ügyében; kinevezések; budapesti napló: jótékony nőegyCNÜlcti láuo. vigalom Omlón , 
literatúrai hírek , magyar játékszín , Jeopoldnapi sokadalom, ’s a ’í .; pénz-tőzsér- ’s iparügy ; különféle: pécsi magyar játékszini eléaiiasok ; tűrök ha-» 
társzéli hírek; gyapjukereskedés körüli nézetek; ’s a’t.) ^Amerika. Portugália. Spanyolország (válaszfölintii eortesviiák; Madridban zenduleslol rét— 
légnek; ’s i ’ t.) Anglia (Esterházy hg elhagyja Londont; elegy; ’sa ’t.) Franc,ziaország (politikai állítások s vélemények Lajos Fülűn és Bordeaux hg 
lelkülete ; vélemény d. ’Caf-losrul és az angol politikáról; elegy; ’s a’ t.) Törökország (Waghorn körirata a’ kereskedő-kamrákhoz; Ponsonhy I. poliúr 
kája u’ keliti ügyben; ’s a’ t.J —

M a g y a r o r s z á g  s E r d é l y .
A’ KK. és.'Bllek által f. 1839ki oct. óikén lölterjesztett felírás kö

vetkeztében, nov. 7kéról kegy. kir. leirat érkezett, mi a’ nov. lükielegy- 
ülésben kihirdettetek ’s köv. tartalmú: Sacr. C. et lieg. Ap. etc. etc. Gra- 
tum Altéi'. Snae Majestati Sacr. faisse, ex demissa DD. SS. et OO. Reprae- 
sentatione de trig, prima Oct. a. c. intelligere: benignas Propositiones Suas • 
Jlegias eo devóti animi sensu per DD. SS. et 00 . recoli, ut easdem in bonuni 
Mu'ntaxat commune et Legum directas esse iniplementum ultro profiteantur ;
* benigne proinde sibi pedlieeri summefatam Suam Maj. Scr. DD. SS. et 00 . 
in pertractatione illarum promta, eaque elaboraturos esse assiduitate, ut 
etsuae huic homagiali Declarationi, et legali illarum scopo quam primuin 

* satisfiat. Atque relate ad eaquidem, quae DD.SS.et 00 . ^adminiculi instar, 
quoad primuin benignarum Propositionum illarum punelum expefunt: etsi •* 
benigne persvasum sibi Altef. SuaMaj. Sacr. habeat, necessitatem, cujus 
impulsu Eadem DD. SS. et 00 . ad decernendum in Tyronibus IMilitari- , 
bus subsidium provocavit, ex ipsis nunc attacti ben. Propositionum suarum. •' 
puncti primi tenoribus satis perse claram esse; ne tarnen votis Eorundem .

* desit, fipe praestandae hanoin rem, ad modum, ut id anno 1830 factum est,
■*' uberioris informationis, Ignat. Lib. Ear. a Lederer, act. Int. Stat. Cons. 

Equit. Generalem et Supr.' Armorum per Hungáriám Praefectum demen
ter delegandum duxisse, hoeque ipsum DD. SS. et 00. eo addito signi-. 
(icamlum jussisse, ad accelerandum negotium hoc benfghef una provision# 
haberi, ut is semet explendae provinciáé liuie aetutum aceingat. Quoad 
reliquain vero praeprovocatae Eepraesentationis DD. SS. et 00 . Kegni 
partem, beingnám Ejus Hesolutionein Keg. propediem subsecuturam ps? 
se. In reliquo'etc. Per Sacr.'C. etR. Ap. Maj. Viennae die 7ma Nov. anni 
1839. Georg. Bartal m.p. A’ nov. l lk i  elégy-ülésben pedig felolvasztott ö 
fels. folyó évi november 9érül kölfk. kir. leirata, «mellyben ö cs. k. fels. a’ 
felírásoknak már ez országgyűlésen egyedül magyar nyelven főik üld he
tese iránt k. m e g e g y e z é sé t nyilatkoztatja k ö ve t kéz ó'leg: Se- 
renissime ’sa ’ t. Quod Dilectio et Fidelitates Vestrae pro homagiali sua 
in Nos, testatamque Nostram in vota eorundem propensionem fidúciaexo- 
rabant, ut demissas Kepraeseidationes suas jam ex liis Comitiis lingva 
solum hungarica adornari, eademque Nobis substerni indulgeremus, hisce 
in ulterius Nostrae illius erga Dilectionem Eidelitaíesque Vestras Beni- 
gnitatis monumentum largimur. Quibus in reliquo etc. Datum in imp. í r
be Nostra Vienna Austriae, die 9 nov. 1839. FERDINANDUS m.p.
Ant. C. Majláth m.p. Geor. Eartal m.p.

O cs. ’s ap. kir. felsége az ujstrelitzi nagyhget a’ magyar kir. sz. 1st- 
ván-rend nkeresztjével diszesitni méltóztatott. —

A’ nm. m. k. u. k a m r a  a’ k. fő erdö-felügyelűscgncl Ilii h e r  Jakab és 
P ös c h I József előléptetése által megürült két járulnokságm K r e m s z n e r Ftói - 
dinándot, az ungvári k. erdőhivatal írnokát, és A r k a u e r  Ferdinándot, ugyané’ 
hivatalnál erdő -  felügyelöségi dijas gyakornokot alkalmaz».

E ludapeiiti n a p ló .  F. hó 21ikén Budán a’jótékony Nőegyesü- 
let javára az országház termeiben sorshúzással összekötött álarezos táncz- 
vigalom fog tartatni. Budapest emberszeretö lakosai bizonyosan hő rész
vétet tanusitandnak ez alkalomkor és sietve fognak összeseregleiií azon 
helyre, hol a’ mulatságot olly nemesül csatolhatják a’ jótékonysághoz. 
Beléptijegyeket 48 , sorsszámokat pedig 20 pgő kron Budán a’ választmá
nyi tagoknál, Pesten pedig Külkey Henrik egyesületi titoknoknál kaphat
ni , ’s ezenkül a’ várban Milecz Imre rőfös kereskedőnél, vízi városban 
Reischl Károly fííszerésznél, Tabánban Rath gyógyszerésznél. Részletesb 
hirdetést falragaszok fognak közleni. — Országunk hgprimása Pakli János 
építész halála következtében az esztergomi székesegyház építése bevég
zését Hild dicséretesen ismert pesti építészre mélíóztatott bízni. — Az ár
víz által károsultak számára újabban küldöttek: Pozsegamegye 2 f., Te- 
mesmegye 209 f. 13 kr., Csanádmegye 25 f., GegőElek „Az egyeneslel- 
kü hivatalviselő“ czimü munkájából 20 f. pgőben. — „Erős“ gőzös f. lió 
Ilikén három szállitóhajóban 1625 darab sörtést hoza föl ’sazonkülmég 
egy terhelt hajót vontatott aladságban. — Heckenast Gusztáv pesti könyv- 
kereskedőnél megjelent a’ „Budapesti árvizkönyv“ Illik kötete, az eddi
giekhez hasonló pompás kiadásban 22 nSrétü ivén, tartalma: „Szerelem 
és champagnei ered. vigj. 5 felv. Gaaltól, melly már többször köztetszés
sel adaték pesti színpadunkon; ,,a’ Karthausi“ Eötvös József báróiul, melly- 
nek első része olly nagy figyelmet gerjeszte, és néhány költemény Sá- 
rosytói. Ugyanezen könyvárus „Budapesti szemle“ czim alatt tudományos 
értekezések gyűjteményéi szándékozik kiadni20ives kötetekben,mikbó'I4fog 
megjelenni a’ jövő év folytában. Előfizetési ára a’ 4 kötetnek tiz pgő fo
rint; a’ munkák eddig megnevezett iróji: Eötvös József b., Lukács Móricz, 
Szalay László és Trefort Ágoston. —Beriot, hires művész a’ hegedűn , e’ 
napokban Pestre log érkezni ’s néhány hangversenyt adand; a’ müértő kö
zönség előre örvendhet a’ ritka élvezetnek. — Kolin nagyhírű hegedűs , 
liangászkar-igazgató lett a’ magyar színháznál. — Baba kisasszony, -az eu
rópai hirü elefánt a’ budai színpadon is vendégszerepeket adand. — Ma
gyar színpadunkon f. hó 9ikén „Eskü“ adaték; 1 Óikén „Ludas Matyi“ ; 
Ilikén bérszünettel „Borgia Lucretia“; 12ikén „Természet növendéke“ 
tánezjáték, és „Kénytelen király“ ; 13ikán először bérszünettel „Saar-

dami polgármester“ , vig dalmű 2 felv. Donizettitől; N ikén „Korona és ver- 
pad‘;15en .Veszedelmes nagynéne44 felv.előj.;vásái alatt nagyszámmal lato- 
gatá színházunkat a’ közönség, s közte több becsületes parlagi gatyás és 
bundái magyar embert is lehete látni földszint, mi szép tannjcle annak, hogy 
alsóbb osztályú honfitársink is buzgón hódolnak a’ művelődésnek, ámbár 
kényesb ízlésű hölgyeink tahin nem találhatók kellemesnek az ülést az illy 
egyébiránt minden tiszteletre méltó színházi vendegek mellett, im rt suba 
’s ezzel rokon zsírszag nem a’ legkellemesb illat. Nem ártana talán e’ te
kintetben valamennyire kímélő figyelemmel viseltetni a’  ̂ szépíteni iránt, 
melly úgy sem fölösleg számmal szokott színházunkban megjelenni. — Ma 
szakadt vége sokadalmánknak, ’s igy már szólhatni következményiről is, 
inellyek csakugyan nem voltak képesek sok várakozást kielégíteni, inikép 
azt mindjárt az elővásár első napjaiban gyanitni lehete, mert mint említők, 
a’ hosszas esőzés annyira megrongálá az utakat , hogy utasok s az aru- 
szállitványok egy része egészen elmaradt, más része későn érkezek, ’s a’ 
vevők is gyérebben mutatkoztak a’ vásártéren ; mi egyébiránt a’ novem
beri vásáron annyira megszokott dolog már, hogy a’ siker középszerűsé
gét nem is igen tulajdoníthatni kereskedési fordulatnak. E’ mialt már több
ször emelkedék alapos szózat a’ vásári határidő megváltoztatása iránt, \s 
ezt valóban általányosan olly üdvös következesünek (ártják, hogy az előbb 
utóbb alkalmasint meg is fog történni. Ezúttal mimlazállal nemcsak az esős 
idő miatt elromlott utak gátiák az áruszállítást . hanem a’ rendkívüli se- 
kélységre apadt Duna is megtevé a’ m agáét, inéit sok helyiül epen nem 
érkezliettek hajók e’ vásárra, úgyhogy e’ hónap közepe óta a’ leldunán Pest 
és Pozsony közt Árpád és Nádor dunai gőzhajóink a’ nagy vizapály mialt 
nem járhatván egyedül Sophia gőzös pótolhatja ki némileg amazok szol 
gálatját, némileg mondjuk,mert kétszáz személy m l ez sem mer a’ viz se
kély sége miatt többet lödözetére vállalni. Az ipái köri czikkek meglehetős 
gyérségii keletét leginkább a’ több helyen sajnosán tapasztalt szűk termi s 
és marhadög miatti pénzetlenségnek tulajdoniihatni, mi csupán a’ leg- 
sziikségesbek megszerzésire szoritáa’ termesztőket. Köz poszté» es gyapjú
szövet jól kelt, mi fontos reménnyel kecsegtet jövőre a’ valamennyire csök
kent gyapjúéi* emelkedéséről, melly árcsökkenés egyébiránt a’ finomabb 
fajoknál igen szembeszökő (15 — 2 0 írt mázsájánál) 'silly csökkent áron 
mintegy h á r o m  ezer mázsa kelt el; inig a’ ketnyiretü téli ,  és nyári 
gyapjút, a’ m o s t a n i  nem eléggé ö r v e n d e t e s  körülmények közt is 
nem épen rósz áron vevék. Bőr,méz, viasz ésfagygy ti igen keresett áruezik- 
ket képeztek, különösen az ökör és tehénbőr igen jó áron kelt. A’ gabnaar 
általányosan emelkedék. Mind ezekről bővebb fölvilágilást közöl honi ter- 
inékink alább következő részletes keletjegyzéke. Mi a’ gy alogvásárt illeti, 
azt sehogysem nevezhetni kielégítőnek, mert az utóbbi szép napok daczni a 
is olly üresek voltak a’ vásártéri bódék és utczák, hogy ezúttal csakugyan 
méltán panaszkod hatónak a’ vidéki kereskedők , kiknek egy része tahin 
költségit sem lödözendheti tökéletesen a’ kapott nyereségből. A’ fuvar 
bér kétannyira szökkent. —

Hazai termékink következő áron keltek o’ pesti leopoldi vasáron: Ti ni -  
s ó  (feliéi) mázs. 5 f. 30 kr., A ni / . se:  11 fr.; D á r d a  n y é  (pi.vkoicz) 12—* 
12 fr. — 30 kr., liptai 11 f.; A r a n y-g l é t e  9 f., P á 1 y i n k a (akója) koz. 
gabna 6f. 48 kr . — 7 f. 12kr., erősbnek foka: 22—24 kr., törköly és seprő 
palyinka akója: 7 f. 12 kr. — 8 f., 24 kr., bánsági szilvapályinkae 8 —12 fr., 
szerémié 9— 13 f., K ö r ö s  b o g á r  fontja: l f . , 48 k , — 1 í., 54 kr.; T o l l  
mázsája, agy i fosztatiané 20—751’.. fosztotté 40—120 f., pebeiyé 108—1ö0 f., 
iróíoll ezre t f. ö kr. — 2f. — kr.; B őr : párja borjúé 1 f. 36 kr., — 5 í. — 
kr., birkáé 1 f. 18 kr. — 2 f. 24 kr., magyar juhe 2 f. — k. — 2 f. 30 kr. — 
kecske és gidáé 1 f. 16 kr.,— 1 f., 30 kr , nyulbdr száza 26—36. f. , okörbőr 
párja 20 -  28 f.. tehéné 16 — 20 í., lóé 6 — 10 f., baké 3f., — k., — 3 í., 36 
kr., T a p i ó mázs. 16—30 f.; H a I z s i r é 12 t .; IS a r g i t ó f á e 3 f.; G a b n a, 
pozs. nem bánsági tisztabuzáé 1 f. 52 kr. — 2 f., 12 k ; kétszeresé 1 I. 28 k., 
— 1 f. 36 kr., rozsé 1 f. 24 kr.,— 1 f. 28 kr., árpáé 1 f. X kr. — 1 f. 20 kr., 
zabé 52—54 kr., kukoriczáé 1 f. 24 kr. — 1 f. 32 kr., kölesé 1 f. 32 kr. — 1 f., 
36 kr., R o n g y  mázs., közönségesé 1 f. 30 k., — 2 f. — k ; jobbléleé 3 f. 
30 kr., — 6 f. 30 k.; K e n d e r é  (apatini gerehenzell) 23—32 f., nem gere- 
benzetlé 8 f. — k. — 10f.24k .; M e z é ,  bánsági fejére 20—23 f.,sárgáé 19— 
20 f., barnaé 17— 18 f.; sonkolyosé 17—19 f., rozsnyaie 24 — 27 L; S z a r v ,  
szarvasé (száza) 38—46 f., ököré 24—28 f., bivalyé 20-24 ft., tehéné 9 — 11
f.; márkaköröm ezre 5 f. — k. 6 fr. 30 kr., szarvcsues száza 3-10 f.; G a b a c s 4 
o elsőrendű köble (120 fontjával) 7 f. 15 k — 7 t. 20 kr., másodrendűé 51. 30 
k . — 6 f. — k.; harmadrendűé 2 f.3 0 k .— 3 f. — k.; uj elsőrendűé 6 f. 54 k., —
7 f. — k.; másodrendűé 6f. lök., harmadrendűé 5 f ; S z a r va s-tövisbogyó má
zsája 18 f., K ö m é n y m a g mázsája 11 — 12 f., asztalos E n y v é 23 f. 30 k. 
—26 f. — k. Y a d repczéolajé 12f„ \ etette 1 2 f., 36kr , —13 f. — k.: tisztázotté 
14fr. 30 k .— 15 f. — k.; lenolajé 15 f. 3o kr. — 17 f. — k.; P a p r i k  a é 9 —14 
t ; fehér II a m u z s i r é 8 f 30 kr. — 10 f. — k.; kékesé 8 f. — k. — 8 f. 40 k., 
kéké 7 f. 30 k. — 7 t. 45 kr., főzött L ó s z ő r é  44—52 f., fonotté 44—52 f., 
nyers hosszúé 60—78 f.,  rövidé 39—40 f., L u c z er n a m ag é 20—25 f. ; 
stájer L ó h e r m a g é  18—20f., téli r e p e z e m a g  pozs. 2 f. 30 k„ nyári rep* 
czemage 2 f.; 1M u s tá r  m a g mázsája 4 f.; G y a p j ú  egynyiretü mázs. közép
fülömé 00—85 f.; közönségesé 46—54 f., két nyírei ű téli tinómé 56—66 f., kö- 
zépfin. 46—54 t., közöns. 38—44 f., nyári kétnyiretü fin. 52—60 f., középli- 
nomé 46—52 f., közöns. 38—45 f., báránygyap. 50 —110 f., bőniil nyirotté 
60—90 f., ti máig yapjué 32—46 f., bánsági kézzel mosott zigaráé 32—37 f., 
erdélyié 4 0 —42 f.; úsztatotté 30—33 f., kézzel mosott magyar gyapjúé 25—28 
f.j úsztatotté: 23—26 f.; feketéé 14—22 f.; C s e r h é j é  3—4 f.; zsíré 18 f.



f. 12 k. hájé 19 f. 12 k.; debreczeni S z a p p a n é  16 f., szegedié 12 
14 f. — k ; közönséges feketéé 13 f. 3U k. — 16 f. — k., finom s:;ík-

— k. — 19 
f. IS k. — 11
sóé 15 f.; közönségesé 10 f. — 13 f.; S z a 1 o n n á é 16—17 f. ;  Dohá n t yé ,  
debrői első rendű 12—18 fi, másodrendűé 8—11 fi, harmadrendűé 6—7 fi, 
debreczeni elsőrendűé 7 fi, másodrendűé 4—5 fi, harmadrendűé 3 fi; pécsi el
ső r. 7—8 f; másodr. 5 fi — k. — 5 fi 30 k. harmadr. 2—3 fi; szegedi elsőr. 10—
12 fi; inásodr. 6 fi — 8 fi; harmadr.4—5 fi, tiszamellékié 11—15 fi; tekercsé 2 fi 
30 k.; olvasztatlan F a g y g y u é  16 fi ; olvasztotté 21 fi — k. — 21 fi 12 k . ; 
tömlőbelié 20 fi 30 k r.— 21 fi 12 k.; sárga rozsnyai V i a s z é :  74 — 81 fi; 
bánságié 76-78fi; H o r n a  k, tokajitól kezdve a’ legutolsó hegyi termésig semmi 
ára nincs a’ kereskedőségi jegyzékben , kivevén a’ sikföldit, mellynek akaja
(fehéré és feketéé) 3 fi 12 k----3 fi 48 k.; b o r k ő  (fehér természetes) mázs.
1 5 _16. fi — vörösé 12 — 14 fi; alcana gyökereké 5 fi, aszalt szilváé 6 fi — k.
__7, fi 30kr.; Összehasonlítván e’ vásári áikeletet a' múlt augusztusi sokadal-
mival, kitetszik, hogy most az auguszl usilioz képest árban emelkedett: dárdany , 
rozspáiyinka , kőrösbogár, ágyitoll, minden bőrfaj, (annyidét kivéve), min
den gabnafaj, kender (gerebenzett), méz, szarvastövis - bogyó, enyv, szalon
na , fagygyu , viasz, és a* szegedi dohány, csökkent pedig: seprő-és törköly- 
pályinka, nyulbőr, tapló, sárgitófa, rongy, gubacs , repczeolaj , paprika , ha- 
inuzsir, lószór, cserhéj, repczemag, a‘ középlinoin egynyiretű gyapjú 4—9. 
fiig , ketnyiretü téli linóm 3—10 ftig, nyári köz. 2 ftg mázsánkint; csők-« 
kent a’ többi gyapjufaj is u. m. bárány- limárgyapju 's t. ezzel rokon 2—20 
ftig. ’S ezt főleg az angol’s éjszakamerikai akadozó pénzügy miatti 6 é s ö 1/* 
disconta okozta, melly inig ingatag Jeend, a’ gyapjuár is bnkdozó , süllyedező 
marad.

K u n h e g y e s  sz. v á r o s  nov. 3ikán tartá tanács választását Illésy János 
kerületi kapitány ’s arany sarknntyus vitéz előhilte alatt; mellynek következő
ben a’ 16 évig egyhuzamban fáradhatlanul viselt főbírói hivatalt ismét Jósa Mi
hály nyeré el a’ nép nagy örömére, tanácsnokok megmaradtak: Gerenday József . 
egyszersmind pénztárnok , Csávás János , Szász Ferencz , Elek István , Varga 
Mihály; Künn Mihály; Jósa István; Endrédy István; Mészáros Dávid ’s Kóta 
Péter; főjegyző: Nagy Ferencz; aljegyző: Rácz András; város orvosa Nagy, 
Lórin ez ; utak felügyelője: Mészáros Ferencz. *.

I p a r - ’s tö z s é r - i ig y . Nagy-Bajom (Somogy). Mult sept. ’s oct. 
napok júliusi melegségüek valónak. A’ föld szárazsága miatt az őszivetés 
igen hibásan kelt ki, miért is szép egyarányos vetést csak imittamott láthat
ni. A’ kukacz Marczali] táján sok vetést annyira semmivé tón, hogy több 
helyen már ez ősszel harmadszor is vetnek; szerencse még az egerek ke
vés száma! Több napig tartott keleti szél oct 22kénazidőt meghüvesíté,
’s jótékony csendes esőket hoza , mi 29kén zordon havas-esővé változván, 
a’ marhákat istállóba, az embereket pedig fűtött szobába szorította, melly 
rögtön időváltozás az egészségre nézve karos befolyású. — Múlt october- 
ben a’ nagy hőség miatt a’ mezők verheny szint öltvén, az izetlen száraz 
fii sok marha száját kisebesité , melly baj azonban csak néhány napig 
tartván, a’ tavali száj- és lábfájás káros voltához nem hasonlítható. Mar- 
hadögró'l környékünkön semmit sem hallhatni. Széna közepmennyiséggel 
termett, [miután csak a’ laposb fekvésű réteken lehete sarjut kaszálni. 
Tavaszi közül a’ burgonya e’ nagy szárazság daczára is tűrhető módon disz
lett; ellenben a’ zab-, kukoricza- és hajdina-termést silánynak mondhat
juk. Oszigabona, szalmaraändzve, bőven ütött ki; mert egy hold trágyá- 
zailan jó fekvésű középföld általában véve 9 keresztet is megtermett; azon
ban a’ búza nagyobb része üszögös, ’s a’ rozs keresztje is alig adja meg 
pozs. mérőjét. Nagy-Kanizsán jelenleg a’ búza köble 9 f.; rozsé 7 f. 15 
kr.; árpáé 6 fr. 30 kr.; a’ zab p. inéreje pedig 2 fr. 8 kr. v. ez. körül kel. 
Az idei bortermés e’ tájon mennyiségre nézve igen középszerű; mindaz
által )Öbb helyen a’ hiányt jóság pótolja. Méznek szinte kevés disze volt, 
mázsája 38 vft. körül kel. Gubacs’s tölgymakk említést sem érdemel, cser
es bükmakk szépen látszott. Gyümölcsink közt az őszibaraczk legjobban 
diszlett ’s némelly helyeken fája is töredezett alatta. Somogybán a’ m. k. 
helytartó - tanács jóváhagyása mellett egy kereskedőut létesül t. i. Fenék
től Kéthelyen, Marczalin , Nagy-Bajomon és Ladon keresztül Szigetvá
rig. Ez ut következésében a’Balatonon Fenéknél már készen is áll gr. F e s 
te t ic s  László derék fahidja roppant töltésekkel, mellyen uj nyílása tá
madt Somogynak Keszthelyen es Sárváron át Soprony és Bécs felé, vala
mint a’felső megyéknek isSomogyon keresztül Törökország felé. E’ lOöl 
szélességű ut Somogybán részint május részint most oct. végén készítte
tett el nagy munkával 's minthogy annak kiköveztetéséhez több esztendő 
fog kívántatni, e’ tájhoz igen czélszerüen (?) csak az ut két széle hányatott be 
a’ közepére, ’s teknőhátu domborúságban idomíttatott e l, mellyen az eső 
meg nem állhat. Ez u t, mennyire az akadályozó tárgyak engedek, egye
nes vonalban hasíttatott ki; azonban a’ vizsgáló utazó akaratja ellen is 
szeim be tűnnek több helyen olly görbületek, mellyek szükségtelenek le
ven , ez ut díszét Örökre csonkítani fogják. A’posta létesülése máig sem 
bizonyos, noha annak hiánya igen is érezhető. Egyébiránt nem kívánhatni 
eléggé, hogy e’ hathatós lépések által Somogy kereskedése virágzóbb álla
potba helyeztessék; a’ mi más részről különösen előmozdíttatnék az által 
is , ha a’ Tolna szélinél levő Atala helység hasonló kereskedőut által hozat
nék kapcsolatba Toponáron, Sárdon, Nagy-Bajomon, Vésénés Inkén 
keresztül a’már lháros-Berénynél készen álló kanizsai köves úttal. Tudva 
van , hogy Tolna megye sokszor— a’ mellette levő somogyi vidék pedig 
mindig — mennyi gabonát szállít Kanizsára, ’s hogy sem azon nemes me
gyének, sem Somogy keleti részének főbb útja nincs Kanizsára e’ mon
dott vonalnál, bizonyítja ezt a’ nevezett helységeken naponkint keresztülme- 
n , gabnával terhelt kocsik szüntelen forrongása, mellyeknek többek kö
ss il nagy-bajomi homokon átvontatása micsoda szivreható lókinzásba kerül, 
csak az tudja, kilátja. Ezen homok Bajom nyugoti határrészét teszi’s a’ 
divodi határig mintegy 1lu órányi vonal, mellyneklegfölebbcsak 1 ydapo-
s.ahomok, a’többi pedig részint fűvel fedett egyenes nyires , részint pos- 
ványos mocsár; a’ siványhomokon a’ folyamatban levő tagosztály segíthet, 
midőn minden birtokos maga részét fával ültetheti be *s ez általa’ kijaví
tandó ut az újólag elbontástól megótalmaztatik; addig is a’ dombok levága- 
tásával nagy könnyebbség eszközöltetnék; azonban lehetne segíleni akár
mikor az alacsony lapos is söppedék- helyeken dombomra felhúzás, árko- 
lás, hídépítés által, annyival inkább, mivel a’ futóhomok a’ terhes sze

kerek által kivágott mély lyukakhoz veszélyre alig hasonlítható. Ha ez aján
lott ut nyilványosságra méltattatnék, bizonyosan Somogy mostani keres
kedéséről egy eddig közösen érzett baj el lenne hárítva. (Ism.) Kolozs
várott november első napjai havas förgeteggel köszöntének be ; a’ kolozsvá
ri novemberi vásárt megelőzte napokban szakadatlanul hullott sok eső , hó ’s 
ezekkel páros förgeteg, lucsok és sár miatt az a’ legsilánj abbul ütött ki. A’mar
havásár ’s a’ kereskedő tér annyira gyér volt, hogy teljes kényelemmel sétálha
tott a’ vá^pros keresztül kosul, hn idézés miatt kedve volt hozzá; de alig volt 
más [átható, mint kit a’ kénytelenség zaklat« ki lakából.*.Az idegenek (egykél 
pest ikalapos mesteren ’s vándor tóton kiviiK mind belföldi) váltig panaszkodtak, 
kelet ellen, ’s annyi keserű szó és bosszús fogadalom hallatott sátraik mellett a’ 
hogy ha jobb idők reményivel nem bí/.taihaínók magunkat vendéginket, más 
vásárinkrrf nézve méltó aggodalom foglalhatná el városunkat. Ló az idő mosto- 
hnsága miaft nagyon kevés lévén, az eladottak száma nem több mint 191 darab.
A’ szarvasmarhát épen nem keresték; mert azon 632 darab., melly a’ vásáron 
megfordult szarvas-marha apraja-’s nagyából öszszeseirelkelt, más vásárok*ke- 
letihez képest aránylag olly csekély, hogy említést sem érdemel. A’jó ökör pnrja 
200 fir.’s még valamivel fölebb is kelt, á’rendes ár azonban 170—200ig hágott, 
a’Szeben vidékiről hajtott vágómarha párjáért 140—150, a’ tehenekért 50 — 90 
rftig adtak. Vidéki sertés kevés, volt oláhországi is ’s ennek párja 50—60 rft. Juh 
nagyon kevés, ’s párja 7 fr 12ig. A’ szebeni gyertya jó keletű volt, mázsája 56, 
szászrégeni szappannak pedig 25—30 írton adák mázsáját. Nov. 4kén az idő.téli 
fenyeg'etó alakját levetvén, egyszerre a’Iegkellemesb nyári díszruhát ölté fel, ’á 
azóta máig a’ septemberi legszebb napokhoz hasonlók jártának; a’ csüggednf 
kezdett őszi vetésekre nézve ez időjárás biztató. — Mióta Erdélyben a’ bányász- 

• ság ’Abrudbánya környétin , Vere'spatakon létesült már Róma birtoka alatt— em
beri emlegetés szerint azon hegyekről az Aranyos nyílására, Lupsa környékire 
’s onqan le az Aranyos partja szirtes ormain le az országba, Kolozsvárnak, Tor- 
dának , NT. Enyedtfek , egy gyalog’s később egy lovas ösvény is nyűlék le, sok 
helyen olly veszélyes , hogy több utazó ’s azok még több teherhordozó lovaik zú
zádnak idő szerint a’ szirtek ’s folyó mélységibe, egy félrelépés és sikamlat 
által : jelesül Brezest és Szolcsvák között, két nevezetes szirt közt, az űgf 
nevezett Skericza és Oltárkőnél, mellyekre mindig borzadással emlékezik visz- 
sza az utazó, ki valaha kénytelen volt azokon keresztül menni — vala föbép 
egy az alatta zúgó folyamra behajló szírt — házaknál nagyobb, mellynek aljában 
csak három talpnyi part volt az Aranyosig, színben a’ közönséges rizzel," ára
dásokban sokszor elöntve, annyira hogy a’ keskeny -parton úszva gázolt az űta» 
ló , bizonytalan lépéssel a’ viz árjába zuhanó; ’s mivel a’ függő szirt alatt az 
utas csak hajojva zuhant keresztül, áradás idején a’ rémítő függő sziklát ösvény 

* nélkül kelle éleihalál közt megmászni a’ jámbor utasnak, ’s többször történt, hogy 
a’ hivatalbul utazó megyei tisztviselők is, a’ suvadó kövekkel cseppentek a’ ha
bok Bzélibe’s vészes úszással menték meg éltükét! ’S valóban midőn e’ környéket 
látja az utazó, melly ennyire járhatóvá is csak ISIOben a’ két fens. kir. főhg Ma
ximilian és Ferdinand feljártakor az oífenbányai kir. bányászat költségin a’derék 
Trensztsánszky Dániel gondossága által téteteU; bámulni kell minden figyelme- 
zőnek , hogy nézhették, közigazgatás és tisztek a’ szegénység ez élelemszál
lító nagy közlekedése vészes ösvényét illy állapotban ezerre rugó sok század óta! 
itt csak sóhajt a’ íigyelinezö édes hazánk környületei felett! Csakugyan támadt 
embere, ezelőtt 6 évvel í. i. Torda megye akkori lelkes főispánja indítványba ho- 
zá Ofienbánya ’» Verespataknak az országgal egybeköttetését ’s három törvény- 
hatóságban ébreszte figyelmet, de a’zajos hat év mindeddig értekezések’s vá- 
laszolgatások közt telek el; megért azonban, Torda jelen kormánya alatt a’ szép 
czél a’ megyei derék főispán szelíd és bölcs intézkedése alatt. ’S mult hó vé
gén , személyesen kiszállt a’ megyei alispán, az akadályok daczára megkez- 
deté az ezrektől figyelem nélkül hagyatott utat ’e barátságos egyetértéssel az ofien- 
hányai minden jóra lelkesült kir. bányászi tisztektől, kir. hegymester (Bergver
walter) Grátzé és társasági gondviselő Trentsánszky Dánieltől bányászokat és 
puskaport nyert ’s két hét alatt széllyelroppant a’ legveszélyesb függő szirt ’■ 
ugyanaz alatt négy ökrös szekerek fordultak meg a’ látogató zalatnai kir. admi
nistrator Debreczeni Márton űr előtt kész kavicsos úton, hol eddig gyalogis járni 
igen veszélyes vala,’s azóta is a’megye költsége nélkül csak kézművesekkel ha
lad elő az óriási munka a’ faradhatlan Trentsánszky felügyelése alatt annyira, hogy 
ha akadály nem gördül e’ rég óhajtott ügy elibe, jövő nyáron, ha nem is kényelmes, 
legalább használható űt fog nyílni. T o r o c z k ó i g  ’s onnan közlekedés az or
szág keblébe. ’S meglehet, talán csekélységnek nézi ezt az értesülő, hogy ez , 
mindennapi történet munkája? B a r á t o m ,  nézz vissza ezerekre, ólomálmat 
látsz a’senyvedő hazai élet fölött, mert hogy az Aranyos hosszában valaha sze
kér já rt, azt mesének tarthatod, jójel egy téli fagyos éjen, midőn az Aranyos 
fölötti jég ez elhagyott vidéknek néhány napra űtat nyit habjai felett, lásd egy 
holdvilágos estvén , hogy suhan még a’ gyalog-szánkás is, a’ dér mostohasága 
mellett is , versben a’ teher-hordozó állatokkal biró lakosokkal le az országba 
élelem-szerzésre, só- és gabnaszállításra, akkor ítélni tudsz, mit teszen egy 
járható ű t, mi jótékonyságu azon vidékre , mellytöl jelesül télben a’ mindennapi 
kenyér-megszerzésre is el van zárva a’ közlekedő ösvény ! ’s akkor Ítélj, 
valid meg, hogy férfias hazaliui léleknek kelle hevítni azon kebelt, melly ez
rek után , illy óriási munka merényire melegült. E. H.

(Török határ széli-hirek.) Szerbiából érkézéit magányos levelek sze
rin Priscemiben népzavargás támadt, mellyet oct. végéig meg nem tuda 
ugyan elnyomni a’ kormány; de legalább tovább terjedésit gátiá. A’ bi- 
tor kormány veres szigorral kezeli a’rendőrséget, ’s legalább azzal törek
szik tetteit törvenyszerüsitni, bogy a’ török várparancsnokot is meg- 
bija tanácskozásira. Humely M alessy meg semmi határzott rendszabállyal 
nem lepett föl a’ zavargók ellen , fő leg , mivel ezek egyenesen Konstan- 
tinápolyba folyamodtak, ’s így a’ diván fogja elhatározni sorsukat. A ’ bos- 
nyákok közt igen terjengnek az egjiptusi eszmék, ámbár mindeddig pilla
natnyira sem volt zavarva itt a’ közbátorság,’s a’ kormány folyvást szokott 
utján halad, es európai szokások szerint gyakoroltatja fegyverben kato
naságát, melly már szép ügyességet mutat e’ tekintetben; azonban min
denütt nagy egyértelműséget vehetni észre, ’s ejenkint titkos gyűléseket 
tart a’’ nép, mikről semmi bizonyost nem tuda meg eddig kipuhatolnia' 
kormány. Serajevoban is több illy éji gyűlés ment már véghez; de czél- 
jokat szinte mély titok rejti, annyi mindazáltal mégis bizonyosnak látszik , 
miszerint mind ez M. Ali fölszólitása következménye, mellyben a’ por
tától elpártolásra intéa’ bosnyák nemzetet. IlirszerintHerczegovinaban foly
vást növekszik a’ raják elégületlensége, elannyira, hogy legrosznbbtól 
tarthatni, ha terheiket nem fogja könnyitni a’ kormány. Nem reg ausz
triai határon néhány dalmát favágót lőttek agyon a’ herczegovinai lakosak, 
mi komoly jegyzékváltásra szolgált alkalmid; mellynek mindazáltal még 
eddig semmi sikere. — A' porta Ghika, havasalföldi vajda, által disze- 
sitteté Mihály liget a’ böcsületpalásttal; a’ fiatal szerb fejdelem mindazál-



tál csak jövő tavaszkor fog Konstantinápölyba utazni es a’ telet anyjával 
együtt Szerbiában szándékozik tölteni. Milos hg rendkívül búslakodik e’ 
kényszeritett megválás miatt családjától. Mihály hg beiktatása rendkívüli 
pompával menend véghez Konstantinápolyban. —

G yapjú . Valamint minden kereskedési tárgynál, úgy a’ gyapjú
nál is kisebb ’s nagyobb fordulatok történnek, majd erősebb majd gyön
gébb hatással, gyakran pedig rögtön és egészen váratlanul. Miután múlt nyá
ron ’s még inkább tavaszkor a’ német gyapjuvásárokon igen keresett volt 
a’ gyapjú, következőleg rendkívül jó áron kelt, mi hazánk nagyobb vá
sárin is egészen hasonló sikerrel mutatkozék, nyár fogytán és ősz kezde
tén, némileg csökkenni kezdett a’ gyapjuár. Ez váratlanul lepé mega’ 
termesztőket, ’s a’ közbenjárók is annyira veszték lélekéberségöket, hogy 
számosán veszteséggel is megváltak áruiktól, ha a’ körülmények gyors el
adásra kényszeriték őket. Sok elvesztő t. i. azonnal minden bátorságát, ’s erő
sen Ilivé, hogy vége már a’ jó gyapjukeletnek. Pedig hányszor bizo- 
zonyita már egészen ellenkezőt a’ tapasztalás! Egyébiránt a’pillanatnyi ke
let - csökkenést épen nem tulajdoníthatni böcsvesztésnek, mert a’ gy árok 
az egész szárazföldön nagyobb szorgalommal dolgoznak tán most, mint va
laha; de leginkább csak középfülöm kelméket készüllek e pillanatban, 
miből természetesen némi árcsökkenés szokott következni a’ legfinomabb 
gyapjufajokra nézve,’s ez azonnal a’ közép niinőségiiekre is kellemetlen 
benyomást okozott. E’ csökkenés Angliából származott, hol a’ pénz
szükség valamennyire lenyomó több áruczikk böcsét. Az ottani gyártulaj
donosak ugyan csak tetemes áldozatokkal juthattak pénzhez's azért kénytele
nek voltak mindent elkövetni, hogy minél olcsóbban vásárolhassanak, 
nem csupán gyapjút, hanem minden más nyers anyagot is, földolgozásra , 
ezt pedig leginkább azzal eszközlék, hogy jelenleg csupán annyit vásár
lovak, mennyit szükségeik mulhatlanul kívántak , a’ vásárlás-csökkenés 
pedig természetesen az árkeletet is mindenkor apasztani szokta. Ha az 
angol pénzfordulat gy orsan véget ér az amerikai bankokkal, úgy azon
nal a’ gyapjuár is emelkedni fog ismét; ezt pedig tökéletes bizonyosság
gal reménylhetni, mert a’ kereskedőség mindent elkövet a’ káros fordu
lat megszüntetésire, már is legújabb olly tetemes pénzküldemény ek érkeztek 
Amerikából Angliába, hogy a’ pillanat szükségei majd egészen födözvék. 
Egyébiránt, ha csakugyan tovább tartana is a’ kellemetlen fordulat, mi 
lenne annak mulhatlan következménye? szenvedne é az által a’gazdaság 
és tönkre jutna e’ végkép a’ juhnemesités ? koránsem; az egész csak azon 
kellemetlenséget szülné, hogy e’ tél foly tában csak csökkent áron lehet
ne szabadulni a’ gyapjútól; ellenben tavaszkor újólag szebben virágza- 
nék és jövedelmezőbb lenne ez iparág, mikép az mindeddig rendesen tör
ténni szokott. Nem tagadhatni mindazálíal , mikép a’ gyapjutermesztés 
folyvást szaporodik, és hogy tanácsos a’ fogyasztást mindenkor tekintet
be venni a’ termesztésnél, ha akarjuk, hogy ez utóbbi érezhetőbb árcsök
kenést ne okozzon. Eddig azonban e’ súlyegy ént meglehetősen föntarták, 
mert rendkívül nagy gyapjumennyiség a’valamennyire léhább kelet daczá
ra sincs eladatlanul fölhalmozva a’ nagyobb gyapjuvásárokon; ez évet 
pedig nem igen mondhatni kitünőleg termékenynek gyapjúra nézve, mert 
Németországban már alkalmasint tetőpontra jutott a’ juhnemesités, ’s igy 
a’ termesztés egyenlő, mellyet az idén a’ szűk szénatermés még elhatar- 
zóbban fog kieszközleni. Hazánkban is inelly naprul napra nagyobb mértékű 
befolyást gyakorol az európai gyapjuvásárokra , igen tetemesül, pusztí
tottak betegségek a’ ny ájakban, és több juhosgazda takarmányhiány miatt 
jóval kevesbité nyáját, főleg, miután a’ pillanatnyi aggasztó árcsökke
nésben épen nem láta buzdítást ereje’s tehetségei megfeszitésire. Russzia 
emelkedik ugyan a’ gyapjutermesztésben, de belföldi gyárai rendesen 
egész termését föl szokták emészteni, következőleg e’ birodalom semmi 
befolyástnem gyakorolhat még most az európai gyapjuvásárokra.Francziaor- 
szágof csak vevő’s nem eladó gyanánt tekinthetni. Spanyolország pedig e’ 
tekintetben már majd egészen elkongott. Szóval, az egész baj csákányi
ból áll, hogy nem kell minden áron megválni a’ gyapjútól, mert igen rö
vid idő múlva bizonyosan kedvező körülmények váltandják föl a’mostani 
aggályos pangást. Bizonyítja ezt már eddig is a’ lipcsei őszivásár, mely- 
Jyen 149 ezer vég posztó ’s egyéb gyapjúszövet kelt el; még pedig ál- 
talanyosan 2—3 tallérral drágábban a’ tavaszi vásárhoz képest, egy
szersmind annyi megrendelés érkezett minden oldalról, hogy a’ gyártók 
alig képesek tökéletesen megfelelni a’ kivánatoknak. —

KÜLÖNFÉLE. P é c s e t t  nov. 6án adatott Lendvay Márton részire, „Babérfa 
cs Koldusbot“ tömött színház előtt ’s Lendvayt szüntelen zajorigó köztetszés, 
többszörös koszorúk és szórt versek dicsőiték. Felvonás közt Lipesey Klára és Koni- 
lósy Paulina Norma dalműből kettőst (duettet) zengtek olly keltemmel, hogy a’ sok 
éljen ’s újra meg újra! kiáltozásra isrnétleniök kelle a’ darabot. A’ casinoi egye
sület mindent elkövet, miszerint Pécsett a’ magyar színház megörököljön; az épen 
ekkor tartott baranya-megyei közgyűlés hőn pártoló e’ vállalatot, hol aláírás nyit
tatván egy óranegyed alatt mintegy 2300 váltó ftot Írtak aláa’RR.; elhalárzá to
vábbá a’ megye: felszólittatni szomszéd ti. Somogy és Tolna megyéket is ez in
tézet pártolására ’s Pest megyét arra: hogy e’ nemzeti játékszínt mint a’ pesti
nek növendéket tekintvén, ismért hazafiui részvéténél fogvásl a’ szükségesbekkel, 
miglen itt megerősülhet, ellátni szíveskedjék; ’s azt mintegy Hók származéká
nak tartván, a’ mennyire lehet, néha néha küldendő színészekkel is örvendez
tesse meg. Teljes igy a’ remény, hogy a’ magyar színészet itt megörökülend. A’ 
megyei határozatok ’s országgyűlési követeknek adott utasítások közül kitünőh— 
bek ezek: többi közt meghagyák Baranya RRdei követeiknek a’ magyar nyelv, 
’s minden ezt terjesztő eszköznek hó pártol tatását, mirenézve is legelsőbben a’ ne
velést a’ hitelbiztosítás tekintetéből váltótörvényszéket, ’s végrehajtásokra néz
ve czélszerü gyorsrendeleteket ’sa’t. határoztak.

A m e r i k a .
Maranhao, aug. 25kén: Azon lázadók között, kik Gaxias várost ha

talmokba ejfék, már egyenetlenség uralkodik. A’lázadók főnöke, Castello 
Branco, ugyan is a’ várost elfoglalva tartja ’s mindent elkövet, a’ lakos
ságnak kizsákmányzástul megmentetéseül; ellenben egy másik lázadási 
főnök, Balaya, néger, ki kcgyctlenségirül igen hires,’s hova jő, dulako

dik ’s gyilkol, a' város előtt táboroz. Általányosan hiszik, miszerint Castello 
Branco, ha gátlani akarná a’ négernek városba nyomulását ’s a’ lakosság ki- 
zsákmányoztatását, nem tehet egyebet, mintha e’ vérszopó négert meggyil
koltatja. Caxiasban egyedül 200 portugál és brazíliai nyög tömlöczben. 
Küldöttség érkezők ide békejavaslatokkal, mit azonban elutasítónak. A’ 
kormány ezer főnyi csapattal bir az ország beljében ’s mióta 7— 800 fő
nyi uj csapat érkezők e városba ’s Parába, vissza kezdik nyerni bátor
ságukat. Mindé’ mellett is sokan , főleg európaiak, hajóra szálltak volna, 
ha az elnök meg nem tagadja tőlök az útlevelet. —

Lissabon, oct. 21én: Maranhami levelek aug. 2 léig érkeztek, mely- 
lyekből kiviláglik, miszerint e’ tartomány tökéletes forrongásban van. Ca- 
xiast, gazdag várost, melly által a’ tartomány fél kereskedése űzetik, a’ 
zendülők elfoglalók ’s kizsákmányzák. A’ magánybirtok kárát 300 ezer 
font sterlingre becsülik; a’ tartomány beljével minden közlekedés félben- 
szakadt, következőleg a’ kereskedés is egészen megszűnt. Marnnham vá
rosban nyugalom uralkodik ésaz egész népség elvan tökéivé utolsó csepp 
vérig ótalmazni magát, ha a’ lázadók merészlenének előnyomulni. Fara 
’s Pernambucobul több csapat érkezők, hadiszer pedig nagy mennyiség
ben. Maranhamtól 24 legoanyira aug. 9én csata történt, mellyben a’ csá
szári csapatok 13 halottat és 108 sebesültet vesztenek. Az ell nségvesz- 
tesége nem tudatik. — Riograndeban a’ háború folyvást tart, mit egy rész- 
rül Lagos város meghódításával nyertek, más részről Laguna város el- 
foglaltatásával a’ zendülők által ismét elveszték. Brazília deli és éjszaki 
tartományiban folyvást dühöng e’ szerint a’ belháboru; eliez jéraland még 
nem sokára st. Paulo tartomány is , melly már zajongui kezd. —

P o r t u g á l i a .
Lissaboni hírek oct. 21eig terjednek; szerintük a’ ministerek ésné- 

melly cortestagok közötti titkos tanácskozásban Lagos b., a’ portugál kor
mány londoni pénzügyviselője javaslata felett vitatkoztak, mellynek czélja 
a’ küladósságok kamatainak részenkénti fizetése. A’ jogminisíer ’s kétcor- 
testag hatalmasul kikelt a’ javaslat ellen, a’ többség azt azonban cortes 
elibe terjesztendőnek határzá. E’ rendszabály mentüJelőbbi foganatosí
tásául a’ cortesmegnyitást nov. 20ára tanácsiák a’ fölségnek; ez azon
ban törvényes időre kívánja halasztatni az összehívást Egyébiránt a’ cor
tes hihetőleg visszavetem!! Lagos b. javaslatát, meit a" túlzó szabadel- 
mii lapok határzottan ellene nyilatkoznak. — A’ kormány, ha pénzügye 
megengedi, a’ maranhami (brazíliai) révekbe hadihajót szándékozik kül
deni , a’ portugál alattvalók védelmére. — Az úgynevezett migueli gue- 
rillák , mellyeknek valódi nevök rabló csoportok , kis osztályokban mu
tatkoznak; többen foladák magokat ’s kir. kegyeimért könyörgenek. — 
Oct. 19én, minta’ trónörökös, d. Pedro de Alcantara névnapján a’pa
lotában lakoma volt; az erősségekről, valamint a’ hajókról dübörögtek 
az álgyuk. — Az egész országban, főleg Oportoban, tömérdek ál-bank
jegy kering. —

S p a n y o l o r s z á g .
(Válaszfölirati cortesviták.) Az oct. 22iki cortesülésbeu következő 

módositványt hoza indítványba a’válaszfölirathoz Diaz Gil, Zumalacarre- 
gui, Campuzano , Eerro Montaos, Felin és Mendizabal követekkel egy- 
értelmüleg Arguelles : ,,A’ cortes reményű, mikép e’ nagy nemzet kormá
nya gondoskodni fog , hogy Európában méltóságához illő helyet foglaljon 
e l’shogy semmi ollyashoz nem adandja megegyezését, mi vagy most, vagy 
jövendőben függetlenségét korlátozhatná.“ Ezután folytatók a’ fölirat rész
letes vitatását, és Arguelles két óráig tartó beszédben nyilványitá azon vé
leményét, miszerint a’ nemzeti függetlenség veszélyeztetve van és a’mi* 
nisterek lealacsonyítják magokat azon idegen hatalmak előtt, mellyek még 
mindeddig nein ismerők meg a’ királyné kormányát, ’s ez okbul minden 
hivatalos levelezést 1834 óta a’ cortes elibe kivána terjesztetni. Emlité 
továbbá , mikép a’ hadminister hivatalos jelentése szerint a’ spanyol had
sereg jelenleg 219,327 gyalog és 16,524 lovasból áll, ’s ezt kívánta tu
datni az idegen hatalmakkal, mert ez leghamarább képes velők megismer
tetni a’ királyné kormányát. Beszéde egyébiránt minden következmény 
nélkül maradt.

A n g l i a .
(Az angol hadsereg elfoglalja Kabult. Elegy.) Bombay, sept. llé n : 

„Miután az angol hadsereg négy osztályban május végén ’s junius elején 
Kandahart elhagyó, jul. 16ikán Mukeerbe érkezek Gliazna közelében. In
nen 20kaig háboritás nélkül folytatá útját; a’ zendülők csak egyszer tá
madók meg az angolokat, de rövid csata után kudarezot vallottak. 2 lén 
megnyitók az angolok az ostromot Gh az na vagy Ghizni ellen, honnan 
élénk puskatüzzel üdvözlő őket az ellenség. 22ikén éjfélkor rohanásra 
tőn készületet az angol sereg; a’ pattantyusság megindult, nyomban kö
vetve a’ gyalog katonaság által ’s reggel 3 óra tájban trombitaharsogás 
közt a’ városba nyomultak, mellynek utezáin véres harcz támadt ugyan ; 
de délutáni 5 órakor már angol zászlók lobogtak a’ föllegvárban , ’s igy 
mintegy 3 óra alatt Ázsia egyik legerősb vára az angolok hatalmába juta, 
noha 3300 vitéz afghan ótalmazá a’ falakat a’ kabuli volt király fiának 
vezérlete alatt. Az őrségből 500 ember hullott el, a’ többi pedig vezérestül 
angol fogságba esett. Az angolok összesen 91 holtat és sebesültet vesz
tének. E’ fényes hadiszerencse hirére Doszt Mohammed maga és fia egész 
haderejével azonnal kiindult Kabulból; de Ghizni elfoglaltatása hire olly 
nagy erkölcsi hatást gyakorla, hogy 300 lovast kivéve, az egész roppant 
hadsereg elpártolt Mohammedtől ’s azonnal elszéllyedt, Mohammed pedig 
minden hadiszert elhagyva, futásban volt menekvést keresni kénytelen, 
mi által összesen 28 álgyu jutott az angol parancsnok hatalmába , ki ezután 
minden ellenállás nélkül Kabulba vezető aug. 4ikén Sudsa sah küldöttjét, 
kit jól fogadott a’ lakosság. Aug. 7dikén maga a’ sah is megjelent a’ vá
rosban. — A satarahiradzsa is megkapó érdemlett büntetését, az angol 
ügyviselő ugyanis két ezreddel körülvéve palotáját és fogollyá teve őt
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miután a’ kitűzött határidő után sem akará teljesíteni az angol kormány
zóság kivánatit; ugyanazon nap az elfogott radzsa testveret emelé trónra az 
angol meghatalmazott. A’ keletindiai társaság szigorúan szándékozik most 
megbüntetni a’ makacskodó indiai fejdelmek rakonczátlankodásit ésDzsud- 
pore ellen is hadserget inditameg. Reménylhetni, hogy az angol sereg ed
digi fényes szerencséje tetemesül csökkentendi az indiai főnökök gőgös bá
torságát. A’ birmanok is naponkint szemtelenebbekké válnak, ’s hire já r, 
hogy a’ kormányzóság rövid idő múlva ellenük is fegyveres erőt szándé
kozik síkra szállítani. Rundsit Szing fia minden ellenállás nélkül atyja 
trónjára juta; általányosan mondják azonban, miszerint olly gyönge ez 
uj fejdelem minden tekintetben, hogy csupán az angol kormányzóság ha
talmas befolyása es jó tanácsadók által fogja magát trónon föntarthatni.

C p a n c z i a o r N z á ( ( .
(Vélemény d. Carlosrul és az angol politikáról. Elegy.) D. Carlos 

folyvást Bourgesban tartózkodik. Atlátá a’ kormány, hogy nem könnyen 
tehetne czélszerütlenebbet, mint őt útlevéllel ellátni, azon pillanatban, 
midőn vezérei valódi vagy álparancsival ellenkezve nem rakják le fegy- 
veriket, ’s midőn szabadon bocsáttatása bizonyosan azt hitetné el a’spa- 
nyol néppel, hogy követelt jogait a’ franczia kormány is helyesli. Utle- 
véladás gyöngeséget tanusitna most, mert ugyan lerakák é fegyvereiket 
az ellenséges vezérek, vigy megismérte é legalább d. Carlos a’ királynét? 
Nem. Miért mondana tehát le most a’ franczia kormány azon biztosíték
ról, mellyet ezelőtt szükségesnek tartott? Milly újabb körülmény ment
hetné az illy visszalépést ? Mit szólhatna a’ kormány a’ kamrának ment- 
s ígül, ha mondania kellene, hogy septemberben vissza akará tartóztatni 
tovább utazástól d. Carlost, ’s november elején már kénytelen volt őt sza
badon bocsátani? A’ franczia ministerség álláspontja Spanyolország elle
nében kedvező ugyan, de igen kényes, mert Madridban más kormányok is 
tartanak képviselőket. Azon téren könnyen több politikai és kereskedési 
érdek jöhet egymással súrlódásba. Leszen é majd a’ ministerségnek elég 
ereje a’ súrlódást elmellőzni , vagy az összeütközést szeliditni, a’nélkül 
hagy egyszersmind a’ franczia érdekeket koczkáztatná ? Megerősithetendi 
é Spanyolországgal a' frigyet; a’ nélkül, hegy az által a’ szövetséget 
Angliával veszélyeztetné ? Anglia helyzete igen súlyos. Kereskedési for
dulatai nem mulékonyak, sőt félhetni, hogy állandóan rósz következmé
nyeket fognak azok rövid idő alatt szülhetni. Azok tökéletes elhárítására 
más törvényeknek kellene létezni Angliában, és más kereskedési rend
szernek Európában. Egyenlőn nehéz mindazáltal az angol főnemeseket uj 
törvények elfogadására bírni, és a’ vámrendszer kapuit jobban kitárni az 
európai szárazföldön. Anglia isszonyu tanítást adott a’ világnak egyedá- 
ruskodás és politikai önzés ügyében , ’s nem fogja most tagadhatni, hogy 
a’ tanítványok becsületére válnak az oktatónak. A’ kereskedési elsősége’ 
boldogtalan harczában természetesen azon nemzet szenvede legtöbbet, melly 
leginkább szaporodott. Húsz év óta csupán gazdasági nézetek tartjákle- 
bilincsezve Anglia kormánya figyelmét. E’ birodalom minden mozdulata 
azon szükséget árulja el, miszerint minden áron tartozik nyitva tartani ré
gi kereskedési útjait, s folyvást újakat szerezni, hogy valamikép meg 
ne előztethessék más idegen hatalmak által. Keletindiában sajátszerű sze
rencsétlenség üldözi az angolokat, melly mindig tovább űzi őket. Vala
mint Napoleon nem akart megállapodni, miután Nápolyi, Bécset és Ber
lint elfoglalá ’s egészen Cadizig és Moszkváig szándékozék nyomulni, úgy 
Anglia is folyvást távolabbra terjeszti karjait Indiában,’s legújabban Ghiz- 
nit és Kabult foglalá el. Valamint Napoleon, úgy Anglia is trónokat emel 
föl és rombol le, ’s indiai fejdelmekkel környezted magát, kiket csupán 
tisztviselőinek kell tekinteni.Előbb utóbb azonban Anglia is legyőzhetlen aka
dályokra találand, valamint Napoleon és megérkezik majd a’ visszatorlás 
ideje, melly eddig minden óriási hatalmat és birodalmat megdönte.E’sors 
Angliát is el fogja érni; mikor? erre senki nem válaszolhat.—A’Temps 
következőleg okoskodik a’ legközelebbi kamraülésekről: „Megkapjuk é 
a’ választás-javítást? Nem. Pedig a’ministerség csak igen gyöngén ellen
zi azt; föbb minister szükségesnek és sürgetőnek tartja e’ rendszabályt, 
mert attól fél, hogy végre majd erőszak fogja tőlük azt kicsikarni, mit 
most még önkényt ’s érdemet szerezve adhatnak meg. Megkapjuké a’ka
matcsökkentést ? Nem; pedig a’ pénzügyminister már kidolgozó ez iránti 
indítványát ’s kész azt kamra elibe terjeszteni. Egyébiránt Nemours hget 
le akarják kötelezni, ’s bizonyosan háztartási költséget ajánlanának neki. 
A’ pecsétőr mindenféle törvényeket készít, ’s mind e’ mellett is csak az 
leend a’ végsiker, hogy ismét semmi lényeges javítás nem fog történni. 
— Bemard volt hadminister halálán van. — Hugo Viktor jelenté bará
tinak, hogy a’ franczia akadémiában megürült helyért nem fog folyamod
ni. — Bonald lyoni érsekké fog kineveztetni. — Némelly politikai kö
rökben ministerség - módosítást rebesgetnek.“ —

(Lajos Fülöp és Bordeaux hg lelkülete.) Paris, oct. 24ikén: „Va
lóban nehéz nem csodálni Lajos Fülöp nevezetes lelkületét, habár ez lenne 
is csak az egyetlen kitüntető érzés , mellyel iránta viseltethetni. Annyi 
hajlékonyság olly nagy szilárdság mellett, olly nagy fáradhatlanság a’ több
ször nem sikerült próbák megújításában , annyi bátorság olly roppant ova- 
kodás mellett, annyi léiekerő az eltűrésben, e’ rendszeres hanyagság kel
lemetlen határzatok körül, e’ makacs hitetlenség az emberi szellemiségben, 
annyi simaság olly nagy uralkodási vágy mellett, annyi türelem minden
nemű meggyaláztatás ellenében , olly megvetés annyi számtalan kivánat, 
fölszólitás és intés ellenében , — mindez valóban bámulatra méltó lelkü
letűit képez. Bármikép Ítéljenek is róla, jelen pillanatban csakugyan nagy 
és fényes sükert köszönhet neki a’ müveit Európa. Mióta Katalin a’ czári 
trónrul lelépett, most tapasztaljuk először, hogy Russzia, melly eddig 
mindenkor nagyságát ’s erejét szokta békeidején bámultatni ’s csupán há

borúban áruiá el gyöngeségét, most béke közepén is kénytelen lön ki
mutatni gyönge oldalát. E’ következményt egyenesen Lajos Fülöp lelkii- 
letének ’s politikájának köszönheti Európa. Illy késkedő, mozdulatlan , biz
tos czélu ’s ingatag eszközli, rugalmas ’s kérlelhetlenül bőnyés (zabig) po
litikához nem volt még szokva Russzia, ’s az orosz kormány, melly Car
thago szerepét akará játszani, a’ késkedő ellenében lerakni lön kénytelen 
fegyverit. Ha a’ francziák királya mindjárt eleinte bármilly részre határ- 
zottan nyilatkozott volna, úgy Russzia most is bízvást játszhatná retteg- 
tetősdi szerepét; mivel azonban szakadatlanul késkedék ’s határozatlan 
maradt, tehát végre is kénytelenült Russzia azon hatalmaskodás ormáról le- 
szállani, mellyen olly örömest mulatott volna huzamosb ideig, ’s már 
most egyenlő lábon áll a’ többi hatajom politikájával. Russzia mindent el- 
követe, hogy álhelyzetét továbbra is megtarthassa; de minden törekvése 
tökéletesen meghiúsult. Eleinte iszonyú harczkésziiletek hirehangzék déli 
Oroszországból, hogy a’ háborútól rettegő Lajos Fülöp készebb legyen az 
orosz kormány követelésire hajlani; de a’ francziák királya mind ezt föl 
sem vévé. Azután mindenütt beszélék : hogy Russzia nem akar részt venni 
a’ tanácskozásokban. „Majd meglátjuk!“ mondó Lajos Fülöp. Utóbb is
mét azt rebesgeték : hogy Russzia és Poroszország visszalépnek a’ tanács
kozástól. „Magok semmit nem fognak eszközölhetni,“ szóla ismét Lajos 
Fülöp. Végre szélytiben beszélék: hogy Russzia közelebb viszonyba kiváo 
lépni Francziaországgal, ’s ezért Spanyolországot is kész föláldozni. La
jos Fülöp semmit nem óhajt inkább, mint épen e’közelítést; de mivel jól 
tudá, hogy ennek még nem jött meg ideje, tehát nem hagyá magát el- 
csábittatni. Ezalatt Palmerston erőszakos föllépésre akará őt kényszeríteni 
az alkirály ellen. Lajos Fülöp átlátta, hogy Russzia igen örömest látna illy 
meggondolatlanságot, ’s azért nyugott mosollyal utasitá el a’ heves lordot. 
Végre, miután minden kisértés siker nélkül maradt, Brunnow Londonba 
kiildeték, mi igen hasonlita Napoleon ISI4iki tettéhez, ki látván a’ szö
vetséges fejdelmeket Paris felé közelíteni, ’s tudván, hogy nem képes 
erőszakosan föltartóztatni őket, rögtön a’ Rajna felé fordult hadaival, gon
dolván, hogy a’ szövetségesek azonnal tartományik ótalmazására fognak 
sietni. De a’ szövetségesek ezt nem tevék, hanem bátran folytatók előre 
utjokat ’s Napoleon kénytelen lön megfordulni. Lajos Fülöp Napoleon pél
dáját követé 's nem engedé magát elriasztatni, hanem nyugottan folytató 
törekvésit az orosz befolyás csökkentésire. így aztán Russzia is kénytet- 
ve látta magát visszavonulásra és követésire a’többi hatalom politikájának. 
Ezt Lajos Fülöp politikájának köszönhetni, ’se’ miatt neheztel most reá 
annyira Russzia. Lajos Fülöp most még inkább reményű Russzia óhajtott 
közelítését, miután megmutató hatalmát. Napjainkban a’ késkedő íegha- 
talmasb,’s a’rohanók majd mindenütt elvesztik kitűzött czéljokat. — A’ kor
mány hivatalosan értesült Bordeaux hg Romába érkeztérül, ki onnan ösz- 
szeköttetést akar alapítani Francziaországgal. A’kormány szigorú őrszem
mel tart e’ hir következtiben minden utast, nem azért ugyan , mintha La
jos Fülöp félne rokonitól, hanem inkább azért, mivel nem szeretne el
lenük keménységgel föllépni, mit mulhatlanul tennie kellene, ha közülök 
valamellyik elég. vakmerő lenne, nyiltan síkra lépni ellene. A’fiatal hg éle
tét koczkáztatná , ha talán anyja szerepét kívánná folytatni Francziaor- 
szágban , mert a’ francziák rég megunták már az illy kalandokat.

T ö r ö k o r s z á g : .
A’ marseillei lapok egyike Konstantinápolybul ekép ir : „A’ szultán 

’s Méh. Ali közti kibékülést egészen bizonyosnak tekintik. A’ szultán és 
anyja gyakran közlekednek Méh. Alival ’s úgy látszik, mind inkább hajlók 
elvonni Chosrevv basától azon hatalmat, melly őt most ruházza. Rezsid 
basa befolyása naponkint növekszik. Roussin hajóvezér visszahivatása köz 
beszédtárgy. Diplomatái tehetségirül ’s az általa követelt politikáról bármilly 
különbözők a’vélemények, egész világ megismeri azonban politikai bánás
módja őszinteségét’s nyíltságát. Mahmud szultán őt „Doghru adam“nak(jó 
férfinak) ellenben ButeniefFet „Gilki“nek (rókának) nevezé.“ —

(YVaghorn körirata a’ kereskedőkamrákhoz.) Alexandriai oct. 7diki 
magányos levelek igen fontosak kereskedési tekintetből, mert valósítják 
azon hirt, miszerint az Indiávali közlekedés a’ suezi íöldszorosnál valóban 
gátolva leend, ha az egyesült európai nagy hatalmak az alexandriai rév
partokat ostromzár alá veendik. Mi azonban olly hamar aligha megtörté- 
nendik. Waghorn oct. Térül következő körlevelet bocsáta k i: ,,A’ Calcut
tái, madrasi, bombayi, ceyloni, cantoni, valamint a’ londoni, liverpooli, 
bristoli, glasgowi, birminghami, manchesteri és sheffieldikereskedő-kam
rákhoz. Uraim! Az Egyiptus és Törökország közti politikai viszonyok jelen 
kétes helyzetét, mellynek elintézésire és kiegyenlítésire most Bécsben az 
európai öt hatalom képviselőji összegyűltek (?), nem olly könnyű elháritni, 
haazegyiptusi basától el akarják venni azon felsőséget, mellyet az elhunyt 
szultán Szyria , Arábia és Candia felett átengede neki. Folyvást gondosan 
buzogtam hazáin kereskedési érdekeit gyors közlekedési utak szerzése ál
tal Egyiptuson keresztül előmozdítani; most azonban kénytelen vagyok 
Önök előtt nyilványitani, miszerint minden törekvésem fistbe megy, ha 
az alexandriai kikötőket angol-franczia hajósereg ostromzár alá veendiaz 
öt nagy hatalom nevében. Nézetem szerint Anglia és India többet veszt ez 
által, mint bármellyik tartomány ’s minden tekintetben. Midőn az európai 
politikusok a’porta érdekeit tartják .figyelemmel, Egyiptoméiról könnyen 
megfeledkezhetnek ; őszinte véleményem azonban az , miszerint Egyiptus 
egy tap-ot sem enged, mig nem biztositják azon tartományok iránt nyert 
és kapott jogaiban, miket már most is annyira előmozdít jóllétükben. Min
den további megjegyzés nélkül intem Önöket: tartsák készen magokat az 
Egyiptuson keresztüli közlekedés megszűnésére. Nem mondom, hogy bi
zonnyal megtörténik az, de kötelességem Önöket a lehetőség iránt figyel 
meztetni. Waghorn Tamás.“ —

Szerkeszti Ilclmeczy. — Nyomlalja T rail wer- K árolyi úri ulcza (il2.

*
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M a g y a r o r s z á g  é s  E r d é l y ,
A’ császárné’s k. ö felsége következő magyar asszonyságokat méltózta- 

tott palotaHölgyeivé kinevezni: S z é c h e n y i  Emilia grnőt, szül. Zi- 
chy-Ferraris grn.; D álff’y Teréz grn., szül. llossi grnöt; S e ld e rn  Má
ria grn., szül. Hadik grnőt pedig kisebb kamrásnó'i joggal kegyeskedék 
megtisztelni. —

(> cs. ’s ap. kir. fels. a’ nváradi deák szert, káptalanban Dellinger 
János ő'rkanonokot olvasó-kanonokká; a’ csázmniban pedig Mravinecz Pál 
ör-kanonokot szinte olvasókanonokká nevezni, egyébiránt a’mindkét hely
beli fokszerü előléptetést megerő'siteni; továbbá a’ zágrábi káptalanban 
Horváth József kamarczi fő'esperest olvasó-kanonokká; Koriticb Ferencz 
székes-egyházi fő'esperest éneklő'-kanonokká; Tuskán Ferencz goriczi fő- 
esperest őr-kanonokká; Birling János kcmleki fő'esperest székesegyházi 
fő'esperessé; Uzorinatz Ignácz vaskai fő'esperest dubiczi főesperessé; Mi- 
balitz István csázmai főesperest kamarczi főcsperessé; Mi hi eh Mihály va
raséi főesperest goriczi főesperessé; Vuczich Mihály urboezi fő'esperest 
kcmleki főesperessé; Vakanovich Antal turopolyai fő'esperest vaskai fő- 
esperessé; Vachtarieh János másod tanító-kanonokot (mag.can) csázmai 
főcsperessé; Hochreiter Izidor odik tanitó-kanonokot varaséi főesperes
sé; Vukovich Máté 4dik tanitó-kanonokot urboezi fő'esperesse; végre Schott 
József 5dik tanitó-kanonokot turopolyai főesperessé nevezni kegy. mél- 
tóztatott, ’s a’ pozsonyi postaigazgatóságnál megürült ellenőri tisztséggel 
Német József kassai ellenőrt k. felruházni.

Ó cs. ’s ap. kir. fölsége f. e. nov. 2ki határzatában mélynádasi Gliequier 
Zsigmondi innsbrucki városi és tartomány i jogtanácsost tyrol-vorarlbergi 
lölcbbviteli cs. kir. törvényszéki tanácsossá nevezni méltéztatott.

() es. ’s ap. kir. fölsége D o le z s á le k  Antalnak, a’ pesti vakok 
intézete igazgatójának, következő czimii munkájáért: „Útmutatás vak 
gyermekekkeli c'zélszerü bánásmódra kora ifjúságuktól kezdve“, mellyet 
a’ ni. kir. helytartótanács a’ szerző folyamodta következtiben a’ hazában 
divatozó nyelvekre leforditfatván, minden lelkésznél ingyen osztatott ki, 
száz pgő forintnyi jutalmat méltéztatott kirendelni.

A’ nmeit. m. kir. udv. kamra az orahoviczai keresk. 30adosi tiszt
ségre Baborszky Ferencz GOczadost, az újonnan felállított ellenőri tisztségre 
Schrodt Fülöp ellenőrködő tisztirnokot, tisztirnokká Bicliianieh István gya
kornokot; pozsonyi járulnokká Schwarzenegger Ferencz farkasvölgyi har- 
miuczadhivatali Írnokot: ennek helyébe Dauer Zsigmond budai gyakorno
kot ; a’kubini oOczadnál újonnan felállított ellenőri tisztségre Blümmer Hen
rik temesvári tisztirnokot; ennek helyébe Földváry Sándor újvidéki só- 
és harminczad hivatali gyakornokot; alhéi GOadossá Häuszler András 
nádkúti (Knhrbrunn) SOczadost; nádkuti SOczadossá Krenosz Márton sop- 
ronyi tisztirnokot; sopronyi tisztirnokká Paulay Márton budai gyakor
nokot ; a’ mohácsi k. sóhivatalnál megürült sóárnoki tisztségre Csépkey 
Károly helybeli ellenőrt; a’ nbányai k. sóhivatalnál megürült sóárnok- 
ságra Kreiisel-IIerdliczka Károly ottani ellenőrködő' sómázsamestert; en
nek helyébe Begovehcvieh Ignácz mázsamestert; ez utóbbi helyébe Ilusz- 
ka Ferencz mázsást, fokszerű előléptetés által; a’ nbányai k. sómázsá- 
si tisztségre Karaim- Fduárdot, a’ pesti k. sóhivatal gyakornokát; tisza- 
ujlaki s('nnázsássá Traxler István szigeti k. tutaj-számvevőt; Spanyol An
tal palánkai újonnan kinevezett erdőszt l\evuczára;helyébe Braun József re- 
vuezai erdőszt; végre a’ hradeki erdő'hivatal tisztirnokává Boser Károly 
fizetcstetclen gyakornokot alkalmazá.

A két k. kir. leirat magy. fordítása iinez: „() es. ’s ap. kir. felsége 
íegkegy. U. nevében ’s a" t. Kedves dolog voltő Fels, előtt a’ KK és BBnek
j. e. oet. 31 ki alázatos feliratából megérteni, hogy k. kir. előadásit olly 
hódoló érzéssel tisztelik, miszerint azokat egyedül a’ közjóra’s törvények 
teljesülésére irányzottaknak önként vallják; kegy. igéri annálfogva ő fels. 
magának, hogy a' KK és HU azok tárgyalásiban serény és olly szorga
lommal fognak munkálkodni , hogy mind c’ jobbágyi nyilatkozásuknak, 
mind azon előadások törvényes czéljának minél hamarább elég tétes
sék ’s azokat illetőleg ugyan, miket a’ KK és HU segélyeszközül a’ 
királyi előadások első pontjára nézve kívánnak: ámbár kegyelmesen 
meg van győződve 0  f e ls é g e ,  hogy  a’ szükség, mellynek ösztö
néből Ugyanő a’ KK. és HHct a’ katonaujonezokban rendelendő segede
lemre felszólította, k. előadási most érintett első pontja tartalmiból ön- 
kint is elég világos; nehogy mindazáltal óhajtásuk teljesittetlenül maradjon, 
c’ tárgyban azon képen, mint 1830ban történt, adandó bővebb értesí
tés vegeit, b. Lederer Ignácz val. b. tit. tanácsost, lovassági tábornokot, 
’s Magyarország hadi főkormányzóját kegy. megbizandónak vélte, ’s ugyan 
ezt a’ KK és UHnek azon hozzáadással jelentetni, miszerint e’ dolog siet
tetésére egyszersmind k. rendelés tétetett, hogy az tüstint készüljön e’ 
tiszte teljesítéséhez. Az ország KK és HUeinek előbb történt felírása töb
bi részire pedig ő fels. k. kir. válasza rövid nap alatt szinte következni 
fog. Egyébiránt ’s a’ t. 0  es. ’s ap. kir. felsége által, Bécsben 1S39 nov. 
Tkén’s Bartal György s. k.“ A’II. k. kir. leirat határtalan hálaörömmel fo
gadtatott a’ f. h. 11 kei elegy ülésben ’s tartalma ez: „Fens. főhg, ’sa’t. 
Miért Kedvességed ’s Hííségtck Hozzánk ’s óhajtásaik iránt bizonyított 
hajladéságuukhoz viseltető jobbágyi bizodalmoknál fogva esedeztek, hogy

alázatos felírásaikat már ez országgyűlésből egyedül magyar nyelven ké
szíteni ’s ugyanazon nyelven élőnkbe terjeszteni engednők: ezt Kedvessé
ged ’s Iíűségtek iránti azon kegyelmességünk további emlékéül megadjuk. 
Kikhez egyébiránt’s a’ t. Költ. Bécsben nov. 9dik 1839 észt. Ferdinánd 
s. k. Gr. Mailáth Antal s. k. Bartal György s. k.“

(Pesti magyar színház.) F. h. 23kán, szombaton, Megyeri) Károly 
jutalmául ,Tatárfutás4 eredeti bohózat 3 szakaszban, irta Gaal, zené
jét szerzé Them Károly, kerülendszínpadra. A'jutalmaztatandó színész, 
a’ bóhozatiró és zeneszerző nevei eléggé kezeskednek azon élvezésről, 
melly a’ pesti magyar közönségre vár ez alkalommal. A’ bohózat ezelőtti 
ezime „Kuruczvilág44 volt.

(Bécsi fónyertes száinok.)Xagy-Zdikau uradalom kijálszatása f. c. november 
Ifiken következő sikerrel ment véghez: 76473 nyert 200,000 f. vagy az ura
dalmat, 50737—30000 f., 35497—10000 f., 02798— 5000 f., 42078—6000 f., 
47481 —3000 f., 04873—2000 f., 105540—2000 f., 25122—0000 sorsszámot 
és 25000 f., 185379—1300 sorsszámot cs 8000 f., Í65Í89—500 sorsszáraot 
és 3000 forintot váltóban. —

A’ m a g y a r  t udós  t á r s a s á g ,  tek. Pest megye nagyobb teremében, 
f. évi november 24én, délelőtti 10 órakor fogja 8-d. közülését tartani; racly- 
lycn minden rendbelit hazafiéi tisztelettel ’s indulattal lát. Magyar köntösben 
megjelenőknek a’ terem áll nyitva, másoknak a’ karzat, hol asszonyságok szá
mára külön hely leszen.

A’ m a g y a r  t udós  t á r s a s á g  October 28. november 4. 7. II. 13. és 14. 
tartott kisgyüléseiben 1. ncmclly nagygyülési készületekkel foglalkodott. 2. A’ 
nyelvtudományi osztály részéről Vörösmarty Mihály rend. tag által készített nagy 
szótári péhlányczikkelyok mcg'vítattattak , ’s magokat azokhoz tarthatás végett 
az azon szótár dolgozására megbízott valamennyi rendes tagnak számára sajtó 
alá adattak. 3. Hartmann „Az ember szelleme“ czimii munkájának fordítása dr. 
Soltész Jánostól Bugát cs Szilasy rend. tagok tudósítása következesében a’ nagy
gyűlésnek ajánltalni határoztatolt. 4. A’ Tudománytár számára beküldött három 
történeti, egy népismereti ’s egy természettudományi dolgozatnak bírálók ren
deltettek. 5. Kovács László értekezése a’ müncheni dologházról Fáy András 
tiszt. — Podhradczky Józsefé szent Márton születése helyéről Jerney János 
rend.— , cs Irinyi Jánosé a’ veg'ytani rokonságokról Bugát Pál rend. tag ajánla
tára a’ Tudománytárba fölvétettek. 0. Horváth József rend. tag a’ Tajszótárhoz 
Vas ós Hont vármegyei, Horváth Zsigmond lev. tag pedig Balaton-mel éki szavak 
gyűjteményét küldöttek pótlékul. 7. A' Könyvtárt a’ következő szerzők nevelték 
munkáikkal: a) Hammer Antal: Geschichte der Pest die v. 1738—1740imTc- 
inesv. Banate berschte. 1839. b) Horváth Zsigmond 1. tag. Elmederítő történetek 
’s adatok füzére 2ik köt: Pest, 1840. c) Joo János- Héti lapok míitudomány 
terjesztésére. Eger, 1838. d) Nagy Pál: Simonyi József élete. Pest 1819. Hi
stória pragmatica Rcgni Hungáriáé. Editio If-da Pest 1813. 8. Bertha Sándor 
acadomiai rendes ügyvéd az 1830ki országgyűlés általa irt történeteit kézirat
ban a’ társaság" gyűjteményei számára adta be.

Bu d a i  ÍVőegy c s ü l c t .  Nemzeti intézetinkre tett hazafi áldozatiról olly 
dicséretesen ismert gr. Buttler János cs. kamrás ur, legközelebb a’ szenvedő em
beriség oltárára is 1000 pengő forinttal áldozott, olly őzéiből, hogy rajta a’ nö- 
egyesületileg felállított gyámházban egy sinylő nószemólynek ápoltatására egy terv- 
szerinti ágy örök időre alapiltassck. E’ nemes alapítvány — magas alapítója nevet 
viselendő — szíves hálaörümmcl fogadtatván, jótékony rendeltetésére fordittal- 
ni fog ’s érette az érdcinkoszorus jóltcvőnek a’ haza előtt is forró hála monda
tik. Az egyesület rendeletéből közli, annak titoknoka. Kiilkey Henrik.

(Pesti hengermalom-társaság.) A’ nemzeti haladás ügyében magának annyi 
érdemet szerzett S z é c h e n y i  István gr. fáradhatlan törekvése ismét uj köz
hasznú részvényes társulatot létesítő, melly gabona-őrlő hengermalmok fölállítá
sát tiizé ki magának czélul a’ frauenfeldi találmány szerint, először ugyan csu
pán Pesten, de utóbb a’haza több alkalmas és kedvező részeiben is. E’, több nagy 
városban , mint például Milanóban , Münchenben , Mainzban, Stettinbcn , Lip
csében ’sa’t. fölállított hengcr-Iisztmalmok, miket helyzeti viszonyok szerint majd 
gőz, majd viz által szokás hozni mozgásba, egyszerű hengerművel 24 óra alatt 
100—120 bécsi mérőt őriének egészen szárazon meg ’snemcsak szép, hanem egy
szersmind jó ós tartós lisztet készülnek, mikép az már közönségesen tudva van. 
E’ tapasztalásokon alapuló kedvező siker, mdlyért még ázunk ül kezeskedik is 
a’ főrészvényes, annyival örvendeícsb következményt igér az itteni lészvénycs 
társaságnak, minthogy itten nyilványos szükség uralkodik a’ galmaörlő malmokra 
nézve, tökéletes szerkezet iieket pedig alig alig találhatói. Hogy c’ vállalat, főleg 
azon esetben, ha nagyobb kiterjedést találna nyerni, igen kedvező hatású leend 
a’ magyar gabna- cs lisztkercskcdósrc, ’s ez által magát a’ gabnatermesztést 
is kedvezőleg inozdituudja elő , azt alkalmasint senki nem fogja kétségbe von
hatni. Legnagyobb haszon mindazáltal kétségkíil Budapestre fog háramlani e’ 
vállolalból, mert az év minden szakában itten szünet nélkül dolgozó henger
malom nemcsak állandó lisztárszabást eszközlcne, hanem hihetőleg csők kentend- 
né is a’liszt árát, mit eddig a’hirtelen beállott dunai zajlás mindenkor igen érezhe
tői cg szokott emelni. A’ nevezett társulat igen tetemes pénzeiével már csak
ugyan meg is kezdé munkálkodásig Nádorunk ő cs. kir. fhgségc magas pártfo
gása alá kegycskcdck fogadni e’ közhasznú társulatot, ’s nemcsak igen jó hely
zetű földiért engede vásárolnia Leopoldvároshan, az újépület mögött, hanem egy
szersmind kegyesen megengedni méltéztatott, hogy az ott építendő hengerma
lom „József malma“ czimet viselhessen. A’társulat már elhatárzá az első rész- 
vónytized befizetését, ’s a’ választmányt is kinevező , melly négy évig inlczcn- 
di ügyeit az igazgató elnöksége alatt. A’ választmányi tagok ezek : Appiano J., 
Barkóczy gr., Burgmann Károly, Halbauer János György, Kappel Fridiik, Sin» 
b., Széchenyi István g r ., Tükory József, Valero J. A., YVodjancr Andor. E’ 
választmány azonnal intézkedni kezde az élőmunkák és építés ügyében, ’s mind
eddig buzgó pártoltatást talált a’ városi hatóságnál, melly minden hasznos vál- 
lolatot mindenkor lehetőségig törekszik előmozdítani. Az itteni hengermalom 
idciglcn 3 osztályzatra van számítva, ’s jövő őszkor már minden esetre meg
lesz benne kezdve az őrlés. E’ szerint tehát ismét uj utat látunk nyílni a’nem
zeti ipar egy eddig igen parlagul hevert ága előmozdítására. Kívánatos , hogy 
méltó jutalmat nyerjenek a’ lelkes és egyszersmind merész vállalkozók. —

U g ía r - ’a tö * s é r - ü g r y .  A’ zilahi mustból nem lesz az idén gégefii- 
rész beczkói, sem kecskeriasztó hunyadi: mert régen volt az, mikor annyira ősz-
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szetöppedt ’s a’ verűfényesb oldalakon meg is aszott a’ szőlő, mint az idén. De a’ 
siker a’ vártnál is csekélyebb : mennyiségre az 1834kincl alább áll, minőségre 
nézve kevéssel. Zilah környéken a’mennyiség is alább áll a’ középszerűnél,’s 
ezt a’ sokkal több aszú okozta, különösen Balián, Sámsonban ’s Moesolyán, hol
1 5_20 krra is felszökkent kupája az aszúnak a’ nagy csődöngés miatt. A’ must
vedrét Zilahon 40 krtól 1 f. 30 krig, vidékén 1 f. 2Őtól 1 f. 40 krig fizették. Né- 
jnclíy gazda azonban az idén sem panaszkodliatik , van ollyan, ki a’ boldog em
lékezetű „ Ilatlő u sajtójában 700, más ki egyebütt többet is szűrt. Jó szeren
csét neki! A’ t ö r ö k b e c s e i  és c s ó k á i  révekben a’bánsági legszebb tisz
ta búzának köble most is 10 v. forint kel, az alábbvalónak minőségéhez képest 
van ára szabva. Még eddig a’ nagyszámú terhelt hajók többnyire a’ Dunán tet
ték ufjokat, Száván pedig a’ viz csekélysége miatt igen kevés. A’hosszan tar
tott száraz ősz kedvezésivcl e’vidéken nagyobb részint elvégzők a’gubonanyom- 
tatást, de az őszi szántást vetést még csak most a’ füldmcgázta után szorgalmaz
zák leginkább.

E s z t e r g o m  nov. 17kén: Ürményi Ü r m é n y i  Péter fölszentelt koreai
ra* püspök, sz. Benedek pécsi apátja ’s esztergomi nagyprépost négy napigyön- 
gélkedle után f. hó ladikén végszentségek fölvettével kora 72 ik évében jobb 
életre szenderült, ’s holt tetemei igen nagy kíséretben Jordánszky Elek püspök 
ur vezérlete alatt a’ várbeli súbolt Bakacs-kápolna alatti oldalába ma délután ta- 
karíttattak el. Jámborsága a’ boldogultnak köztudomású. Több özvegy és nyo
morék titkon zokogja le báláját, mert tőle gyakran titkon vett segedelmet. Jó
szágán szentegyházat, paplakot és iskolát építtete ’s ezt jó lábra hozta. ’S bogy 
több mindennemű, neki hervadhaflan füzért szerzendő jotetemenyit elhallgassuk, 
egyet emelünk-ki: Fitzjames Ferencz hg soissoni püspöknek Végh István ma
gyarázta ’s három derék kötetből álló oktató beszédit boldogult püspökünk nyo- 
matta-ki ’s velők literaturánkat gazdagította, az ifjú papokat megajándékozta ,
’s igy nekiek ösztönt és némi módot is nyújtott könnyebb kiképeztetésre. Diesóit- 
tcssék égben ! — Nálunk még sok házban nem fütnek. —

KÜLÖNFÉLE. D e b r e c z e n ,  nov. 15én: Mult oi L elején tartatott hely. egy- 
házkerületi gyűlésen egyházkerületi fő-gondviselő P é c h y  Imre azon kérelmét 
nyilat koz tatá: hogy tekintetbe vevén korát , helyette mást választani méltóztaa- 
sanak. E’ váratlan kérelem minden jelenvoltnak szavát darab ideig elzárta,de miután 
a’ megindulás jelei a’szólás útját megnyitók, többszöri kérelem intóztetett a’ fő- 
gondviselő úrhoz , hogy az általa olly különös igyekezettel viselt hivatalt, mun
kás élte végéig személyesen is,v.legalább felíigyelése ’s befolyása alatt helyette
se által folytassa. Melly kérelmek mellett is miután föltétele mellett állhatatos 
maradt: az egyházi kerület igazgatóji más fő-gondviselő választatásat körlevelek 
által közhírré tétetni, ’s a’ szavazatbeküldési határnapul a’ debreczeni tél vásári 
egyház-kerületi gyűlést tűzni határozók, kikérvén a’ hivatalát letett ferjílunak 
az egyházkerületi dolgokban fontos tanácsadásit ’s befolyását. A’ debreczeni rcf. 
főiskolában múlt iskolai év végével 44 éves oktatói pályájáról önként lelépvén 
a’ m ér-és természettan k. r. tanítója, S á r v á r y P á l ur , behebe a’h. r .t . k. 
tiszántúli egyházkerület ’s debreczeni ref. egyház által, egyező szavazattal, a’ 
füvészet, kövészet, mű-és vegytan eddigi k. r. tanítója K e r e k e s  F o r e n e z  
ur áttétetvén: ezen tudományok megürült tanítói székébe, ugyanakkor, hasonló 
közakarattal, elválasztatott, helybeli orvos doctor C s é c s i  I mr e  úr. Ünne
pélyes beigtatásatörtént f. h. I2kén, midőn a’ szokott esküt előbb letevőn, köz
tetszést nycit szónoklatában jelesül értekezett: a’ t e r m é s z e t i  t u d o má 
n y o k n a k ,  a’ t öbbi  s z a k t u d o m á n y r a  j ó t é k o n y a n  h a t ó  b e f o 
l y á s á r ó l .  — Torontóiban a’ Tisza mentiben a’ folyam-kiöntést gátló íöltésvonel 
tökéletességre jutván, az előbb viz alatt fekütt lapályok áldásadó szántóföldekké 
váltak fens. Nádorunk tisza-sz.-miklósi uradalmában is , hol a’ régóta mivelést 
sóhajtó föld holdanként többnyire a’ szegény sorsúnknak osztatik ki jutalmas ha
szonbérbe, olly szerződés mellett, hogy e’ haszonbér csökkenlhetéseért egyedül a’ 
tiszai töltés megrongáltatása esetén folyamodhatnak sikeresen: mi bár több év aiatt 
nem történt, de mivel az idén a’ Tisza ntagosb állása következtében a’ töltésalatt 
annyira felnyomult a’ viz , hogy több száz hold földet ideiíílen hasztalanná tett, 
az atyáskodó földesúr iparkodó jobbágyit előbbi szerződésüktől vagy egészen, 
vagy fizetésük nagyobb részitől önként feloldani kegyes volt, melly nagy ke
gyeimért országunk í’öhg Nádorának hálás köszönetjöket nyilvanyitják, érezvén, 
hogy csak ott boldog a’ haszonbérlő, hol csupán a’ haszonért, nem pedig a’ kár
ért tartozik hért fizetni í !—T r a u n  au (Temes vármegye) Fels. ap. királyunk 
iránti hódoló hálás érzéseiket szívrehalólag nyilatkoztaink f. hó 7kén Traunnu 
helység lakosi, midőn fels. Urunk által építtetett szép templomjuk fölszeníelte- 
tését üiinepileg intézek. Az e’ végre meghívott egyházi, ns megyei én uradal
mi tisztek jelenlétiben Gradszky Károly kanonok úr buzgóságra ébresztő ajta- 
tossággal végzé szent foglalatosságát , mellyre következett nagymjsen szeretett 
kor. fejdelmünk ’s az egész országló házért hála-könyörgésit nyújtó a’minde
nek urához, a’ helybeli lelkész Proli Károly pedig fontos beszédébe foglalta 
mind azt, mit hasonló esetekben előterjeszteni szokás. Ezek után következett 
Petendu Andrásnak Sára hitvesével félszázadot múlta példás házasság utánuj- 
don összeesketésévcl páros arany menyekzője. Mind ezt befejező a’ helybeli bíró 
Kammer Ferencz által rendelt fényes lakoma, melly alatt a’ felségért ’s uraik, 
házért mozsarak durrogási közt több áldomáspohár ürittetett.

K assa: (elkésett) Oct. Íjén viradt fel az óhajtva várt nap, mellyen 
Ocskay Antal,kassai püspök,fó'pásztori székét elfoglalta.Nem pazarfény, nem 
szemfárasztó pompa, hanem lélekébresztó'csend és szellemre inkább, mint 
külérzékekre ható ünnepélyes méltóság vala ez alkalommal mindenben ki
tüntető. Beggeli 8 órakor a’ sz. Mihály kis templomába (melly régi szá
zadok tisztes ereklyéje ’s maga korából a’ gotb Ízlésnek hazánkban tán 
egyetlen remeke) vezeté a’ fó' pásztort a’ helybeli ’s némelly közel vidéki 
papság ’s onnan a’ főpapi diszjelekben öltözöttet, az egyenruhás fegyver
rel tisztelkedő polgárok sorai közt a’ közel fekvő sz. Erzsébet nevű szé- 
kestemplomba kisérte. Velős beszéde, mellyel püspöki székét elfoglalta, 
szivrebató ’s az ünnepélyhez jelesül alkalmazott nagy fontosságú vala; azon 
buzgalom, melly minden szavából sugárzott, lelkének hiv tükrét állitá 
élőnkbe, hatás-teljesek voltának főkép azon szavak, mellyeket papjaihoz ’s 
híveihez intézett, előtűnt azokban szivének bélyege , melly mindnyájun
kat a’ keresztyénség első századiba varázsolt vissza, üdvezlő beszéd kö
veté ezt a’ káptalan részérül. A’ lakjába visszatérőt 12, mesterségre al
kalmazott, árvagyermek fogadá. A’jelenlevő papságot fényes ebéddel ven
dégelvén meg, néhány nap múlva főpapi hivatalát több növendékpap föl- 
szentelésévcl kezdé. D. —

A in ti r i k a
A’ M. Herald Montevideobul jul. 31 érül következő levelet közöl: 

,,A’ londoni lapokban olvassuk, miszerint több alsóházi tag keserűn kelt 
ki a’ francziák ellen a’ buenosayresi ostromzár miatt. Azonban e’ tagok 
épen annyira nem értik a’ kérdés állását, valamint a’ buenosayresi angol 
consul. Ezek hihetőleg azt hiszik , miszerint Francziaország a’buenosay
resi kormánytól olly szerződést kíván, millyet az angolok kütenek e’ res-

publicával; ez azonban nem áll: Francziaország jogát sürgeti és az egész 
világ érdekében harczol. Kétségből megismerendik ez igazságot, ha azon 
levelezés világot látand , mellyet az amerikai commodore ’s buenosayresi 
kormányzó váltogatnunk egymás közt.—A’ buenosayresi kikötőben 230 
hajóra elég rakomány fekszik; a’ révkinyitás után legelőször megjele
nendő hajók nyereséges rakományra teltetnek szert. Csak két három em
ber állhat az utczán szóba , többnek együttléte tiltva vám _

© p a n y o í o s - s j E Ó g - .
(A’ ministerség föloszlatva. Elegy.) Madrid oct. 3 ükén: „A’minls- 

terség föl van oszlatva. Már tegnapelőtt beadá lemondását valamennyi mi
nister, ’s Alaix tábornokét is helybenhagyd másnap a’ királyné, mikép nz 
a’ inai Gacetában megjelent rendeletből látható. Helyette a’madridi főkapi
tány, d. Francisco Narvaez, tisztelteték meg ideiglen a’hadi és tengeré
szeti tárczával. A’ többi ministerre nézve még nem hoza határzatot a’ kor
mányzó királyné; ha mindazáltal Narvaez kineveztetésébiil következtetést 
szabad vonni a’ kormány szándékára: úgy biztosan állíthatni, mikép a’ 
többi választás is mind olly férfiakra fog esni, kiket legnagyobb mérték
ben gyűlölnek a’ föllengősdiek. A’ jogminister tegnapi nyilatkozatai a’ cor- 
tesben elég világosan tanusiták , miszerint a’ ministerség már csakugyan 
megtevő végintézetét. Mindenekelőtt hosszasan sorozá elő'azon számos jó
tétet , mellyben a’ ministerség a’ hazát részesítő, ’s megengedő ugyan, 
hogy némelly külsőségekre nézve az alkotmány ellen nyilatkoztak ; de egy
szersmind megjegyzé: „Ka el akarnak Önök bennünket kárhoztatni, úgy 
meghajtunk itélefhozásuk előtt; leléptünkkor azonban azon benső meg
győződést viendjük magunkkal, hogy tehetségünk szerint dolgoztunk a’ 
haza javáért. Epaminondas szavaival mondhatjuk : „Itt a’béke; ha meg
szegőm a* törvényeket, ám vegyétek fejemet.“ E’ nyilatkozványt azonnal 
használd Olozaga annak megmutatására, hogy e’ ministerség lelépte ese
tén minden idegen befolyástól tökéletesen szabad férfiakat szükség kor
mányra emelni. Érintő továbbá , mikép Parisból — alkotmány-módosí
tásra ezélzó indítványok’s tervek érkeztek Madridba , *s az ottani spanyol 
diplomaták eszközül használtatják magokat e’ tervek létesítésére. A’ mai 
follengősdi lapok egészen rokon értelemben nyilatkoznak, és nyilt ellen
szegülésre szólítják föl a’ népet. A’ legjobb elemek erre már tökéletesen 
elkészitvék. Granadában oct. 21 ikén először a’ selyemlakácsok kezdőnek 
csoportozni, utóbb pedig a’ többi gyárdolgozó is föllázadt "’s egyhangúlag 
bér - nagyobbitást követelt. Eteintén engedéllyel látszék irántok viseltetni 
a’ hatóság ’s 23ikáu Alvarez, maiagai főkapitány, némileg helyre állitá a’ 
csöndet Mancha tartományban mintegy GOOguerillero , kik mind Palillos 
vérhez szokott sergébez tartoztak, elfogadd a’ közbocsánatot ’s meghódolt 
a’ királynénak. Egy része közölök ismét fegyvert kapott ’s jeles tiszt ve
zérlete alatt korábbi czimboráji ellen küzd. Tegnap 25 érkezők közülök 
fővárosunkba, utasokat kalauzolva, kik iszonyú félelmet állottak ki az 
egész utón, mert mindig féltek, hogy ótalmazóikban újra fölébred a’rab
lói gonosz szenvedély. Galicziában d. Laureano Sanz főkapitány, ki 8 
ezer harezost számit zászlóji alatt, alkudozásba bocsátkozék 500 főnyi 
carlosi guerilla csapattal, ’s minden ellenségeskedést megszüntete. Né- 
mellyek gyalázatos gyávaságnak szeretik ezt magyarázni, mig mások igen 
helyesül jegyzik meg , hogy Sanz polgártársi vérét kívánja megkímélni, 
mit annál biztosabban tehet, minthogy a’ győzelmet többé ki nem ragad
hatják az alkotmányosak kezeiből a’ carlospártiak. Cabrera már is rend
kívül retteg, hogy alvezérei rövid idő múlva szinte békülésre fognak haj
lani , melly esetben gyors szökésnél aligha lesz egyéb menedéke. Leg
közelebb több haditisztet végeztete ki illy gyanú miatt, melly alkalomkor 
igy bátoritá a’ népet: „Esküdjetek, hogy engem soha nem fogtok elhagyni, 
én részemről soha nem távozom tőletek.“ de az Összesereglett nép csön
desen oszlott e l, mi nem igen vigasztalhatá Cabrerát veszélyes jövendője 
iránt. — Bordeauxi hírek szerint bizonyos Monti gr. érkezők oda legkö
zelebb Rómából, mint mondják, fontos üzenettel Cabrerához és Espana 
grófhoz; mellynek tartalmából azonban még köztudomásra semmi nem juta. 
A’ főváros lakosi közt igen nagy az ingerültség, ’s az izgatok teljes erő
vel törekszenek azt még fenyegetőbb álláspontra emelni. Néhány nap fon
tos eseményeket fejthet ki.“ —

(A’ értesülések nov. 20ikaig elhalasztva.) Madrid, oct. 31 ikén: 
„Az uj hadminister beszédet mondott a’ mai értesülésben , ’s hosszasan 
előadd politikai hitvallását , azután pedig kir. rendeletét olvasott föl, melly 
nov. 20ikaig elhalasztó a’ cortes ülésit, mire az elnök azonnal bezártunk 
jelenté az ülést. A’tanács alkalmasint közönyösen veendi e’ minister! rend
szabályt; de a’ kamra közelgő feloszlatást fog abban látni, melly csak
ugyan nem is maradand el sokáig. Azonban a’ kamra már próbát tőn a’ 
ministerség életfonala elmefszésire; mert határzatot hoza, melly szerint 
ezentúl cortes-rendelet nélkül semmi adót nem szedethet a’ kormány. Re
besgetik, mikép a’ cortes követséget szándékozik a’ kormányzó királyné
hoz küldeni, melly ministerség-módositásra szólitandja lel őt. — A’ Mo- 
niteurben nov. 6ikán megjelent perpignani telegrafi sürgöny szinte való
nak mondja Espana gr. eltávolittatását a’ junta által, bárom ülnökével 
együtt, kik, hir szerint, mindnyájan Francziaországba menekültek. Sa- 
garra utódjaiéit Espana grófnak, és azonnal szabadságba helyzéa’ bergai 
polgári foglyokat. —

(Espana gr. a’ vezérségtől megfosztva. Harcztéri hírek.) Barceloná
ban oet. 30ikán következő hivatalos hirdetvény közöltötök : „Espana gr. 
hivatalától ebnozdittatott. Oct. 26ikán éjjel fosztaték meg vezérségétől Espa
na gr.; a’junta fölkeresteté őt és elnöklésre hivá meg. Gyűlésben elszedék 
tőle fegyvereit és börtönbe vivők, honnan Orten, Ferrer és Sanpoun 
juntái tagokkal együtt Francziaországba szándék őt szállítani. A’vezérsé- 
get helyette Sugárrá nyerő el. A <1 c 11 titoknak is fogva van. Labnndero 
megbízatást kapott Espana iratai megvizsgálására. Mint látszik, az egész 
dolgot mély titokba kívánják burkolni. Bergáb“n még oct. 2Sdikán sem



Senki nem sajnálhatja melyebben a' királyné ős udvara napról nappa in- 
gyobbuló népszerűtlenségét, mint open ón; de tekintsenek Önök ez ud
var szerkezetem ’s föloldva látandják a’ rejtélyt. Korábbi angol fejdel- 
mek korlátlanabbal eltek ugyan, de komoly férfiakra bizák a’ kormányzást 
’s nem ollyanokra, kik víg asztali tanácsosak vagy szeszelyi bábok a lej
delem körül. (Halljuk!) Elhiszem ugyan,miszerint sok íiafa! udvarnak szebb 
tekintetű, mint Peel, ’s tudom , hagy Melbourne jobban képes hölgyet 
mulattatni, mint Wellington hg, Stanley és Graham pedig néni értenek 
olly jól az udvari mulatságok elrendezésihez, mint Normanby; de kérdem: 
olly szép tulajdonságoké ezek, hogy vallását, nemzeti böesiiletet es óm 
intézvényit lenne érettük föláldozni képes az angol nép? (Halljuk!) Min
den újabb u Ivari kinevezés legtökeletesb nemzeti sérelem. Irlandi knth >- 
likusok jutottak hatalomra, holott koronázási esküjében ünnepélyesen fo
gad a a’ királyné, hogy föntartamlja a’ protestáns vallást. Most a' király
né titkos tanácsában is ülnek kátliolikasok; (kinyújtja karját) Hurkom
ba veszem ókét és boszus undorral lököm messzire magamtól mindnyájat. 
(Nagy tetszés.) Az udvaroncz ministerek még a’ lordok házát is bepisz- 
kolák, a’ mennyiben hatalmokban állott. 9 év alatt többuj peert neveztek 
ki, mint a’ toryk egész 50 év alatt. A’ toryk érdemes férfiakat méltat
tak e’ megtiszteltetésre, a’ whigek ellenben sok ollyant is, kinek még 
csak nagyapja sem volt. (Kaczaj és tetszés.) A’ három legközelebb meg
ürült peerségre két katholikost ’s egy irlandi radicalt emelt a’ kormány. 
(Gyalázat rajok!) Az egész ország megvetése bélyegzi az uj Mounteaglo 
lordot, ki hivatalok és részvények által lett híressé; de mit gondol néz
zél. () fels. tanácsadóji ellenségei a’ valódi szabadságnak. Ok pártolják 
a’ titkos szavazó rí, szabad kereskedést és a’ gabnatörvény-megsziintetést; 
mert nyomom életüket csupán népbarátok nevezetű republieánusoknak 
köszönhetik. A’ ministerelnök ritka szemtelenséggel mondja ki, hogy ott 
kell keresnie segélyt, hol megnyerhetni reményű azt Reá nézve nem lé
tezik semmi rutalom a’ világon. Az irlandi ingoványokban és aljas oap- 
székekben szokott ó párthiveket keresni, mert Ó a’ böcsiiletérzés utolsó 
nyomát is száműző kebléből. (Tetszés.) Az irlandi képviselők mind en- 
gesztelhetlen ellenségei Angliának és az angol nemzetnek. (Halljuk!) 
Idegenek ők reánk nézve vérben, nyelvben és vallásban. Gyiilölségük ki- 
irthatatlan ellenünk; ’s mégis ezen emberekhez folyamodik segélyért az an
gol királyné a’ protestáns vallás ellen. De oh! ő olly pártkirályné csak, 
valamint pártvezér a’ lordkanczellár.Az ország,az egyház veszélyben forog. 
De reszkessünk talán fenyegető vésztől, ’s ellenállás nélkül engedjük ma- 
gnnkaflekiizdetni? Nem! Bátran nézünk a’veszély szemeibe, mikép egy
kor atyáink tevék, ’s isten ótalmazzaaa igazságot! Halálig ellenkezni fo
gunk a’ rósz kormányzattal ’s bitorlott hatalommal. Kérelmek itt nem hasz
nálnak, ’s mi nem engedjük magunkat toTÓbb is kormányoztatni illy meg
romlott udvar által. (Köztetszés.) Kezeinkben Anglia jövendője. Mjénk 
a’ felelősség. Cselekedjünk, vagy piruljunk!“ — A’ toryk ügye minden 
esetre csak szenved az illy korlátlan kifakadozások által. —

(Chartista mozgalmak Newportban. Elegy.) A’ chartista mozgalmak» 
miket már általányósan elkallottaknak véltek, szomoritó kitöréssel tana“ 
siták hamu alatt lappangójukat. A’ Times és M. Herald 2dik kiadásai e/^ 
Írják a’ newporfi chartista mozgalmakról, miket természetesen csupán a 
whigradical tanoknak tulajdonitnak: „Newport, nov. Ilikén: A’ chartis
ták tegnap majd egészen birtokában voltak o’ városnak. Mintegy 8 ez
ren nyomultak be a’ hegyekről ’s megtámadák azon városrészt, melly- 
ben üléseit szokta tartani a’ helyhatóság. Legalább 40 lövést hallék el
dördülni, ’s hallani, hogy több katona és chartista áldozatja lón az első 
megrohanásnak. Mikép fog ez végződni! A’ lődözés ismét megújul. Dél
után 1 órakor: Katona nem esett el; csupán egy altiszt kapott sebet a’ 
fején, de élete nincs veszélyben. Két rendőr Is kemény sebet kapott. A’ 
chartisták közül ellenben 9 veszté életét, és számosán halálosan meg- 
sebesitvék. A’ 45ik ezred minden irányzatban futásra kényszerítő a’ za
vargókat, kiket olly rémület fogott el, hogy számosán közülük futás kőé
ben elszórok fegyvereiket. 200 férfinak való mindennemű fegyverzetet 
szedett össze a’ küzdéstéren a’ rendőrség. A’ chartistákat bizonyos John 
Frost vezérlé , ki momnouthi tisztségét chartista inerény miatt veszté el, 
’s ezúttal szerencsésen kimenekvék az üldözők kezeiből. A’ newporti bíró 
lövést kapott és veszélyesen beteg. Félek , hogy ez éjjel erősb hatalom
mal térendaek a’ zemliilők vissza, ’s ez esetben nagyobb lenne a’ szeren
csétlenség, mint reggel volt. Számos chartista csapat Brecon felé indult, 
hol 400 katona őrködik; mind a’ két félnek keményen keilend harczolni, 
ha összeütközésre jut a’ dolog.“ így a’ Times; a’ M. Herald szerint kf t 
kis álgyut is vittek magokkal a’ chartisták, kik közül összesen mintegy 
húszán maradtak a’ hareztéren. A’ 45ik ezred olly derekasan viselő ma
gát, mikép csak kívánhatni; nélküle füstölgő romhalom jelölné ki most csak 
Newport helyét. A’ zendiileti törvény fölolvasására, mint látszik, nem 
volt idő a’ zemliilők véletlen és rendkívül dühös megrobanása miatt, ha
nem a’ katonák azonnal lövéssel viszonzák a’ lődözést és szuronyra k<l- 
tek. E’ lap levelezője is uj megrohanástól retteg az éj folytában , egy 
más chartista csapat pedig Monmouth ellen szándékozik indulni, Vincent 
chartista vezér megszabadítására. Londonba! már nagy számú katonaság 
indult vasúton a’ zavarok színhelyére. — Derrynane apátságban, O’Con
nell jószágán egymást éri az élénk mulatság , ’s már több eredeti szín
müvet is játszottak el O'Connell tisztelőji. — Feargus O’Connor Irland- 
ba érkezők, ’s kibékülni szándékozik az izgafóval. — Bermudas szige
teken iszonyú szélvész dühönge, melly igen tetemes kárf okozott. — A’to
ryk rendkívüli munkásságot fejtnek ki a’ népizgatásban a’ ministerek el
len , ’s annyira vivők már a’ dolgot, hogy vagy visszahatás fog be
következni ’s a’ nemzet undorral fordul cl azoktul, kik vallási vakbuz
galomra és türelmetlenségre akarják vezérleid; vagy pedig az egész nem
zetet megszállja a’ felekezetességi düh, ’s vallásháború támad az ország

volt tudva ez esemény.“ Bourg-madamei levél nov. 4ikérül mindazáltal igy 
szól ez eseményrül: „Oct. 2Sikán, midőn Bergában katonái fölött szemlét 
tarta Espanagr., minden oldalról e’ kiáltozással fogadók őt: „Halál a’zsar
noknak. Muerte á Carlos!“ E’ veszélyes pillanatban nem tudaEspanagr. 
jobbat tenni, mint megszökni, ’s holléte még most is titok. HelyetteSa- 
garra tábornok vevő át a’ parancsnokságot, ki hajlandónak látszik alku 
dozásra az alkotmányosakkal. A’carlo.siak sok helyen örömünnepeket üll- 
nek e’ miatt és Campredonban szabadon bocsátók az alkotványos foglyo
kat, több helyen pedig lerombolok az akasztóiakat. E’ hir hivatalos. Az 
illető sürgöny már utón van a’ pradesi alispánhoz.“ — Oct. 28ikán igen 
súlyos volt a’ közlekedés O’ Donnell tábornokkal Valenciából; Aspiroz 
Xerica vidékin állomásozott, Hoyos pedig Lina körül táborozott. Valdes 
tábornok még oct. 3 ükén is Manresában tartózkodók. De la Gaudie ka
pitány, ki mint franczia biztos jelent meg Valdes tábornoknál, még mind
eddig nem kaphata kihallgatási engedelmet e’vezértől. — A’ madridi mi- 
nisterségi fordulatról igy nyilatkozik a’ M. Chronicle: „A’ spanyol fővá
rosban végkép elveszték eszöket a’ ministerek. Alaix tábornok vonakodik 
megegyezni a’ cortesföloszlatásban ’s makacsul daczol a’ szabadelmü párt
ta l, ’s képes lenne juntákat fölállítani és a’polgárháborút megujitni, csak 
hogy megerősíthesse magát az udvar és franczia párt kegyében. A’ mér- 
sékpártiak tanácskoztak, mikép maradhatnának meg legcsekélyebb áldo
zattal polezon és mi eszközökkel békithetnék ki egymással a’ közönség és 
cortes véleményit. E’ czélra legjobbnak találók Rivera és Caramolino mi
nisterek elbocsáttatását; mit azonban Alaix még ölozaga fölemelésivel sze
retne hathatósabbá tenni. Az udvar kénytelen leend engedni Alaix e’ ki- 
vánatának.“ —

H n ff I fl a.
(Eszterházy hg elhagyja Londont. Elegy.) Eszterházy hg, ausztriai 

nkövet, nov. elején elhagyandja Londont, és a’ telet Bécsben szándéko
zik eltölteni. — Napoleon Lajos hg uj szállást bérlett Londonban, mi oda 
látszik mutatni, hogy állandóan ott szándékozik lakni. — Canadai hí
rek szerint e’ tél alkalmasint nyugalomban fog elfolyni azon gyarmatban, 
mert a’ 15 ezer főnyi angol katonaság minden esetre féken tudandja tar
tani a’ rendzavarokat, noha Poulett Thompson kineveztetése főkormány- 
zóvá általányos elégületlenséget gerjesztő. — Bi r ma  fővárosát, Umera- 
purát, april 23ikán iszonyú földrengés pusztító el. Egyetlen pagód sem 
maradt épségben’s igen számos ember talált halálra a'romok alatt. Több 
helyen megnyílt a’ föld ’s viz szivárgó föl. Irawaddy folyam háromszor 
apadt és áradt meg le a’földrengés alatt. — A’ Times egyik újabb száma kö
vetkezőleg nyilatkozik azon dicséretekre nézve, mikkel Brougham lordot 
majd valamennyi angol lap elhalmozá , midőn halálát rebesgeték: „Ki e’ 
tárgyat tökéletesen ki akarná meríteni, annak Brougham fáradhatlan tol
lával ésrendkivüli nyelvkészségivel kellene birnia. () egész emberkor alait 
a’ legtöbb kötetü író volt, a’ legzajosb szónok és habár nem a’ leghatha- 
tósabb befolyású, de minden esetre legfáradhatlanabb játékos minden na- 
gyobbszerü országos vagy kormánycselekvénynél.IIa visszatartőztntta volna 
magát annak kilencz tizedétől, mit irt, szólott és cselekvők, úgy most 
mindenütt ragyogna, holott jobbadán csak nem-sikerült próbákkal dicsek- 
hetik, ’s hire jól redőzött öltöny gyanánt födné őt, holott most csak ron
gyokból összetoldozott köpönyeghez hasonlíthatni azt, melly egy oldalon 
meztelenül mutatja testét, inig más helyen majd lenyomja rendetlen súlyá
val. Alig van egyetlen osztály a’tudás körében , mit Brougham nem éi inte. 
Róla igazán teljes joggal elmondhatni: „Omne fere seribendi genus teti- 
git“ ; de e’ mondáshoz koránsem csatolhatni e’ szavakat: „Nullum quod 
tetigit, non ornavit.“ Valóban nincs általányos tárgy, mellyet Brougham 
uj kitűnőeszmékkelnem bővített volna,\s ha némellykor csakugyan láng tört 
is ki dolgozatiből, azt csupán melegség nélküli lobogványnak mondhatni. 
Teremtő elmével nem bírt Brougham; ő ügyvéd és más semmi, ki figyel
met ébreszt ugyan ; de maradandó érdeket nem képes gerjeszteni , ő a’ 
hallgatókat mulattatja, és az ellenvetéseket nem ész erejével, hanem gúny- 
ellel metszi el; ő lel tud ugyan ügye mellett ingeriilni, de valódi komoly
ságot érette nem tüntet k i, ’s valamint az esküttszék rokonszenvét nem 
képes föléleszteni, úgy a’ biró józan tetszését sem tudja kivini. Ez okbul 
Brougham határzol t befolyást semmi tekintetben nem gyakorlottá1 fönforgó 
életkérdésekre. 0  nem szolgált zászlóul a’ nemzet reménylő bizalma szá
mára, hanem kénytelen volt egyedül állam, vagy mindenkor ugyanazon 
körben forgani, nem mintha nem lett volna a’ népnek vezetőre szükségé, 
hanem mivel mindenki tapasztalásból tudó , hogy Brougham beszélni tud 
ugyan, de cselekedni nem szokott, ’s mivel szeszelyi ben senki nem biz
hatott. Brougham Ionlot leginkább azon tekintetből tisztelik, hogy ő va
lódi nagy férfi lehetett volna. Egyébiránt Brougham mind ellenségit, mind 
barátit sokban akadályoztató , és igy mind a’ kettő rövid idő múlva bizo
nyosan örvendett volna halálának.“

(Bradshaw kifakadásai a’kormány ellen.) Az oet. 24ki tory lakomán 
Canterburyben, igen durván nyilatkozók a’ tory Bradshaw a’kormány el
len , ’s többször a’ királynéról is olly kiinéletleniil tőn említést, hogy még 
a’ tory lapok józanabb része sem tudjá helyeslem kifakadásit. Különösen a’ 
protestáns vallás elnyomatása miatt panaszkodék a’ szónok és többi közt 
igy nyilatkozók: A’ belga polgárkirály föliigyelése alatt neveltetvén ’s 
befolyása által kormányoztatvan a’királyné, nem csoda, ha azt hiszi, hogy 
elég már az is , ha elte fogytáig bírhatja Angliát; de az angol nemzet 
soha nem fogja megengedni, hogy koronája bármilly egyes ember nyu
galma vagy kényelme miatt csorbát szenvedjen, vagy , hogy személyes 
szeszély igazgassa a’végrehajtó hatalmat. (Tetszés.) Az angol nemzet sen
kitől nem engedi magát lábbal tapodtatni, ’s annál kevésbbé fogja engedni, 
hogy olly kis német fejdelem bértelke gyanánt tekintse Angliát; nem fe
ledjük olly hamar Ildik Jakab erőszakos lemondását ’s azt sem, hogy 
Anglia trónja jogszerűiig csupán protestáns fejdelmet illethet. (Tetszés)
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ban , melly minden cselre rendkívül káros következményű leend , bár 
mclly párté legyen is a’győzelem. A’ Quarterly Review legújabb fiizeté- 
ben azon boldogtalan tanácsot adják a’ népnek, hogy minden tory mel
lőzve minden eddigi személyes tekintetet, mellyel illető vezetőji iránt vi
seltetek, rohanjon teljes erővel a’ ministerekre, ’s legnagyobb elszánt
sággal támadja meg azokat, a’ hol csak alkalom nyilik illyesmirc, ’s e ’ 
tanács kábító gyökér gyanánt látszik hatni a’ torykra. E’ terv sokkal hí
zelgőbb a’ tömegre nézve, hogy sein elfogadni ne sietne azt. Minden bo
tor tory, ki étidig el volt átkozva némán ülni Peel, Stanley vagy Gra
ham mögött 's csupán akkor bírt némi jelentőséggel, midőn e' főnökök 
szavazásra méltóztattak őket fölszólítani, hatalmas ember lesz ezentúl, 
mert ha feje ’s esze nincs is szólásra, tie bizonyosan vannak lábai rug- 
dalásra. ’S kinek nincs bátorsága ész nélkül fecsegni, legalább tapsolni 
fog és kiáltozni, ’s ércztüdővcl Svanegyszer hurrah !-torditni, midőn ál
domás ürittetik Cumberland hg egészségéért, inig királynéja neve hallá
sakor némán fordítja meg poharát. Azonban fessenek ők bár magoknak 
illy őrjöngésekben; de czélt bizonyosan nem fognak érni, mert a’ király
né, ki hő szeretettel viseltetik minden alattvalója iránt, annyi személyes 
sérelem után végre csakugyan kénytelen leend pártfőnökké változni.“ —

(Irland! összeesküvés. Elegy.) London nov. 4dikén: „Néhány nap 
előtt a’ cavani hatóság , számos rendőrügy viselő líozzájárultával, Mona- 
gam közelében motozást tartván, nagy mennyiségű lőszert és fegyvert ta
lált több helyen rejtve. Mint latszik, más helyeken is történtek már ha
sonló felfödözések. Little, Halton kapitány kíséretében , egy szegényi tör
vény-biztosnál több törvénytelen , titkos és nyugtalanító bélyegéi irományt 
kobzáéi. E’ biztos azon vidéken mint egyik kapitánya az úgynevezett sza
lagférfiaknak isinéretes, ’s most a’ cavani börtönben ü l, több illy kapitány 
és koloinpos társaságában, kiknél szinte igen veszélyes iratokat találtak. 
A’ foglyokat naponkint kérdőre vonják ugyan , de vallomásikat mindeddig 
titok födi. Hir szerint a’ cavani katonai laktanyákban is számos zenditő irat 
nyomába jutotta’ rendőrség, minek következőben sok katonának börtön
be kelle vándorlani.— A’ „Glasgow Courier“ e’ fölirat alatt: „liékejcl“, 
igy nyilatkozik : „Hallomás szerint az egyiptusi basa egy itteni kereskedő- 
háznál 200 hordó golyót rendelt meg, mellyek már utón vannak Egyipíus 
felé.“ — Edinburgban és még néhány szkot városban földrengést érzettek. 
— Albert hg folyvást a’ királyné körül tartózkodik, mit örömmel hasz
nálnak a’ londoni apróbb lapok, mellyek naponkint telvék kalandokkal’s 
csevegésekkel a’ fej del mi párról. — Nov. 14dikén nagy tánczvigaloin és 
hangverseny fog tartatni a’ lengyel inenekvők fölsegélésire. E’ vállolatfő 
előmozdítója Sussex hg; számos ur és hölgy az eglintouni harczjátéknál 
viselt öltözetben fog megjelenni ez alkalomkor. — A’ kedvelt Eglintount 
fényes ünnepi lakomával lisztelék meg szkot jóakaróji. — Wiganban Lan- 
casliir ben , oct. oOikán, községi választás következtiben veszekedés tör
tént' a ; utczán , inellyben több ember veszélyes sebeket kapott. — Az öz
vegy királyné a’ tory főnemességet látogatja jelenleg, melly mindenütt ki
tűnő és rendkívüli pompával fogadja ő t, leginkább azon okbul, hogy érez
tesse a’ királynéval, mennyire gyűlöli az általa pártolt szabadéinál kor
mány-rendszert, rnellyet a’ toryk minden áron szeretnének fölforgatni.“ 

F r a u c z í a o r s z á g .  .
(Politikai állítások ’s vélemények.) Paris, nov. 2ikán : „Néhány 

nap óta több elfogatásról szólnak , mellyek a’ rendőrség némelly lelfö- 
dözései következtiben történtek. A’ zendületi párt még koránsem ada ki 
végső erejét, a’ titkos társulatok meg most is teljes foganatban léteznek,’s 
épen nem lehetne csodálni, ha Kínét uj erőszakoskodásokrul gondolkoz
nának , mert ez már természetükké vált. Azt hiszik, hogy ismét valami 
Fieschi-féle pokoliul van készülőben. Eri részemről nem hihetein , hogy 
illy vállalatok valaha sikerülhetnének. Mikép is hihetnek, hogy marok
nyi czimboraság az egész társasagot le tudná nyűgözni! véleményem sze
rint nem ez oldalról félhetni veszélytől, hanem leginkább azon erkölcs
telenség miatt, melly mindinkább uralkodni kezd a’társaságban.Pillanat
nyi erőszaktételtől soha nem tai Ihatni, mert a’ katonaság mindenkor kész 
annak elnyomására. Rettegni kell mimlazáltal a’ rósz népneveléstől, és 
azon csckélykede'si szellemtől, mclly az osztályokon kivétel nélkül ural
kodik. A' kormány nem gondolhat sürgetőbb kötelességet, mint minel- 
clőbbi méltó helyre magasítói az erkölcsiségeí. Csupán ezáltal lógja vég
kép kiirthatni a’ rosznak gyökerét. Az ülésmegnyiiás közelgésével a' po
litikai pártok isélénkebbül kezdnek ingani Franeziaországban. Nem tagad
hatni mimlazáltal, mikép most csakugyan jóval higadtabbak az elmék, 
mint múlt évben , ’s minden körülmény azt remélheti , hogy a’ múlt ülési 
zajos jelenetek nem fognak megújulni, mellyek ezúttal a’ közönségben 
semmi viszhangra nem számolhatnának, mivel most mindenütt rendet 
és dolgot kíván a’ nép. Politikai pártgyőzelmek következés nélkül fognak 
maradni; a’ dicsvágyók telteivel keveset gondol a’ nép, ’s Thiers, Gui
zot, Odillon-Rarrot hátszínbe kezdenek vonulni a’nép előtt, melly inkább 
anyagi dolgokkal szeret íöglalkodni. A’ közvélemény ez irányzata kepezi 
leginkább a’ minister,ség erejét, melly azonföliil senkibe nem ütközik, ha
nem mindenfelé hajlong , mikép azt épen a’ pillanat érdeke kivanja. E’ 
ministerség lehetőségig törekszik teljesitni az ország jogszerű kivánatit. 
A’ közönség megunta az örökös változtatásokat; a’ keleti és spany ol ügyre 
nézve pedig hiszi, hogy minden legjobb véget fog érni. Mert tulajdonkép 
ugyan mi gáncsot lehetne emelni Soult keleti politikája ellen M) az egyet
len békeutat választá, mellyen czélhozjuthatni, mert illő tekintetre mél- 
tatá az egyiptusi basa hatalmát és erejét, mi koránsem jelenti azt, hogy 
előinozditá dicsvágyó terveit. Az idegen kormányok jól tudják, hogy egye
nesen Francziaország diplomatái előterjesztései következtében hajlott több- 
rendű engedélyre az alkirály. Anglia sok beszéde daczára sem (ön any-

nyit a’ porta föntartatásaért. Palmerston semmi befoly ást nem (gyakorin M. 
Ali határzatira. Minden engedélyt résziről a’ franczia politikának köszön
hetni, és miért? Mivel Francziaország nyíltan mondja ki véleményit, ’s 
a basa ez okbul biztosan hiszi, hogy nem akarjuk őt feláldozni és ezért 
hallgat szavainkra. Mi pedig Spanyolországot illeti, ott legjobb sikert re
mény illetni a’ mostani rendszer által, mig Thiers közbcnjárulási eszméje 
franczia vért fogott volna ontani, mi bizonyosan sértő lcendelt a’ büszke 
spanyol lelkütetre. Mi kép eszközöltetek Spanyolország lccsöndesitése V nz 
nem tartozik a’ dologhoz, mert politikában nem szokás szigorúan követni 
az erkölcsi szabályokat. A’ következmény üdvös, ez elég mentség a’ po
litikára nézve.“ —

(A’ kamrák dec. 23ikára összehivatva. Elegy.) A’Moniteur nov. fi ki 
száma kir. rendeletet közöl, melly a' kamrákat f. e. dec. 23ikára össze
lőj«. — Abdel káder Orleans hgnőnek négy gyönyörű struezot és ugyan
annyi zeiget kühle ajándékul, mellyek marToulonba érkeztek, egy stru
ezot kivevőn, melly nem élte tnl a’ tengeri utazás terheit. — A’ szép Aisha, 
Aelimet boy volt hareinkirály néja, ki annyi lelkesült csodáiéra talált annak 
idején Constantine meghóditóji közt, oct. 29ikén Fleury assz. kíséretében 
Marseillebe érkezek, honnan Bordeauxbaindult keresztanyjához, Curzay 
grófnőhöz; Gudin, a’ király föstésze, engedehnet kapott arczképe löste- 
sire, rnellyet a királynénak külde Aisha, ki egyébiránt keresztyén szár- 
mazatu és néhány hónap előtt keresztyén vallásra tért. — Bemard, volt 
hadminister, nov. Síkén meghalt. — Schneider hadininister kiléptét a* mi- 
nisterségbül bizonyosnak mondják. —

(Pairnevezések. Elegy.) Nov. 7ikén következő uj pairek neveit köz
ié a Moniteur: „Aubert, volt követ; Bércngcr (de la Drome); Boissy 
Octav gr.; Borelli vicomte; Cavaignac; Cordier; Daunon; Despans- 
Cubiéres; Etienne; Lebrun; Lusignan marq.; Malaret; Merlin gr., Per- 
sil; de la Rochefoucauld gr.; Rossi; St. Hermine gr.; Vaudéul; Teste 
b., és Viennet. — Több lap azon hirt terjesztő', miszerint Sedanban és 
Longwyban idegen katonatisztek jelentek meg, mit a’ Moniteur határzot- 
tan tagad, azon hozzátétel, hogy semmi nem történt, mi illy állításra 
«lkaimul szolgálhatott volna. Ugyané’ lap azon állítást is alaptalannak 
mondja, hogy a’ belminister a’ rendőrispán kíséretében nov. 6ikán reg
geli 7 órakor a’ tuileriákba hatosomét vitt a’ királyhoz. —=■ A’ Memorial 
Bordelais ’s több más lap alkudozásokra! tesznek említést, melljek a’ 
spanyol és más idegen kormányok közt folynak a’ spanyolországi király
né megismerése iránt bizonyos föltétek alatt. Ez állítást hivatalosan czá- 
folja a’ Moniteur és semmi alapot nem akar ismerni, melly illy következ
tetést igazolhatna. —

T ö r ö k o r s z á g .
Oct. lóikén napáldozta előtt Konstantinápolyban Bajezid és Loleli 

szultánok mecsetei közt fekvő városnegyedben tííz üte ki, mit csak négy 
óra múlva olthattak el ’sazmintegy 400 házat hamvaszta el. —

(Részletesb adatok a’ horani zendületről.) Bejrutból oct. ljérül az 
Echo de l’Orient következőleg ir a’ drúzok lázadásárul Szyria déli részei
ben : ,,A’ horani kerület uj seich vezérlete alatt tökéletesen íollázadt, ki 
szokatlan lelkületi szilárdsággal és csudálatra méltó bátorsággal bír. A’ 
zászlaját kö vetőelégületlenek az egyiptusi csapatok némelly osztályait me
részén inegtámadák ’s 400 halott és sebesült veszteséggel futásra kény
szerítők. A’ hegjlakosak, e’ síikor által felbátorítva , gyorsan haladnak 
előre; nem hihető azonban , hogy elhagyják hegyeiket, sikon csatázhatá- 
sert, hol győzelemre aligha számolhatnak. Annyi azonban bizonyos, mi
szerint nagy előmenetet tesznek és komoly gondot okoznak, mert Serif 
basa Damaskusból 6 ezer főnyi sereggel és hatálgyuval a’ zendülők ellen 
útra indult. Más részrül a’ palästinai és jeruzalemi hirek is igen komori- 
tók; Mell. Ali kormányzata ellen ugyanis hangosan zúgolódnak, adót nem 
igen akarnak fizetni ’s minden kiütendő lázadás színét hordja magán e’ 
környékekben.—Ibrahim basa Marasban összepontositja sergeit, a’ telet 
úgy látszik, itt szándékozik tölteni. Szolimán basa, kit Ibrahim a’ parancs
nokságiul fószta meg,visszatért Aleppoba. E’ tábornokok közt kiütött egye
netlenség nagy érzést szült az országban, ’s általányosan attól rettegnek, 
miszerint azon féltékenység, melly Ibrahim léptít vezérlé, szomorú kö- 
vetkezménjeket szülend ’s a’ szyriaiakat még inkább clidegenitendi tőle. —-

A’ porosz statuslap Becsből oct. 26árul ekkép ir: Általányosan hi
szik i t t , miszerint a’ keleti ügyre nézve minden politikai rendszabályrul 
lemondanak; a’ porta munkálkodjék belátása szerint és kössön Méh. Ali
val egyezkedést.

A’ szmyrnai lap Konstantinápolybul oct. 17kériil írja, miszerint a 
porta a’ nagy hatalmak képviselőivel következőleg tudatá azon fontos elő
nyomulást, rnellyet Ibrahim basa sergének egyik osztálya tőn: , ,Szaad 
Ullnli, malatiai basa, sürgönyében jelenté , miszerint egy egyiptusi csa
pat, 3 gyalog ezredből, 4 lovas zászlóaljból ’s több ezer lőre menő ren
detlen katonaságból állva, Shukery bey parancsnoksága alatt, Malatia 
irányában előnyomult ’s már Sziverek és Tsernek kerületeket el is foglalá, 
mellyek helytartója felszólításra azonnal feladá e’helyeket’s gjöngc őrsé
gével viszzavonult. Szaad Ullah basa lovas csapatokat külde ki az ellen
ség mozgalmira kémködésül, mig a’ portáiul további parancs érkezendik.“ 
Noha, megjegyzi a’ szmyrnai lap, e’ mozgalmak élelmezési okbul történt 
állomás-változtatás, mégis megérdemli a’ nagyhatalmak figyelmét, kika 
keleti kérdés kiegyenlítését magokra vállolák.

KE c  1 g  1 u  in.
Brüssel, nov. 2dikán: A’ vegyes belga-hollandi hajózási biztosság, 

mclly Antwerpbcn tartja üléseit, folyvást rendesen összeül. Különböző tár
gyak felett három szabályzási tervet dolgoz« ki, mellyek az illető kor
mányok ebbe fognak terjesztetni. —

8zerkesz,li lleliueczy. --  Nyomtuija Tral t ner- Karolyi úri ulcza 612.



FOGLALAT: Magyarország és Erdély (felírások ő felségéhez; kinevezések; budapesti tapló : időjárat, literatúrai hírek, magyar játékszini eleadasok, s a t. 
Kisfaludy társaság; különféle: pozsony városi tisztujitás , pécsi haladás, kolozsvár hir , ’sa 't.) Spanyolország (vélemény a’ oortcsclhalasztasrol ; 
Cabrera meghitt levele egy francziához; O'Donnell Cantavieja , Espartero Morela előtt, ’sa’t.) Anglia (Ellenmondó gyűlés Bradshaw rágalmira, 
Canterburybcn ; vélemények a’ legközelebbi chartista mozgalmakról; Wellington kdföldi rendjelei; elegy, ’s a ’ t.} Fiancziaország (vélemény nr. uj 
pairnevezéf ékről és kamranyitási határidőrül ; constanlinci hit ek; ’s a’ t.) Tórökorszá’;. Hollandia. —

f f S ' a g ' y a r o r s z á g  c § E r d é l y .
O cs. ’s kir. fels. llosnyay János gyöngyös-halászi lelkészt az egri 

káptalan tiszteletbeli kanonokává; Apor Albert b. íerézia-intézeti lovag- 
növendéket pt?dig cs. kir. ns apróddá nevezni inéltóztatott. —

O cs. ’s kir. F e l s é g é h e z  f. h. 12kei e l e g y  orsz. ülésből követ, két 
f e l í r á s  küldetett:

I. F e l í r á s a  a’ KK és RRnck a’ fel s .  Ki r á l y n é  m e g k o r o n á z -  
t a tás a tárgyában. Fels. ’s a ’ t. A’ századok bosszú során keresztül, kedvező 
szerencse örömei ’s bal sors viszontagsági közt, mindig g’ondosan megőrizte 
keblében a’magyar Nemzet azon tiszta hűséget, azon buzgó ragaszkodást, mely- 
lycl fejdelme ’s alkotmánya iránt viseltetik. Most is , midőn a’ jelen országgyű
lésre bennünket összehívó fejedelmi szét meghallok, azon állhatatos indulattól 
lelkesülve gyülekezőnk össze, hogy, mint a’ törvényhozás részei, alkotmányunk 
és törvényűikhez vonzó buzgó szeretettel jó Királyunk és szeretett Hazánk egye
sített boldogsága eszközlésére törekedve, Felségednek a’ közjó gyarapítására 
ezélzó gondoskodását munkás részvéttel segéljük elő, mint hív alattvalók pedig, 
Fels. atyai személye ’s. dicsőén országló háza iránt szíveinkben mcgöröklött 
hódoló tiszteletünket újra megmutassuk. E’ hódoló tisztelet él keblünkben fels. 
Asszonyunk iránt is, ki Felséged szívét legközelebb érdekli, és kinek fela. Sze
mélyében , Felséged becses éltét édesítő hitvestársat, népei és közös fiai pedig 
szerető jé anyát találtak, Ki már akkor is, midőn legelső alkalommal fogadá trón
ja előtt fels. Férje hű magyarjait, amaz édes emlékeztetéssel, hogy ereiben is ős
anyjának Mária Theréziának vére foly, anyai igaz szeretőiéről biztossá tette a’ 
Nemzetet, ’s a’jelen országgyűlés megnyitásakor anyai kegyességgel engedő tel
jesedni a’ Nemzet rég táplált azon forró kivánatát, hogy az ország Rendei, hódol
va tisztelt Királynőjük előtt, szíveikből eredeti buzgó üdvözlésüket az édes honi 
nyelv hangjain öinlcdeztessék. Midőn tehát tini hódolattal és szívünk legbelsőbb 
és tisztább érzésével jelentjük, hogy fels. Királyné Asszonyunk Mária Anna Ka
rolina , Felséged kedves cltepárja fejdclmi magas erényei iránt viseltető mély tisz
teletünk bennünk forró óhajtást gerjesztő, hogy fels. Asszonyunk még a’jelen or
szággyűlés alatt Magyarország Királynéjának fclkencssék ’s az ország szent ko
ronájával nemzeti ősi szertartásink szerint inegkoronáztatván, szerencsés megko- 
ronáztatása által a’ kölcsönös bizodalom és szeretetnek még szorosb és nyajasb kap
csolatával is köttessék a’ Nemzethez: Felségedet alázatosan arra kérjük, hogy szí
vünk abbeli ohajtásit teljesítve , Magát, fels. Hitvesével együtt, hívei közé meg
alázni, egyszersmind pedig fels. Asszonyunk megkoronáztatása napját kijelelve, 
kegy. elrendelni méltóztnssék. Kik egyébiránt ’sa’t. Költ sz. kir. Pozsony városában 
1839. sz. András-hava Ildiken tartatott orsz. ülésünkből.

Ií. F e 1 i r á s a a’ KKés RRdeknek a’ k. kir. e l ő a d  á s o k Sílik pontja iránt. 
Fels. ’s a ’ t. Tanácskozás alá vevőn az 183íí: Ildik törvény által kirendelt orsz. 
Küldöttségnek ugyanezen törvényben és Fels. kegy. előadásai 2<iik pontjában is ez 
országgyűlés elibe tárgyul tűzött munkálatát, az ott előadottakból, ugyszinte köz 
tapasztalásból megvagyunk győződve, hogy a’katonai élelmezés és szállásozás
nak szokásban levő módja nem igazságos , az ezzel egybekötött terhek nagy rész
ben nem törvényesek ’s ezeknél fogva, de egyéb tekintetből is, a’ mostani mód 
az ország lakosira nézve sokféleképen káros. Óhajtók tehát, hogy a’ katonaság élel
mezéséről minden tekintetben Fels. kincstára gondoskodjék, az adózók, termesztme- 
nyek kiszolgáltatása terhétől teljesen felmentessenek,a’ házanként] beszállítás pedig 
az állandóan szállásozó katonaságra nézve megszüntetvén, katonai laktanyák épít
tessenek. Egyszersmind kinyilatkoztatjuk, hogy ezen terhek megszüntetésére néz
ve, mennyiben azok eddig is a’ törvénnyel nem ellenkeztek, a’ kincstárnak netalán 
adandó kárpótlás iránt egyezkedésbe bocsátkozni készek vagyunk. Hogy pedig an
nál biztosb sikerrel munkálkodhassunk, kérjük Felségedet, az építendő laktanyák
ra nézve is, a’ már fonálló elíele épületek tekintelbe-vételével, azok mekkorasága, 
ininemüsége’s az országban elosztása iránt terveket készíttetni, ’s ezek közlésével 
egyszersmind a’ katonaság részéről ahoz értő tagokat kinevezni inéítóztassék, kik
kel egy kiküldendó orsz. Választmány e’ tárgyakról értekezhessek; hogy igy 
mindez iránt még ez országgyűlésen lehessen intézkedni. Mi által a’ magyar kato
naságnak béke idejében állandó elheJyzeléséról is történnék gondoskodás. Ezekre 
nézve Fels. kegy. válaszától ’s az egyezkedés kimenetétől függesztvén fel a’ továb
bi intézkedéseket; egyébiránt, mi az átkelő katonasággal bánást, a’ katonaság szá
mára szükséges szekerezéseket ’s vontatásokat, a’ fogy vcrgyakorlás végetti na
gyobb katonai összehúzásokat és rendkívüli esetek iránti intézkedést tárgyazzn, kö
vetkezőket óhajtanunk megállapíttatni: I. Az átkelő katonaságra nézve azon álta
lányos élelmezési és szállásozási rendelkezéseken kívül, mellyek fentebb javaslat
ba hozattak, még azzal lenne az országnak némi könnyebbség szerezhető, ha a’ 
katonai költözések vonalai a’lehetőségig állandóan jelöltetnének k i; nemkülönben 
következők határoztatnának el, jelesül: a) Nagyobb átkelések, millyenek a’ fél lo
vas, vagy fél gyalog századdal felérők és azt meghaladók, a’ ni. k. helytartó -  ta
nácsnak előre teendő jelentés, kisebbek pedig a' katonai és tartomány-biztosságok 
közlései és utalványai nélkül ne indíttassanak meg. b) Mihelyt vaiamelly nagyobb 
csapat megindítása esete a’ k. helytartó-tanács tudtára csendik , az ennek számára 
szükséges utazási terv, a’ tartománybiztosság főigazgatója által dolgoztassák k i, 
és közöltessék nyomban mind a’ tartomány biztosakkal ’s az illető törvényhatósá
gokkal, mind a’katonai biztossággal is. c) Egyszersmind az illyetén katonai átke
lések számára kivántató vontatások jegyzékei, mellyek mindig az átkelő katonaság 
valóságos állapotához mérve dolgoztassanak k i, vagy a’ tartománybiztosság fő
igazgatója, vagy az illető kerületi biztosak által, azon törvényhatóságokkal, mely- 
jyeket a’dolog érdekel, jókor olly végre közöltessenek, hogy ezek, mennyiben az 
illető állomásokon, az átkelő katonaság befogadására alkalmas kaszárnyák, kaszár
nyaféle vagy más köz épületek nem lennének, annak szállásozása iránta’ szük
ségesrendeléseket megtehessék, végre az illető jegyzékek azon kerület biztosi 
hivatala által, mellyből a’ katonaság megindul, ugyanazon kerületbeli tartomány- 
biztosnak azonnal szolgáltassanak kézhez, d) Az ekkép kiadott utazási tervben , 
bármi szín alatt, akár önkényesen változásokat tenni, akár illy eket a’ törvényható
ságoknál erőszakosan eszközleni, a’katonai rendnek Iegszorosb felelet terhe alatt 
tilalmas, e) Nagyobb átkelések eseteiben, a’jókori bejelentésen kívül, némelly ki
rendelt tagok is elöreküldendók lesznek, hogy azok a’ szükséges intézetek megté
tele végett, a’helybeli elöljárókkal, kik ezt az illető tisztviselőnek nyomban jelen
teni kötelesek, értekezhessenek, f) Kisebb átkelések eseteiben, mellyekre a’ fen
tebbi rendelkezések nem terjeszkednek, csak biztosi jegyzékek és utalványok kí
vántainak, sőt némelly különös körülményekben alispáni rcndeletek, rendkívüli 
szükség eseteiben pedig, például parancsvivokrc, betegek és rabok szállítványira

■ézve, azillctö főtisztek által kiadott bizonyítványok is elegendők. Egyébiránt az 
ilyetén renlclések nélkül az átkelő katonaságnak semmi se szolgáltassék , a’ mit 
ledig ezcl ellenére vagy hiányában a’ lakosakon netalán mégis megvenne, az, ki
hágásnak tekintetvén, maga helyén eszközlendö fenyítésen kívül, a’kincstár által 
tökéletes kárpótlással téríttessék meg, a’ kincstárnak a’ zsarlók ellen viszóntkövc- 
Idlése feninaradván. g) Az átkelő köz embereknek, altiszteknek cs primaplanisínk —

. lak járó salgamális (katonatartási aprólék} szolgáltatások, a mennyiben őrhelye
den, kincstári, vagy különös kvártélyházakban, vagy ideiglen kijelelt közönséges 
zobákbun alkalmaztatnának, a’kincstár által, ezek hiányában pedig, haugyani.ly 
iclyéken egyes adózókhoz szállíttatnának, a’ szállást adó gazda áltál lesznek meg- 
izcrzendők. h) A’ síkon pedig, ha — mint feljebb éri ni etett — kaszárnyákban , 
’agy kisebb kvártélyházakban nem alkalmazialhalnának, hanem egyes lakosakhoz 
izállíltatnnmak, e’ szolgáltatásokkal az adózó , kinek a’ salgamalis bei nyomban ki- 
izelendó lenne, fog tartozni. E’ salgamális bért egy gyalog katonától 3 ki ban, egy 
ovas katonától pedig4krban, folyó ezüst pénzt értve, vélnék megállapít tatamiénak. 
ÍJ Az egyes lakosoknál szállásozó átkelő katonaság salgamuma csak abban »Hand . 
■hogy ezt egyedül a’ szalmazsákhoz aránylag szükséges szalma és a' tűzifa cs vilá
gítónak olly mértékben, mellyben azzal maga a’ gazda ellátva vagyon, közös has/- 
nálatailletcmli. k) Az átkelő katonatisztek alkalmazása pedig, akár azok együtt a’ 
katonasággal, akár egyenkint legfelsőbb szolgálatban utazzanak, ha kaszarnyakba, 
kaszárnyaféle vagy egyéb köz épületekbe nem szállíttathatnának, semmi bizonyos 
illetőség szerint nem szabályozlathatik , hanem csuk abban állami, hogy ezen tisz
tek az elkcrülhetlen szükséghez mért szállást nyerjenek , következőleg sem több 
sem válogatott kényclinü szobákat ne követelhessenek, hanem csak egy szobával , 
sót ha máskép nem történhetnék, a’ gazdával közös hajlékkal is megelégedni tartoz
zanak. 1) Ezen átkelő tisztek számára a’ tűzifa is, nem rendszerűid illetőségükhöz, 
hanem egyedül a’ szükséghez szabva, olly formán lenne kiszolgáltalandot hogy ha 
la’tiszt maga tart konyhát, főzéshez kívántaié fája is legyen, téli időben pedig lak
szobája elegendöképen fülhessen. Melly használatok és szolgáltatásokért az illető 
lakosokat, minden előkerülő esetben a’ katonatisztekre épen úgy, mint a’ közembe
rekre nézve, a’ salgamális bérrel tiistint kiclégítni szükséges. A’ katonatisztek sze
mélyeire nézve, a’személyéért 6 krban; mind maga, mind cselédjei lovaiért egyen
kint különvéve A krban , a’cselédekért pedig, mint a’közkatonákért, 3 krban, ha
sonlóan folyó ezüst pénzt értve, vélnék a’ salgamális béri niegállapltandonak. m) lla 
a’ katonatisztek állomásaik helyeiről magok dolgában akárdióvá utaznának, azoknak 
sem állaíkclesi scüi maradandó szállás ne adassák, n) 1 la vaiamelly katonaság meg- 
iüdítfaiik, műiden terhesb vagy ragadós nyavalyában sinylő betegek tökéletes fel- 
gyógyulásukig elóbbeni (anyázásuk helyén hagyassanak; az útközben megbcíege- 
dők pedig a’ legközelebb katonai kórházba vitessenek, innen egészségek vissza
nyerése után ezredókhöz utasíiandók. Ila mégis megtörténnék, hogy útközben a’ 
betegség hirtelen elsúlyosodása miatt a’ beteget a’ legközelebb állomáson túl szál
lítani nem lehetne, íily esetben egyes lakosnál alkalmazfathatik, ’s az illető parancs
nok bizonyítványa mellett, a’ szükséges éJcimeztetési és orvosiszerck részére ki
szolgáltathatnak, azonban a’kiszolgáltatott élelembeli és orvosszereknek , orvosi 
megismerés szerint, felszámítandó illendő ára a’ kir. kincstár által megtérítendő lö
szén. o) A’ betegeknek és raboknak, mind őrhelyeken mind a’ síkon adózóknál be- 
szállíttatások esetében, a’ kincstár áltál hasonlókép salgamális bér fog fizettetni,- ön
kiét értetvén, hogy nemesek házaiban ’s euriákban, nemkülönben mindenféle hal
lásúak paroehialis házaiban vagy lakhelyeiben, tanítói, lakó-, jegyző-, vám-, is
kola-, malom-, major-, serház- és korcsma-, valamint mindenfele egyéb urasa- 
gi, ugyszinte só- és harminczadbeli hivatalokhoz tartozó épületekben, az ezeket 
illető tisztviselők lakásaiban, gyárokban és kereskedők rakhelyeiberi, mellyek min
den katonai szállásadástól mentek, az átmenő katonaság beszállítása jövendőben is 
mindig tilalmas legyen. Végtére mindezen szabály azon esetekre is kiterjeszten
dő lenne , midőn kisebb számú katonaság szokott tanyázási helyéről máshova 
rendeltetik, u. m. had fogadásra, ujonezok átvitelére, vagy pedig őrködés végett, 
ugyszinte a’ törvényhatóságok által bánni czélra hatalomkarkint kivárd katonaság ,* 
melly is, tartózkodása egész ideje alatt, átkelő gyanánt lenne tekintendő. íí. A’ szc- 
kerezésekre és vontatásokra nézve, olly megjegyzéssel , hogy mivel jövendőben 
semminemű szolgáltatásnak veszteséggel járni nem kellene,- és igya" szekerezesi 
vagy vontatási bér is illő mértékben lenne meghatározandó, ezen bért a’ katonatisz
tekre nézve szintúgy mint a’ közlegényekre egyaránt, jelenleg egy állomásra egy 
pengő forintban, a’ középponti helyekből pedig, úgymint mellyckbé más helyekről 
szoktak fuvarosak rendeltetni, szinte cgy állomásra 24 pgő garasban vélnek 
megállapítandónak, úgy inindazáltal, hogy aziránt országgyűlésről országgyű
lésre tétessék rendelkezés. Egyébiránt e’ részben még következő ini evict e kot kí
vánnánk tétetni: a) A’ katonai intézkedésekre vontatások adási kötelessége egye
dül a’ legfelsőbb szolgálat szükségeit tárgyalván , az egyéb esetekre ki ne 
terjesztethessék, a’ legfelsőbb szolgálat esetei pedig következők: 1. Midőn ez- 
redek, zászlóaljak, osztályok és századok egy tesíben az ország egy ré
széből másikba, vagy pedig azon kívül költöznek, egyszersmind öltözeteiket,- 
fegyvereiket’s egyéb tábori készületeiket magokkal viszik. 2. Midőn fegyve
rek, katonai öltözetek’s készületek egy raktárból másikba szállíttatnak. 3. Midőn 
beteg katonák, katonai nők, invalidusok, ’s a’ szállííványök alkalmikor előre kül
detni szokott tagok-, 4. Midőn máshová rendeltek, foglyok és ujonezok szállíttatnak. 
5. Midőn tábornokok (generálisok) stabális és főtisztek, ugyszinte egyéb ezredek- 
beliés katonai személyek legfelsőbb szolgálatban, vagy ezred dolgaiban küldetnek 
ki. b) Ezen ebetekben a’ vontatásokat kívánó katonai testület vagy személy a’ kato
nai biztosság jegyzékével ’s a’ tartománybelinek utalványával ellátva lenni, ’se ’ 
keltőt állomáson előmutatni tartozik; ha pedig a’katonai vagy tartomány beli biztosi1 
hivatal jelen nem lenne, ’s vaiamelly előre nem látható körülmény miatt az érdeklett 
irományokat maga helyén megszerezni nem lehetne, az illető zászlóalj vagy század 
parancsnokai a’ kivan tató jegyzékeket, az alispánok pedig az utalványokat adhassák 
ki. c) Minden vontatási jegyzékben nemcsak az illető ezred, vagy zászlóalj, Vagy 
utazó személy neve, hanem minden egyéb körülménynek is, kivált pedig az utazas 
oka, a’ dolog, mellyben a’ vontatás rendeltetik, nemkülönben a’szekerek’s vonta
tó marhák száma, az érettük fizetendő bér járandóságával együtt, az által kelesek é < 
ruha- vagy fegyverszállítások eseteiben pedig az ezredet vagy szállílványt vezető 
fő- vagy ahiszt, úgy a’ század nevei is mindig pontosan kitéiessenek, hogy a’ hiá
nyos vagy c’ re üllőietekkel ellenkező utalványokból eredő következésekéi t magokat 
a’ rendelőket lehessen felelet alá vonni.- A’ helységek községeinél minden vontatás 
a’jegyzők által jegyzőkönyvbe iktnttassék.d) A’szekerek és vontatások illetőségét1 
mindig a’ biztosi jegyzék mutassa ki. Az általkclö stábot két négylovas Szekér) egy 
gyalog századot ismét kettő, egy lovas századot egy,{száz főre menő'vagy azon'alul1
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levő ujonczokat, máshová rendelteket vagy felgyógyultakat ismét csak egy i éli. Ila 
azonban c’ mennyiség az átkelő katonaság holmijának tovább-szállítására efcg nem 
lenne, az ezeken felül kívántaié szekerek kiállítását, a’ szokott jegyzék és látvány 
mellett, mint szinte az illető vontatási bér fizetésit a’ törvényhatóságok eszkíílendik.
c) Ila a’ máshová rendeltek szekereken szállítandók,jó útban ö főre, roszHn pedig 
négyre, egy négylovas szekér számíttatik, ide értvén a’ szállítandók holmiit is; to
vábbá ha betegek, katonai asszonyok gyermekeikkel, vagy invalidusok zállílan- 
dók, egy szekérre csak négy fő számíttatik. A’ vontatások azonban miniig csak 
négylovas szekerekkel eszközöltessenek, és soha kétlovasokkal — habár gyes ka
tonai személyek lennének is szállítandók—ne történjenek. Sfabális és fótiatek, hol
mijukat tulajdon lovaikon tartoznak ugyan szállítani, ha azonban ezek se(ítségére, 
vagy különben is, vontató lovakat kívánnának, illyenek nekik, szokott j<gyzék és 
utalvány szerint, a’megállapított bérfizetés mellett szolgáltassanak ki. fjA’ vonta
tószekerek erőikhez mérve, még pedig 8 mázsát soha felül nem haladva, terhelles- 
senekmeg, miért is azok, kiknek a’vontatások szolgáltainak, vagykikejaz álkelé 
katonaságra és katonai szállítványokra iigyelés illet, felelet ’s az ó hibájukból ere- ' 
dett károk megtérítése terhével fognak tartozni. Egyébiránt azon esetbei), ha a’ fu
varos a’teher mennyisége felől kéteskednék, a’ helybeli elöljáróknak jelentést te
vén, szabadságában álland, a1 rakományt ezek állal megméretni. Ha az utazótisz- 
tek vagy katonai tagok nagyobb terhű holmiai helyesen nem oszlathatnának el, ’< 
igy egyes szekerek szerfölött megterheltetnének, akkor azok négy marhá
nál többet tartoznak fogadni, ’s az azokért járó bért szinte kész pénzzel kifi
zetni, ugyanaz értetvén a’ nagyobb alkotásu élelmi és pénztári katonai sze
kerekről. g) A’ vontatást szolgáltató, a’ marhái számára szükséges szénét 
és zabot vagy azon szekérre , mellyet vontat, vagy a’ többiek egyikére, 
mellyen katonai holmik vitetnek, felrakhatja. A’ katonai holmiknak, ru
házatnak, élelemszereknek és marhák eledeleinek, mint minden más kato
nai szernek szállítására különbség nélkül lovak vagy ökrök használtathat
nak. A’ személyek szállításira azonban rendszerint lovak alkalmaztassanak: 
de ha illyenek hiányoznának, helyettük ökrök is használtathassanak , ezek 
bére iránt semmi különbség nem tétethetvén, h) Ugyanazon vármegye keb
lében szállítványi szekerezéseket a’ szokott állomási helyeken túl szolgál
tatni nem kötelesség; ha pedig a’ szállítványok a’ megyének kebelén túl más 
törvényhatóságokba lennének vontatandók, az illető' törvényhatóságok ez- 
iránti kölcsönös értekezése mellett, a’ lerakás az utóbbinak legközelebb ál
lomási helységében történhetik. E’ szállítványi szekerezés bérének fele a’ 
felrakodáskor, másik fele a’lerakodáskor fizettessék a’ vontatóknak az il
lető' bérlők jelenlétében; ha pedig az ut rosszasága miatt azelőtt egészséges 
vontató marha a’ kocsis hibája nélkül eldöglenék, ezen kárt a’ kincstár pó
tolja. i) Utalványokban szűkölködő' tiszteket vontatások nem illetnek, a’ 
vontatásokért járó bér pedig előre a’helybeli biró vagy jegyző' jelenlétében 
fizettessék le, mert az illyetén előrefizetés nélkül az adózók vontatásokat 
szolgáltatni nem tartoznak. Többnyire az illyetén vontatások mellett levő 
adózók bármi boszantásai szigorúan tilalmaztatnak. Ennélfogva a’ katonai 
személyeknek szabad nem leszen, az adózókat sebesb hajtásra, útról elté
résre, állomáson, vagy közben levő helyeken hoszasb maradásra, vagy to
vább vontatásra kényszeríteni. Ha pedig a’ költöző katonaság az úti jegy
zékben kitűzött időn túl késnék, a’ fuvarosak fél napnál tovább várakozni 
nem tartoznak; fél napi várakozás esetén mindazáltal, azon állomásra járó 
forspont-bér, mellyre a’ fuvaros kiállíttatott, a’ várakozásbeli idővesztésért 
a’ kincstár által neki kétszeresen fizettessék; joga ezenkívül fenmaradván, 
az időtöltésből netalán okozott egyéb kárainak a’ kincstár általi tökéletes 
megtérítését követelni, k) 11a az ilíyen kihágások átkelések alkalmikor tör
ténnek , az azok iránti panaszok az illető parancsnoktiszt által tüstint, és 
pedig felelet terhe alatt, a’ helybeli tisztviselők, vagy ezek helyben nem lé
vén , a’ helybeli elöljárók hozzájárultával intéztessenek el. 11a pedig egyes 
személyek átköltözésekor történnének, és a’ panasz a’ vármegyére feladat
ván, orvoslás azonnal nem szereztethetnék, a’ lehetőlegrövidebb idő alatt a’ 
tartományi biztosság által leszen eszközlendő. A’ vontatásokat szolgáltató 
adózók jövet és menet mindenféle vámtól mentek. A’ fiumei kerületnek az 
182/7 országgyűlés általa’ 72ik szám alatt felterjesztett azon kivánatát, 
hogy a’ vonómarhák hiánya miatt a’ katonai fuvarozástól mentessék fel, most 
is igazságosnak látjuk, ’s mivel azon munkálat egyik fő elve a’ deperditák el
hárításában áll, e’ kivánatot Felséged elibe olly módon terjesztjük fel, hogy 
az említett kerületen átkelő katonaság számára szükséges szekerezés a’ 
kincstár által árverés utján szereztessék meg, vagy pedig, mivel az említett 
hiány miatt a’ vontatás e’ kerületben aránytalanul drágább , mint más 
helyeken, minden station rendszerint a’ középponti helyekre megállapí
tott fuvarbér kétszeresen fizettessék. IÍS. A’ katonaságnak fegyvergya- 
korlás végetti nagyobb összehuzatására nézve, úgy véljük ugyan, hogy 
a’ szállásoztatásnak fentebb javaslott módja mellett, miszerint ezredek , 
osztályok és századok egyben tanyázandnak, jobbadán csak nagyobb- 
szeríí fegyvergyakorlás végetti összehúzások kerülhetnek elő ; egyéb
iránt azon általányos óvással, hogy az ezen alkalommali tartás minden 
esetre egyedül a’ kincstárt illetvén, az az ország terhére semmikép nem 
válhatik, ’s hogy a’ fentebbi intézkedések az összepontosítás helyére 
költöző katonaságra is, mint átkelőre, kiterjesztendők legyenek, kö
vetkezőket kívánnánk megállapíttatni: a)Az összepontosítás eseteihez, melly- 
nek az ezred el helyeztetéséhez képest a’ törvényhatóságokban felváltva 
kell történni, tartoznak vagy a’ rendszeres évenkénti gyakorlatok , v. több 
ezred táborozásai. Az öszpontosítás idejét, mit is mezei munkáktól ment 
szakaszra tenni szükséges, a’ m. k. helytartó-tanácsa’ törvényhatóságoknak 
jókor tudtára fogja adni, midőn is figyelem fordíttassék arra, hogya’ sza- 
Imdságos katonák idő előtt vissza ne hivassanak, ’s hogy azoknak tanyá- 
zásuk helyén megjelenésökre a’ gyakorlat kezdete előtt kelletinél huza- 
mosb határidő ne rendeltessék, ’s hogy ezek végzetével a’ visszajöveteltől 
kelletinél tovább ne tartoztassanak, b) A’ századoknak ugyanazon megyé- 
beni öszpontosítása kérdésbe vonható ugyan nem leszen , azonban azok he
lye és ideje iránt az illető törvényhatósággal lesz szükséges előleg értekezni, 
’s ezután , mivel az Összepontosított sergeknek egyes lakosok házaiban 
szállásoztatása szerfölött terhes, azok, ha a’ fenálló kaszárnyákban, kaszár
nya-féle és középületekben nem férnének el, egy részben táborozni tartozza

nak. c) Az öszpontosításokra ’s gyakorlásokra szolgáló helyek kimutatása a1 
törvényhatóságot fogja illetni, d) Táborozás neve alatt értetik, ha ezredek 
egyenkint, vagy több számmal gyakorlatok végett táborba kelnek’s bizonyos 
helyen összepontosulnak. Ingyen szállás-adás illy esetekben bármiféle hi- 
vatalu ’s rendű személység számára, akár a’ táborozási katonasághoz tar
tozzék ez, akár nem, a’ polgári rendet semmikép sem illeti, sőtillyen- 
kor a’ szükséges szállások fogadása egyenesen a’katonaságnak lesz köte
lessége ; egyedül azok könnyebb megszerzésében leendvén a’ helyhatóság 
segedelemmel. A’ táborozás alatt megbetegülő katonák alkalmazásira szük
séges kórházi szállások fogadásáról szinte a’ katonai rend fog gondoskod
ni. e) A’polgári hatóság pedig ügyelni fog arra, hogy a’ közlekedés köny- 
nyitése , ’s fa, hús ’s egyéb élelembeli-szereknek a’ katonaság általi meg- 
szerezhetése iránt szükséges intézetek tétessenek. Mészárszék- és korcsma- 
belijusokat a’ katonaság sem az állomási sem az öszpontosulási helyeken 
semmi esetre nem gyakorolhatván; ellenkező esetben e’ kihágásból eredhető 
kárt viszontkövetelés fenmaradása mellett,a’kincstár fogja megtéríteni. f)A’ 
katonaság szükségeire való termesztmények fuvarozására,valamint azálgyu- 
zási szerek, betegek, rabok vagy akármiféle szükséges tárgyak szállítta- 
tására kivántató vontatások és szekerezések, táborozás idején, egyedül 
a’ kincstár által béreltessenek. Többnyire, mivel az összehúzások alkal
mikor gyakorlatokra bizonyos hely’»tér szükséges, ezek kijelölését pedig 
az úrbéri újabb törvények szülte rendbeszedések, összesítések és legelő
beli elkülönzések tetemesül nehezíteni fogják: ennélfogva a’ katonai ka
szárnyák hol leendő fölállítása iránt teendő javaslat alkalmival, ezen kato
nai szükségnek is, hol és mikénti födezésére, a’ helybeli körülmények
hez képest figyelmezni szükséges leszen, egyszersmind pedig elrendelni, 
hogy illyetén gyakorlásoknak kijelelendő téren a’ gyakorlások által oko
zandó kár , előrebocsátandó hiteles becs szerint, a’ kincstár által téríttes
sék meg. IV. A’ rendkívüli esetekben történhető összehúzások alkalmi
val a’tartás ésszállásoztatás mindig a’kincstárt fogja illetni; ennélfogva e’ 
rendkívüli esetekben, különös gondoskodás szükségét fenforogni nem lát
juk. Végre V. az ezredekhez nem tartozó mindennemű főtisztek ellátásá
ról , mind az általkelés mind az állandó szállásozás eseteiben, a’ 2dik sza
kasz 5. pontjának a’vontatásra nézve tett rendelésén kívül, minden egyéb 
tekintetben a’ kincstár fog gondoskodni. Kik egyébiránt ’sa’t. Költ sz. kir. 
Pozsony városában 1839. sz. András-hava 12ik napján tartatott ülésünkből.

E Sm lapestl n a p ló . Egy hét óta ismét majd szünet nélkül sza
kad az eső, szél csak ritkán és alig észrevehetőleg lengedez, mi termé
szetesen még szaporítja a’ sarat, melly úgy is annyira elhatalmasultmár 
a’ két városban, hogy a’ járdákon sem igen mehetni sikamlás ’s besároz- 
tatás nélkül. Az utak, miket úgy is, csekély kivétellel, alig dicsérhetni 
hazánkban rágalom nélkül, e’ sűrű sok esőzés miatt annyira megromlottak, 
hogy sok helyen majd egészen járhatatlanok, mi a’múlt leopoldnapi soka- 
dalom után annál kellemetlenebb, mivel ezáltal a’ tengelyen szállítás, 
a’ rendkívül magas fuvarbér miatt, azon kis nyereség jó részétől is meg
fosztja a’ kereskedőket, mellyet a’ nem kedvező eredvényü vásárból kap
tak. E’ mellett éjjel ’s reggelenkint jobbadán sűrű büdös köd lepi a’ vá
rost , mi, párosultan a’ nyirkos idővel, olly kedvetlen hatású az egész
ségre nézve, hogy kórházaink tömvék betegekkel, ’s áltáljában kevés na
gyobb család van a’ két fővárosban , melly legalább egy náthás v. liuru- 
tos tagot ne számitna körében. A’ halotti jegyzék szerint idegláz ’s tü
dőlob napirenden vannak, ’s leginkább a’ fiatalság közül ragadozzák ál
dozatokat , mit tán leginkább a’ lég szokatlan enyheséginek tulajdoníthatni, 
melly könnyebben öltözködésre csábit, minek következtében aztán annál 
ártalmasb a’ folázástoli átfázás. A’ szomszéd falukból olly gyéren hul- 
longnak hétivásárokra az eladók, hogy az élelmi szerek egy része tete
mesül drágulni kezd. — A’ magyar játékszini zsebkönyv, melly Nagy 
Elek szerkesztése alatt olly díszesen vala megjelenendő, hogy bizonyo
san minden várakozásnak megfelelt és a’ színháznak is böcsületére vált 
volna, az igazgatóság tilalmazó határzata következtében elmaradt, mivel 
az irók és szerkesztő idegenkedtek elmemüveiket nem irók birálgatása 
alá terjeszteni. S a j n o s ,  hogy dugába dőlt e’ korszerű vállolatis. — 
A’ közelgő' uj évre már megjelent a’ kalendáriomok, vagy is naptárak 
egész csapatja; legnépszerűbbnek látszik azonban, a’ gazdasági Egye
sület által kiadott naptár, melly rendkívüli olcsósága (2pgő garas) mel
lett annyi közhasznú tárgyról értesít, hogy minden tekintetben megfelel
het az egyszerűbb magyar gazda kivánatinak. — Nemzeti színpadunkon 
f. hó 16ikán először adaték bérszünettel Egressy Gábor jutalmára „Ham
let“ szomoruj. 5 felv, Shakspeare után az eredetiből forditá Vajda Pé
ter a’ magyar tudós társaság költségin. A’ közönség szűnni nem akaró 
tapssal fogadá a’ jutalmazott jeles művészt, ki a’ czimszerepet olly ritka 
tökéllyel játszá, hogy bárhol is dicséretet aratott volna azzal; növelé a’ 
valódi szellemi élvet az erőteljes férfias kifejezésü fordítás, melly sze
rencsésen küzdött meg az óriási eredetivel; Ilikén: „Aggszinész és leá
nya“ jött színpadra; ISdikán „Saardami polgármester“; 1 Óikén ,,A’ pá
risi szép himvarrónó'“ ; 20ikán: „A azul“ Szigligetytől, a’ czimszerepet 
ez este Szakácsy játszá, mint vendég és tetszett; Lendvay hir szerint 
búcsút von pesti színpadunktól, ha ez valósul, úgy Szakácsy nem czél- 
szerütlen szerzemény lenne színházunk számára ; Síikén „Montecchi és 
Capuletti párt.“ 22ikén „Pcleskei nótárius“ eredeti énekes boliózat 4 
felv.; Szigligetytől rövid idő múlva „Cilley Fridiik“ czimü eredeti dráma 
jutand színpadunkra, most pedig „Miczbán“ van tolla alatt e’ szorgalmas 
írónak. Lendvayné „Savage Hichard“ czimü 5 felv. drámát hoznndja 
jutalomjátékul színpadra Gutzkow Károlyiul Lukács Lajos fordítása sze
rint, melly Nagy Ignácz Színmiitára Vük füzetében jelent meg, az ere
deti osztatlan figyelmet gerjesztett egész Németországban. — Beriot né
niéi ly akadályok miatt csak később fog megjelenni fővárosunkban; he
lyette minden perezben Liszt nagyhírű hazánkfiát várjuk, ki több hang
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versenyt szándékozik adni Pesten. — O-Budnn nemet kőbőr szinésztár- 
saság ad mutatványokat. —

K i s f a l u d y - T á r s a s  ág. I. A’ társaságnak múlt évi nov. 27dikén 
tartott gyűléséből kihirdetett ezenjutalointételre: „Készíttessékkézikönyv, 
melly a1 szavalásnak mind általányos, mind különösen a’ színészetre al
kalmazott elveit és szabályit kimerítőleg ’s gyakorlatilag adja elő , szük
séges ügyelettel a’magyar nyelv grammatical viszonyira, dialectusira, vers
szerkezetébe ’s azon hibákra, mik jelennen színészink szóbeli előadá
sit gyakran dísztelenjeik“ ; nov. 20ig, mint határnapig, két munka érkezett 
be, illy jeligékkel: 1.Nihil praeceptaatqueartesvalere, nisiadiuvante na
tura. t j uint i l .  2. Vox est mentis index, et velut exemplar, ac totidem, 
rpiotilla, mutationes habet. Quintil. 11. Hasonlókép a’Kisfaludy-társaság 
idei íebr. 6án hirdetett azon jutalomtételére, melly a’ pusztaszeri országos 
szerződést tárgyazza, ballada-alakban, szinte nov. 20ig , h u s z o n n é g y  
munka érkezett az igazgatóhoz , illy jeligékkel: 1. Törvény nyugtat; erő 
véd; tart haza; birtok elégít; rend igazít; ipar ad: Nemzet, erősen igy áll. 
— 2. Arma imperia parant, leges parta conservant. Verbőczy. — 3. 
Ledőlt országok hamvain egy új hon támad fel. (a) K ö 1 cs e y. — 4. Szép 
az ének , ha a’ nemzet szivéhez szól. — 5.Dúdolj verset. Kinek ? A’ ma
gyar nemzetnek. Sup. Szilágyi S.— 6. Ledőlt országok hamvain egy szép 
hon támad fel, melly lelket tölt, melly szivet ráz neve zengésivei. (b) Köl
csey. — 7. Lelkeket ihlessen, szívet nemesítsen az ének. — 8. Hol az 
atyák hős nemzete, a’ múltkor harczos gyermeki? Elhaltak. Hangja zeng 
csak híröknek közöttünk. O s s i a n . — 9. Egy szép hon támad fel, melly 
lelket tölt, melly szívet ráz neve zengésivei. (c) K ö 1 c s e y. — Nihil est tam 
aptum ad ius, quamlex. Ci c . — 11. Megfogyva bár, de törve nem, él nem
zet e’ hazán. V ö r ö s  m. — 12. Nem sokaság, hanem lélek ’s szabad nép 
tesz csoda dolgokat. B e r z s e n y i .  — 13. A’ haza áll. — 14. Romlatlan 
valanemzetem.— 15. Hazádnak rendületlenül légy híve, ó magyar ! Böl
csőd az, ’s majdan sírod is, melly ápol ’s eltakar. V ö r ö s m. — 16. Jelige 
nélkül, illy kezdettel: Csaták özönhullámi közt. — 17. A’múlt kárpitját 
szellőztetem. J ó s i k a  M.— 18.19. 20.Nézz Árpádra, magyar , ki liazátál- 
líta nemednek! a) b) c.) V ö r ö s m. — 21. Észt és kart a’ hon javára. — 22. 
Emberek teszik a’ valóságos hazát, nem az élet nélküli halmok és térségek. 
Köl c s ey . — 23. Und wann sich Männer freierheben, und treulich schla
gen Hand in Hand, Dann tritt das innre Recht ins Leben, und der Vertrag 
giebtihm Bestand. Uh l a n d . — 24. Nagy zaj között ez zeng vala: eskü
szünk ! Vi rág.  — A’jeligés levélkék a’ jelen volt tagok pecsétéivel lepe- 
csételtetve , az igazgatónál őriztetnek ; a’ versenymunkák pedig e’ végre 
választott bíráknak, név szerint az I. rendbeliek Bajza József, b. Jósika 
Miklós és Schedel Eerencz; a’ II. rendbeliek pedig Bártfay László, Czu- 
czor Gergely, Szalay László, Szenvey József és Vörösmarty Mihály 
uraknak rendeltettekkiadatni,vizsgálat végett. A’siker a’ társaságnak, 1840 
febr. 6. tartandó 3dik köz ülésében fog köz hirré tétetni. Költ Pesten , 
a’ Kisfaludy-társaság üléséből, nov. 21. 1839. F áy  A n d r á s  igazga
tó mk. S z a l a y  L á s z l ó ,  hely. jegyző mk.

KÜLÖNFÉLE: Kolozsvárott: F. hó Sdikán a’ Károly Ferdinand főiig 
nevű gyalog ezredből egy alőrmester — Saveglia Tivadar — kinek neve 
köztudásra méltó — esti 9— 10 óra közt a’ fellegvárból hivatalos fog
lalatosság miatt a’ belvárosba irányzott útjában , midőn a’ Szamos malom 
árkához vezető sikátorbul a’ n. utczára tér, egy jajveszéklő nővel találkozik, 
kitől a’ legsürgetőbb segélyre szólittatván két szerencsétlen élte megsza
badítására , kik a’ nagy malom zugójához közel, hihető részegen , a’ fo
lyamba esve, ’s ott magokon segítni nem tudva bizonyos halállal vinak— 
nem késett oda sietni, ’s felruháját sietve lehányván, a’ folyam duzzadt 
árkába ugrott. Más emberi lény akkor ott közel nem találtatván sokáig 
kelle küzdeni a’ merész emberbarátnak , mig a’ jéghideg folyam hatal
mát legyőzvén sikerült neki az inkább halott mint élő szerencsétleneket 
a’ mélyebb vízből a’parthoz közelebb vezetni, ’s majd szerencsésen partra 
szállítani. Köszönet az emberiség nevében a’ veszéllyel olly hősileg daczolt 
emberszerető katonának!—Pozsony ban a’ tisztválasztás, a’tetemes számulag 
hiányzott választópolgárok testületkiegészítésével kezdeték meg gr. Zichy 
Károly k. biztos fölügyelete alatt; azután a’ rendes hivatalviselők választására 
kerülvén a’sor, város-biró lett Bajcsy József t.biró; polgármester: Namer An
tal több tudós társaság tagja; kapitány: Vetsera Bernát; tanácsnokok: Neszter 
József, Scharitzer György , Dobelmann György és BallusPál; szószóló : 
Blaskovics János t.biró ; főügyvéd: Kollarich István; aiügy véd: Schaetzl 
András. — A’naponkint csinosbuló, józan korszellemmel előhaladó, szá
mos jótékony, nevelés-, műveltség-’s ipar-fejlést eszközlő intézetekkel 
biró Pécs város most a’közipari ’s kereskedési füzérbe illeszthető uj dísszel 
gyarapodott: ugyanis keblében fournier-gyár, kapcsolatban levő vasesz
terga- ’s vasfuró-erőmüvekkel, ismét hollandi minőségű papirt, nemkülön
ben asztalos-enyvet készítő gyárak keletkeztek. A’ csinos alakú , ízletes 
butorzatú, részvényeken épült ’s 5 hónap alatt mintegy tündér sere'nység- 
gel elővarázsolt uj színház, melly az ezt készítette pécsi művesek ’s mes
teremberek ügyességének ajánló , az ezt építtetni kívánta részvény es tár
saság hazafiuságának pedig diszlő emléke f. e. nov. 3kán, a’ magyar ne
mes bérlő által, német színi előadással nyittatott! ki H-k. — A’ Klimo ala
pította jeles könyvtárban mintegy ezer pompás kötetből álló, régibb ’s újabb 
ritka magyar, diák, német, franczia, olasz és több más nyelvbeli, úgy 
különnemű ’s oily teljes számú tudományos munka, mellyek2 példányban 
voltának meg (niég néhai b. Szepesy meghagyása következtében) , f. e. 
oct. 8kán elkótyáltatott. Scitovszky János püspök Pécs városban is elvi- 
rulhatlan nefelejtset füzöget, mert Pécs város kórházainak, a’ nevelést, 
szellemi műveltséget ’s ipart előmozdító szinte egyéb jótékony közhasznú in
tézeteinek pénzalapját tetemesen öregbíteni, azügyefogyotfak könyeitbő
kezű segedelmezés által letörleni, a’ köz iskolák czélszerűbb elrendezé- 
vén felül, a’ főiskolában franczia nyelv- oktatói széket állítani, a’ püspöki

jeles kinyv- ’s olvasó tart, úgy a’ Szepesy alapította iskolamester-képező 
intézett szilárdabban biztosítani, ez utolsóban tartott köz próbatét pedig 
a’ hangiszat, éneklés ’s képző tanulmányokban magokat jelesen megkülön
böztető légy ifjat fejenkint 4 arannyal megjutalmazni kegyeskedett. A már 
tervezett leánynevelő, dologház, gazdasági-egyesület ’s takarék-pénztár, 
mint Péisett még eddig hiányzó közhasznú intézetek jövendőben lassan- 
kinti létesítésére is hatalmas segéd adakozását reményijük. — \  i z k e- 
l e t y  Mi há l y  k. tan. ’s budai kerületbeli fő tartománybiztos meghalá- 
laaott. — A’m. k. udv. kamra a’ nagybányai k. bányakamrai pénztár irnoki 
tisztségéi Stol l  Adolfot, a" felső-bieberstollni bányairnoksag jarulnokát; 
einek helyébe Aschenbrier Antalt, a’ beszterezebányai kir. ügyvédség 
mpdijnotát (diurnista); végre a’selmeczi kir. főkamragrófság irnoki hi- 
vitala mísod járulnoki helyére Gr ü n s  e l mek László végzett bányász- 
atademia-növendéket alkalmazta. —

S p a n y o l o r n s á g .
(Vélemény a’ cortes-elhalasztásról. Elegy.) Madrid , nov. 1 sején :

,̂ V’ főváros nyugalma pillanatig sem volt zavarva ; biztos kútfők után mond- 
latni mindazáltal, hogy a’ titkos társulatok koránsem alusznak, hanem 
hathatósan dolgoznak , ’s leginkábba’ nemzetőrséget iparkodnak részükre 
lódítani, mellyet tettleg szándékoznak használni czéljaik elérésire. A’föl- 
Ungősdiek minden esetre rendkívül neheztelnek a’ cortes-elhalasztás miatt, 
mert ezt csupán előkészületnek tekintik tökéletes feloszlatásra, erősen hí
vén , hogy a’ mérsékpártiak minden áron szabadulni kívánnak tőlük. Az 
eloszlató kir. rendelet vezérszava semmi kétséget nem enged táplálni az 
iránt, mikép a’ ministerség egészen uj tagokbul fog összeállani. Perez de 
Castro követ lesz Parisban Miraílores helyett, ki tárczáját nyerendi kár
pótlásul ; Toreno gr. szinte ministerségbefog lépni. Azelhalasztó kir. ren
delet előszavai ezek: „Hogy a’ ministerséget a’ mostani komoly és sür- 
getős körülményekhez képest tökéletes módosítás alá lehessen venni, melly- 
iiél fogvást aztán képes legyen szorgalmasan meglátogatni a’ cortes-ülé- 
seket ’s egyszersmind hathatós rendszabályokhoz nyúlhasson hadviselésre 
és az ország tökéletes lecsöndesitésire, — szükségesnek látóm paran
csolni ’s a’ t.“ ; a’ lelépő ministerek jövedelmes hivatalokat kapnak kárpót
lásul. — Igen félnek az alkotmányosak, mikép a’már beállott kellemet
len őszi idő miatt ez évben csupán ostromzári munkálkodást hozandhat fo
lyamatba Cabrera ellen Espartero , ki visszanyomá ugyan az előbbit a’ hegy
ségbe, de nagy vigyázattal kénytelen minden pillanatban lenni, mert had
erejét olly messzire kell kiterjesztenie, hogy megtámodtatás esetén a’ rósz 
utak miatt bajosan Öszpontosithatja katonáit hathatós ellenállásra. Palillos 
150 emberrel Cuenza tartományon keresztül Aragóniába vonult, miután 
több száz harezosa az alkotmányosakhoz pártolt. — Granadában oct. 26- 
kán a’ dolgozók nagyobb része ismét szokott munkája után kezde járni , 
mert a’ hatóság teljesité kivánatjokat ’s magosbra emelé a’ mnnkadijt. — 
„La Guienne“ déli francziaországi lap egy levelet közöl Cabrerától, inely- 
lyet az oct. 14íkérül Mirambelből Toulouseba intéze egy franczia hoz. E’ 
fontos levél tartalma igy hangzik: „Epen most rendezem el az uj juntát, 
mellynek 3 tábornokot adék másodelnökül. E’junta minden tagját ugyan
azon elvek lelkesítik , ’s mondhatni, hogy mindnyája ugyanazon egy czélra 
törekszik. Harcz idején mindnyájan elsők lesznek a’ guerillák csaj atibam 
Szilárd állásban várom elazon embert, ki magát „diadal“ hgének nevezgeti. 
Meg fogom neki mutatni, milly nagy különbség van a’fegyverrel’s pénzzel 
kivitt diadal közt. Le fogom tépni melléről azon rendjeleket, mik minden 
oldalról olly bőven hullnak reá, vesztegetése jutalmául, és lábaim alá ta- 
posandom őt. Naponkint nagyobb tüzet érzek magamban. Szerencsétlen 
anyám képe minden éjjel megjelenik előttem és forrásra kényszeríti vére
met. Szemeimet égre emelem, és azon kereszt, melly Konstantinnak meg
jelent , diadal bizalmát ébreszti föl bennem. Ne féljenek Önök semmit és 
nyugtassák meg barátinkat. En csupán a’ király és családja sorsát szá
nom. Morelia gróf.“ Ez iratot Cabrera egyik segédjének következő leve
le kalauzoló: „Castellot, oct. 16kán: Harczosink közt nagyobb lelkc- 
sülés uralkodik, mint valaha. Alig vagyok képes Önnek leírni a’ halhatlan 
Morelia gr. munkásságát. Mi nem rettegünk semmitől , ámbár Espartero 
5 gyalog katonát, három lovast és 12 álgyut állíthat föl egyegy emberünk, 
lovasunk és álgyunk ellenében. Nem sokára tapasztalni fogja sorsát. Csu
pán fegyverre van szükségünk, ’s ha 2 nap alatt 12 ezer puskát küldhet
nének Önök számunkra, valóban jól használhatnék azokat. Az egész or
szág az isteni gondviselés karját látja Cabrerában (!), ki arra látszik meg- 
bizatva lenni, hogy megmentse Spanyolországot azon veszélytől, melly 
minden oldalról elnyomatással fenyegeti boldogtalan lakosit.“ — Seoano 
tábornok ’s cataloniai másodparancsnok nyilványosan jelenté, miszerint 
Catalonia azonnal külön szakad a’ közpojiti kormánytól, ha Toreno gróf 
valamikép ministerségbe találna lépni. — Espana gr. eltávozta okát még 
most is homály födi, némellyek önként mondják őt lelépettnek , mig má
sok azt állítják, hogy erőszaknak volt kénytelen engedni; legbizonyosb 
mindazáltal az, hogy franczia pénz és angol befolyás vett rajta erőt.“

(O’ Donnell Cantavieja ’s Espartero Morelia előtt.) Nov. 9iki bayon- 
nei telegrafi sürgöny szerint Espartero főhadiszállása oct. 30ikán Laspar- 
rasban volt; az éjszaki hadsereg többi osztályú pedig Bordon és Alcoriza 
körül állottak, ’s a’ központi hadsereg Fortaneteben és Mosquernelában. 
A’ nevezett helyek fekvésiből kiviláglik, miszerint O’ Donnell tábornok, 
a’ valenciai vagyis központi hadsereg parancsnoka, Cantaviejától két lieu- 
nyire áll, Espartero pedig mar mintegy 4 lieunyire közelíte Moreiiához. 
Cabrera két nagy vára tehát rövid idomulva igen kemény helyzetbe jövend, 
’s a’ háború vége hatalmasul közelit, mert Espartero mar most csakugyan 
elhatárzottnak látszik hathatósan föllépésre, és az időakadalyit sem igen 
veszi tekintetbe. —

A n g l i a .
(A’ túlzó toryk kicsapongási a’ szabadehnüek ellen.) A’ minister! 

sajíó kíméletlenül ostorozza a’ Canterbury! és ashfoni tory lakomákon
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mondott beszedek tartalmát, mellyek nemcsak a’ ministerség, hanemgye- 
nesen a’ királyné ellen is sértő kifakadásokkal telvék, ’s illy beszedeket 
még Bridgevvaterben ’s más helyeken is mondottak. A’ INI. Citromáé „Uj 
sérelmek a’ királyné ellen,“ czim alatt igy elmélkedik e’kicsapolgások- 
rul: „Sir R. Peel már alkalmasint maga is hiszi, miszerint igen somom 
csalódásnak engedé magát martalékul, ha Ilivé, hogy azon ocsmjiny há
borúból, mellyet a’ toryk a’ királyné ellen viselnek’s melly gyalásatosabj 
minden más tettnél, mi újabb időkben történt, hasznotíóg húzhatni, a’né- 
kül, hogy maga is személyesen abba keverednék. A’ toryk makacsul fog
ják kívánni, hogy velők együtt sárba vesse magát. Bradshaw föL*égári- 
lása egyszersmind azoké, kik dörgő tetszés-zajjal kisérék mindéi szavát. 
Egy, a’ múlt héten tartott, évnapi lakomán Lancashireben, hol Thtunas ez
redes és parliamenti követ is jelen volt, a’ 20ik sorezred számos mástiszi- 
jével együtt, bizonyos Uoby nevű szónokot harsogó tapsokkal jutalmaztak 
minden durva kiíakadásért szeretetre méltó királynénk ellen, „lleiném- 
lem, szóla többi közt a’ rágalmazó beszélő, mikép Bobért Peel és We- 
lington hgkitisztitandjákaz udvarból a’ szemetet — ismétlem, szemetet —, 
molly minden ember orrát boszantja, azokéit kivevén, kiknek szaglása 
annyira megromlott már , hogy az erényt bűntől, ’s tisztaságot szemétől 
többénem tudják megkülönböztetni. Az ártatlanságot bűnhöz sorozzál, 
a’ szűzi szemérem száműzetve van az udvarból, mig a’ bűn szemtelenül dő
zsöl az udvari asztal mellett.“ Illy baromi hangon merészle nyilatkozni*’ 
szónok oily gyülekezet előtt, mellyben gentlemanek és ő fels. tisztjei is vo- 
tak , mégis ezek párbajra szóliták nem e’szemtelen beszélőt, hanem fajo
sokkal ’s tetszéssel halmozók. Habár legkisebb okot lehetne előhozni az 
illy rágalom igazlásauí ’s ha nem volna fényes napnál is tisztábban be
bizonyítva , mikép Anglia trónján soha nem ült még fejdelemnő, kinek min
den szava és tette inkább tanúsított volna legragyogóbb szivtisztaságot, ha 
a’ királyné nem szolgálna erkölcsi tekintetben minden angol hölgynek valóin 
példányképül, úgy talán meg tudnék magyarázni, mikép undorítható mér
ges nyálával ő felségét a’ lator rágalmazó, noha egyébiránt még akkor 
is határzottan kellene kárhoztatnunk az illy merényt. De tökéletesen meg
foghatatlan, mikép engedheték magokat valódi gentlemanek, kiket külön
ben olly dicső lovagi szellem szokott lelkesitni, annyira lealacsonyittatni 
e’ pártrém által, hogy csupán azért voltak képesek megtapsolni az erény
teljes királyné ellen kimondott vakmerő rágalmakat, ámbár tökéletesen 
meg voltak győződve azok alaptalanságaról, mivel ezen királyné nem kö
veti az ő meggyőződésüket és nem részesíti bizalmában Bob. Peelt, kit ők 
legnagyobb mértékű bizalomra tartanak méltónak. Midőn csodálkozását 
nyilványitá Bürke, miszerint nem hagyó el azonnal tízezer kard hüvelyét 
egyetlen kancsal tekintet megbüntetésire, mellyet valaki Franeziaország 
királynéjára vetni merészkedék, akkor csak Maria Antoinette szépsége 
forga elméjében, mert jó! tudó, hogy a’ királyné könnyelműsége szolgált 
alkuimul r igaimakra. Mikép fogott volna Burke boszusága nyilatkozni, ha
bar csak gyanítható is vala, hogy illy férfiak, kik gentlemaneknek neve
zik magokat, olly katonák, kik őfels. egyenruháját viselik eső fels. Zsolti
ját húzzák, hogy az illy férfiak nem fogják egykor magokat szégyenle
ni tulajdon erényteljes királynéjok ellen olly hangon nyilatkozni, minővel 
csupán az asszonyi nem legelvetemültebbjei ellen élhetni. Ámde illyen a’ 
toryk lovagisága. Pedig mennyi ideje , hogy olly férfi ült Anglia trónján; 
(ÍVdik György) kinek élete példátlanul kéjelgő vala, ’s kit még is imád
tak azon toryk, kik most arra erőtetik agyukat, hogy rágalmakat kohol
hassanak Viktória királyné ellen. A’ leghatalmasb családok is isteniték e’ 
2dik Sardanapált, testvérét pedig, York liget, szinte imádók, holott en
nek életét is épennem lehetett erkölcsi tükörnek mondani, mert játékos
sága és egyéb szenvedélyi számtalan családot taszítottak véginségbe. De 
Viktória királyné nem akarja maga körül megszivelni a’ torykat, ’s ime 
ezért magosra lobban föl a’ toryk erényszeretete, melly eddig fejdelmek el
lenében még mindenkor hallgatott. — ’S ezért már most annyira maka
csok lettek a’ toryk, hogy az erényt ’s igazságot lábbaltiprani épennem 
késkednek, ’s minden férfiúi érzelemrül is lemondottak. A’ canterburyi 
toryk csak azért tapsolák meg Bradshaw kifakadásit, mert érzelmeit már 
korábban ismerték ’s tökéletesen meg is egyeztek azokban, mikép azt 
a’ M. Post maga is megismeri, mondván : „Bradshaw csupán azt mondó 
k i, mit ezer meg ezer protestáns egészen egyértelmiileg érez vele, ám
bár eddig önmaguktól is titkolák ez érzelmeket, ’s még most sem mer
nék azokat olly nyíltan kimondani, mikép Bradshaw teve.“ A’ Standard 
is általányosan jónak nevezi Bradshaw beszédjét, noha egyébiránt „né
hány igazságtalan ’s kevés mérsékletét tanúsító kifejezést“ vél abban 
találni. Röviden, Bradshaw csupán nyilványos szószékről fejezé ki azon 
Őrjöngést, melly az egész tory pártot elfoglaló. Bélyegző, miszerint to- 
ry gyűlésekben nyilványosan történnek fölszólitások fölségárulásra, sőt 
még azon óhajtást sem irtóznak leplezetlenül kifejezni, miszerint a’ volt 
hget szeretnék Anglia trónján látni. Megengedjük ugyan, hogy azok, kik 
illy hangon szoktak beszélni, nem nagy befolyással lehetnek a’ népre; 
de kérdés: mikép fogná aztán illy emberekkel kormányozhatni az orszá
got Peel? Annyi bizonyos, mikép a’ toryk nem fogják soha megengedni, 
hogy Peel és Wellington mérsékelt elvek szerint folytassák a’ kormány
zatot, ha azt csakugyan képesek lennének hatalmokba keríteni. Ugyan 
a’ fonebb említett Roby többi közt még ezeket is mondó: „Semmi ingatag 
vagy lel rendszabályt nem szabad elfogadnunk; az ellenséget nem csupán 
kapuink előtt, hanem a’várban szemléljük. Viktória királyné katholikus 
tanácsosakkal ül titkos tanácsában. Mi fogja ezt követni ? Talán ölliea- 
kar jótok horgásztam karjaitokat, ti angolok és protestánsok, ’s igy só
hajtani: az isten legyen irgalmas irántunk! Erőködés, vagy ellenzés nél
kül nyugottan akarjátok eltűrni, hogy még tovább is folytassák áiiná-

nyikat intézvényink és vallásunk ellen c’ gyalázatos jhatalomgyakorlók? 
Hol vannak vezetőink? Hol vannak azok, kiknek daczolni kellett volna e’ 
gyalázatos merényekkel? Reményiem, miszerint legközelebbi parliamen
ti űlésinkben Peeleink és Wellingtoniuk (bár itt volnának és hallhatnák sza
vaimat) igy fognak szólani: „Ellenséginknek készek vagyunk ugyan meg
bocsátani , de nem merjük és nem érezzük magunkat jogosítva ugyan
azt tenni a’ haza ellenségeire nézve.“ Peel hitte, hogy hasznot fog húz
hatni a’ tory botorságból, de látni fogja, hogy szolgája leend ez őrjön- 
gőknek, vagy pedig egészen vissza kell körükből lépnie.“

(Ellenmondó gyűlés Bradshaw rágalmira.) Canterburyben az ottani 
hatósági elnök vezérlete alatt nagyszámú gyűlés volt, melly ünnepélye
sen oda nyilatkozék, hogy Bradshaw rágalmit a’ királyné és kormány el
len határzottan roszalja. Az elnök indítványt tőn azon határzatra , mi
kép Canterbury város meg lenne gyaláztatva az egész világ előtt, ha Brad
shaw, a’ város tory képviselője, oct. 29iki beszédét legnagyobb boszu- 
sággal nem utasitná nyilványosan vissza, mint elveivel ellenkezőt. Co- 
nyngham 1., ki hosszú utat tőn, hogy jelen lehessen e’ gyűlésen, igen 
kemény beszédet mondott a’ tory ármánykodások ellen. Véleménye sze
rint a’ toryk hűsége csak addig tart, mig kizárólag bírják a’ királyi 
kegyet, de ha valaki ő fels. minden alattvalójára ki kívánja terjeszteni 
a’ vallásegyenlőséget és nevelés jótéteményig akkor azonnal zajharangot 
kongatnak a’ vakbuzgó toryk. Irland jobb bánásmódra méltó, ’s csupán 
azért kiáltozzák mindenki fülébe a’protestánsok, hogy vallásuk veszélyez
tetik , mivel a’ kormány igazságosb kezd már valahára lenni Irland iránt 
és katholikusokat is alkalmaz nagyobb hivatalokra. A’ gyűlés egyhan
gúlag elfogadó a’ fonebbi határzatot és folirást intézett a’ királynéhoz. 
Az egész ország boszankodva említi Bradshaw nevét.

t f r a n e z l a o r s z á p .
(Vélemény az uj pairkinevezésről és kamranyitásihatáridőrül.) Paris, 

nov. Sdiknn: „Úgy látszik, hogy legújabb időben minden politikai lo
mot ’s hulladékot a’ pairkamrába szándék száműzni, nem csekély szomo
rúságára két ns pairnek, Soult tábornagynak és Villemainenek, kik már 
korábban Barthe ésMerilhou alatt kemény falatokat voltak elnyelni kényte
lenek , de Etienne és Persil csontjain teljességgel nem akarnak rágód
ni. Etienne igen kellemes férfi lehet, de valódi politikai torzképnek kellőt 
neveznünk , benne vaudeville emclteték kormányférfiui méltóságra,éssze- 
mélyében a’ császársági kémrendszer van alakítva. Illy gyönge észre ’s 
fólüleges egészre politikai fontosságot csak azon párt ruházhata, melly 
Napoleon előszobáiból származott. E’ párt férfiai, urokat nagyságában 
majmolván, a’ restauratio alatt a’ nemzet boszulóji gyanánt léptek föl. 
Mindenféle ellenzés, sőt maga a’ zendület is, jobb, méltóbb és józanabb 
az illy véndadai szabadelműségnél, minőt a’ volt császársági emberek gya
korlom szoktak, kik csupán gyűlölni tudják a’ régi nemességet, de nem 
képesek férfiasán föntartani a’ szabadságot ’s kiknek minden erejök pusz
ta kiáltozásból áll. Etienne valódi képviselője e’ nyomora osztálynak, ’s 
még jó a’ többihez képest, ’s tulajdonkép jó gondolkozásmóddal bir; 
de Persil legundokabb személy esi tője a’ nevezett osztálynak. — Decemb. 
vége előtt nem fognak megnyittatni kamráink. Ám bajoskodjék a’ politi
ka ez elkésés következményi fejtegetésivel, ipar és kereskedés egészen 
más kérdéseket állít most elő feloldásul, mit hozam! ezekre nézve az év 
vége, ’s mikép kell majd eltölteniök a’ közelgő telet? 1838 september- 
től egy év alatt csupán Parisban 942 kereskedési tőnket hirdettek, követ
kezőleg 505tel többet, mint múlt évben. Bizonyosan állíthatni, misze- 
az év végen még sokkal több fog hirdettetni. Ezek között lül  társulat 
bukott meg ’s 156 vendégfogadós, kik annyira űzik most a’ fényt minden 
külső elrendezésben, hogy teljességgel nem folytathatják sokáig az annyi
ra költségesen megkezdett vállolatokat. — Constantáiéi hirek szerint nov. 
oikán Hamza erősséget elfoglalák a’ francziák. E’ szerint Algir és Con
stantine közt megnyilt már mosta’ közlekedés szárazon,mit régóta szán
dékozott kicszközleni Valée tábornagy. Constantineben igen sok a’be
teg katona ’s még eddig kevés kórház van ápoltatásukra készítve. — 

H o l l a n d i  a.
(A’ király válasza a’ föliratra.) Hága, nov. 2kán : A’ 2dik kamra 

tegnapi ülésében a’ király válaszát olvasák fel a’ föliratra, mellyben a’ 
íölség ekép nyilatkozik : „Örömmel fogadó őfelsége a’ köz RR biztosításit 
a’ személye és családja iránti ragaszkodás és szeretetre nézve ; hasonlag re
ményű , miszerint az utolsó évi ingatagság , feszültség megszűntek ’s hogy 
a’ köz RR egyetértése a’ hazai jóllétet illető tanácskozásokban üdvös kö
vetkezménnyel kecsegtet; ő fels. örvend, miszerint a’ nemzetre nagyobb 
teher rovatása nélkül a’ keletindiai birtokok összeköttetésével is találhat 
eszközt, melly nemcsak következő évre, hanem jövendőre isfödözendi a’ 
status szükségeit, megszünteti az ingatagságot ’s a’ hitelt ismét biztositandja.“ 

T ö r ö k o r s z á g .
(A’ porta 3ik jegyzéket intéze a’nagyhatalmakhoz.) Konstantinápoly 

oct. 23ikán: F. hó 21 kéh uj tanácskozások következében a’ porta ismét 
jegyzéket, melly már 3dik e’ tárgyban, intéze a’ nagyhatalmakhoz, melly
ben röviden előadatnak azon engedélyek, miket már Mahmud szultán el- 
határza az egyiptusi alkirálynak adni, mire a’ porta azon megjegyzést te
szi , hogy már Ázsiában a’ béke rég meg lenne kötve ez alapon, ha a’ 
nagy hatalmak félben nem szakítják jót akaró közbenjárulásukknl azon al
kudozásokat, mik akkor Méh. Ali ’s a’ porta közt folytak. Azon idő óta 
azonban majd négy hónap múlt el már, a’nélkül, hogy a’nagy hatalmak 
csak legkevesbet is tettek volna, mi a’ porta súlyos helyzetén változtatna. 
Végre felszólittatnak a’nagyhatalmak: tennének e’ tárgyban valamit határ
zottan , főleg azon esetben , ha Ibrahim basa az egyiptusi csapatokkal elő
nyomulna. —

Szerkeszti Ilelm eczy. — Nyomtatja T raltner- Károlyi úri utcza 612.
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FOGLALAT: Magyarország és Erdély (országgyűlési hírek; kinevezések; szatmár-mcgyei földrengés; tőzsér-, pénz- és iparügy; budapesti hangász
egyesület; ’s a ’t.) Amerika. Spanyolország (harcztéri hírek; Santa Cruz meghalt; elegy; ’s a1 t.) Anglia (lordinayori lakoma Londonban; ün
nepi lakoma Conyugham l. megtiszteltetésire; ’sa’ t.) Franeziaország (állítások ’s vélemények a’ keleti ügyben; ’sa’ i.) Törökország (nagyúri pa
rancs ; ’s a’ t.) Görögország. Németország. Gabnaár. —

l a g y a p o f i z á g '  é s  E r d é l y .
A’ m. k. udv. kamra a’ vihodnai kamrai megürült erdősztisztségre J a m- 

b r i ch  Jánost, eddigelő poddubnai alerdőszt, munkás es dicséretes szolgá
lata tekintetéből, alkalmazá.

P o z s o n y ,  nov. 19. A’ múlt heti országos ülések tárgyai közül ezekre szo
rítkozik jelen közleményünk: I. Ü z e n e t e  a’ KK. és RRnek a’ Fő-RRhez a’ 
mult 183216 országgyűlésen fentartott v a l l á s b e l i  n e h é z s é g e k  és su
l yok  tárgyában. Tanácskozásba vétetett a’ f. h. llkei országos ülésben, ’s a’ke
rületi szerkesztés meghagyatván , másnap átküldetett a’ főrendi táblához. A’ KK. 
cs RR. ez üzenetben emlékezetükbe hozzák a’Fö-RRnek, egyenkint elöszámlálva 
a’ vallásbeli súlyokat, nehézségeket ’s kiváriatokat, a’ meilyek fölterjesztésében a’ 
felső tábla már megegyezett; a’ mennyiben pedig azok iránt a’ köz megegyezés 
még elérve nincs, ez alkalommal ismét megfontolásuk alá megegyezés végett ter
jesztik, a’ hozzá mellékelt f e l i r á s - é s  t ö r v é n y j a v a s l a t t a l  együtt, inelly 
utóbbiban, a’ b é c s i  és l i n c z i  békekötések alapján, az 1790: 28. tezikknek 
következő pontok szerinti bővítése ’s illetőleg módosítása foglaltatik: I. A’ vallásbeli 
rcversálisok, vagyis a’ születendő gyermekeknek milly vallásban neveltetése iránti 
kötelezések, erőnélkülick legyenek, ’s az azok tekintetéből akár eddig eredett’s 
még függőben levő, akár ezután támasztható mindennemű vallásbeli követelés tel
jesen és tökéletesen megszüntessék. 2. A’vegyes házasságból származott mindkét 
nembeli gyermekek atyjok, a’ törvénytelen születésű gyermekek anyjok, a’ talált 
gyermekek végre gondviselőik vallásában neveltessenek, a’ 18dik esztendőt meg
haladván pedig, szabadságukban álljon, azon vallást követni, mellyet meggyőző
désük szerint lélekismérctük megnyugtatására legalkalmasbnak itélendnek. 3. A’ 
kaiból, vallásból az evang. vallásra ’s viszont átmenni kívánó ezen szándékát az il
lető polgári törvényhatóságnak bejelenteni tartozzék. Illy esetben a’ vármegyék ’s 
külön portákkal biró kerületek első közgyűléseikből, a’városok pedig tanácsülé
seikből vegyes küldöttséget rendeljenek, melly a’ végzés hozatalától számítandó 
15 nap alatt eljárni ’s ha az átmenni kívánó kijelentett szándékában megmarad, szá
mára bizonysaglcvelet, hogya’ kívánt vallást minden akadály nélkül azonnal gya
korolhatja, nyomban kiadni köteles legyen. A’ küldöttség tudósítván eljárásáról a’ 
törvényhatóságot, tudósítása az 1790 : 26. törvény 16. §a’ rendeletihez képest <5 
Felsége elibe tudomás végett fölterjesztessék. 4. Az evangelicusok templomiba, 
oda különben sem meg nem hivott sem nem édesgetett más vallásunk járása,azé vang. 
lelkipásztorokra nézve törvénnyel tiltott ’s fenyíttetni is rendelt csábítási véteknek 
ne tartassék. 5. A’ katholicusok gyermekeinek az evang. iskolák gyakorlása, ugy- 
szinte mind az evang. mind a’ kathol. ifjúságnak a’ külföldi—- az ausztriai birodal
mon kiviili — iskolák látogatása engedtessék meg, egyszersmind szabadságukban 
álljon a’ kathol. szüléknek, gyermekeik mellett evang*. nevelőket tartani. 6. A’ val
lásos kérdés alatt levő házastársak recopulatiója tilfassék meg, azon lelkipásztor 
pedig, ki a’házastársak esketését, tudva, az 1790: 28. t. ez. 15. §ának rendelete 
ellen, végrehajtotta, mint hivatalával visszaélő, a’ köz polgári törvények utján vo
nassák feleletre. 7. Az 1790: 28. 5. §a’ ellenére az evangelicusok azon gyakor
lásuk szabadságában, hogy elemi’s grammatikai iskolákat mindenütt, hol szük
ségesnek látandják, előleges felsőbb engedetem nélkül állíthassanak, ne legyenek 
korlátozva. 8. A’ vegyes házasságból eredeti válóperekben, ha a’ pörlekedő felek 
az agytól és asztaltól örökre el választatnak, ez elválasztás által az evang. részre 
iiczve a’ kötés is felbontottnak tekintessék, és szabadságában álljon uj házassági 
szövetségre lépni. Azonban az 1790: 26. törvény 16. §a által a’ hasonló válópe
rekre nézve megállapított bíróság hatósága ne terjedjen ki olly esetekre, midőn a’ 
házasságszerzés alkalmakor evang. valláson volt mindkét házastárs közül valamely- 
lyik a’ válóper lefolyta alatt, vagy épen az elválasztási ítélet után kath. vallásra tér; 
illy áttérő sem a’ már meghozott ítéletre, sem a’ per folyamatára nézve változtatást, 
vagy a’már lefolyt pernek az említett bíróság előtti inegují'hatását ne következtet
hesse. 9. Az egyházi személyek és tanítók fizetésire ’s bárminemű egyházi épüle
tek felállításara ’s igazítására az evangelicusok és viszont a' katholicusok egymás
nak nem köteleztethetnek ; ott azonban, hol az e’ végre szükséges költségek köz 
jövedelmekből gyűjtött községi pénztárból tétetnek, az illy jótéteményben mind a’ 
katholicusok mind az evangelicusok kölcsönös arányosságban részesüljenek. 10. Az 
1790: 26. törvény 8. $jának rendelete a’ hivatalok betöltése iránta’ szabad kir. vá
rosokra is világosan kiterjesztessék. 11. Az evangelicusokat vallás tekintetéből a’ 
lakosságtól vagy mesterségek tízesétől eltiltani ne legyen szabad, és minden e’ rész
ben netalán tenállo ellenkező szokás, határozat vagy rendelet eltöröltetvén, az el
lenszegülők az 1790: 26. törvény 12. §ábnn kitett minden egyes esetben küiönkülön 
megveendő büntetés alá kerüljenek. 12. A’ megürült telekbe költözött evangelicu
sok a’ katholicus, es viszont a’ katholicusok az evangelicus egyházi személyek fize
tésére nem köteleztethetnek. 13. Olly helyeken, hol elválasztott temetők nincsenek, 
a’ temető használása az evang. és kathol. vallásuakra nézve közös. 14. Az 1790: 26. 
törvény 14. §ának rendelete megszüntetvén, az evang. vallás szabad és nyilványos 
gyakorlatát tárgyazó törvények líorvát-, Dalmát- és Tótországra is kiterjesztesse
nek. 15. 0 Felsége a’ magyar ezredeknél az evang. valláson levő katonák tekinte
téből evang. tábori lelkészek alkalmazásiról is kegyelmesen gondoskodni inéltóz- 
tassék. — IL Ü z e n e t e  a’KK. és RRnek a’ k a t o n a i  k i h á g á s o k  tárgyá
ban. Átküldetett a’ Fő-RRhez a’ f. h. 12kei országos ülésből, az illető f e l í r á s -  
es t ö r v é n y j a v a s l a t t a l  együtt. Ez utóbbiban a’ KK. és RR. a’ katonai kihá
gások megzabolázására ezeket vélik határozandóknak: í. Polgári személyek ellen 
tettel vagy szóval végbevitt sértéseken kívül kihágásnak tekintessék, ha a’ katonai 
rend által a’ törvényben határozott illetőségen túl valami kizsaroltatok. 2. Zsarolá
sok eseteiben a’törvényes illetőségen túl kizsarolt holmik illendő árát megtéríteni, 
a’ zsaroló elleni követelés fenrnaradása mellett, a’ kir. kincstár legyen köteles. 3. 
kihágásnak tekintessék , ha a’ katonai rend olly dolgokba avatkozik, meilyek elin
tézése polgári hatóságain tartozó, avagy olly személyekre nézve, kik hatósága 
alatt nincsenek, felsóbbségi jogot vagy bíráskodást bitorol. 4. Katonai illy kihágá
sok minden eseteiben, az illető tisztviselőnek szoros kötelessége legyen, a’ feladott 
esetet, ez iránt kiküldetést sem várván, nyomban megvizsgálni ’s a’ törvényhatósá
got tudósítani. 5. A’ törvényhatóság elintézést mindenek előtt rövid utón az illető ka
tonai parancsnoktól sürgessen; ellenkező esetben azt a’magyar kir. helytartó-ta
nács utján szorgalmazza. 6. Polgári személyek ellen tettel vagy szóval elkövetett 
sértések eseteiben a’ panasz vegyes bíróság által előrebocsátandó vizsgálat után 
igazságosan intéztessék el, ha pedig az nem sikerülne, vagya’ vizsgálatból olly 
súlyos vétség jőne ki, melly rövid utoni elintézés tárgya sem lehet, illy esetben az 
illető katonai bíróság által katonai törvények szerint szolgáltassák elégtétel. 7. Az 
Uly személyes sértések eseteiben a’büntetés, melly cassatio és várfogság is lehet,

a’ vétség fokozatához képest szabassék meg. 8. Nemkülönben a’vétkesnek talált ka
tonai személy tulajdon javaiból megtérítendő károk, orvosi költségek, testi sérelem
bér ’s a’ vérdíj is a’ körülményekhez képest Ítéltessenek meg. 9. Äz Ítélet a’ sértett 
féllel az illető polgári hatóság utján a’ végrehajtás előtt közöltessék; azon esetben, 
ha azzal inegelégíilve nem lenne, a’ felebbvitel szabadságában állván, a’ felsőbb 
biróságokitéietei is, szinte végrehajtás előtt, a’ fentebbi utón tudtául adandók. 10. 
A’ tettleges katonai szolgálatban álló fő- vagy altisztek, nemkülönben a’ közvitézek 
is, a’fen előadott módon ugyanazon rend szerint vétessenek Ítélet alá; mindazáltal 
ha a’ sértő katonai személy akár ingó, akár ingatlan, a’ polgári hatóság alá tartozó 
értékkel bírna, és a’ sértett fél ellene polgári itélőszek előtt, a’ polgári törvények 
szerint, magánykeresetet támasztani inkább kívánna, ezen esetben a’ sértő katonai 
személy a’ polgári törvényszék előtt törvényt áliani köteles legyem 11. Azon kato
nai fő-és altisztek, kik akár nyugpénzzel vagy érdemjellel, akár a’ nélkül, de ka
tonai charaeterök megtartásamellett, szolgálatból kiléptek, nemkülönben a’ kegyc- 
lempénzzel elbocsátott közvitézek is, mind személyes sértések, mind egyéb kihá
gások’s vétségekesetciben, azon polgári hatóság által Ítéltessenek, mellynek kö
rében letelepültek, vagy fekvő értékkel bírnak , ’s csupán azon esetekben állíttas
sanak katonai bíróság elibe, ha cassatiót, vagy nyug-vagy kegyelempénz-vesz- 
tést maga után vonható nagyobb vétséget követtek volna cl. 12. A’ katonai szolgá
latban álló személyek, tisztán katonai viszonyaikra, ugyszinte — az 1791:56. tör
vényben foglalt eseteken kívül — minden egyéb vétségre nézve , polgári helyze
teikre tekintet nélkül, mind önmagok, mind feleségeik és kiskorú gyermekeik, ha 
állandóan sehol letelepülve nem lennének, végre a’ szolgálatban levő katonatisztek 
cselédjei is, ha különben katonák, katonai hatóság alá tartozzanak. 13. Ila polgári 
személyek által elkövetett valamelly vétekben katonai személyek volnának része
sek, és az eset szövevényessége miatt a’ vétkesek különválasztatása által az ítélet— 
hozás nehezíthetnék , illy esetben a’ katonai személyek, polgári társaikkal leendő 
megítélés végett, a’ polgári bíróságnak adassanak által. 14. Az ideigleni szabad
sággal elbocsátott katonák szabadságuk ideje alatt elkövetett minden vétségökértaz 
illető polgári hatóság által biráltassanak.— ÍIÍ. Má s o d i k  v á l a s z a  a’Fő-RR- 
nek a’ j e l e n  o r s z á g g y ű l é s i  k ö l t s é g e k n e k  szabad ajánlásképen a’ 
nemesi Rend általi viselése tárgyában. Átküldetett a’ KK. és RRhez f. h. Ilikén 
Azokra nézve, mik a’ kivetés kulcsának az országgyűlési testület általi megállapí
tása ellen hozattak fel a’ t. KK. és RRek 2dik üzenetében, megjegyzik a’ Fő-RR. , 
hogy előbbi válaszuknak a’ t. KK. ésRR. egészen különböző értelmet látszanak tu
lajdonítani, midőn azt mondják, hogy a’kérdésben forgó költségeknek a’ várme
gyék között igazságos aránnyal leendő felosztásáról az országgyűlési testület ren
delkezésének okát és helyét nem látják; — „mert — a’ válasz szavai szerint —- nem 
oda ezélzotta’ Fő-RRdek szándéka, hogya’ költségeknek a’megyék közötti felosz
tására arány szabassék, hanem hogya’ kivetés alá tartozó mind személyek mind 
tárgyait, a’ mait oroMnggynlésí költségoK Kivetésében ^aoasztalt azon küfonouzo 
gyakorlatnak, melly szerint egyik megyében ollyatén személyek és tárgyak rovat
tak meg, meilyek a’ másikban minden megrovalás nélkül hagyattak, ’s mutatkozott 
egyéb többféle aránytalanság megszüntetése tekintetéből határzottan kijelöltesse
nek, ’s ezen, egyedül igazságon alapult kívánságnak akár az ujabbi összeírásnak 
terhes és költséges , akár a’ jelen országgyűlési költségeknek is csekélységéből 
merített okoskodások annál kevesbbé állhatnak ellen, minél tagadhatlanabb , hogy 
a’ kölcsönös igazság elhatározásában sem a’ felhozott összeírásnak —- habár ez az 
utóbbi tanácskozások ered vényei szerint szükségesnek mutatkoznék is—terhes és 
költséges léte, sem a’ fizetendő summa kisebb vagy nagyobb mennyisége tekin
tetbe nem jöhetnek; — továbbá noha az 1807. országos segedelem a’ jelen ajánlat
tól nemére nézve különbözött is, ez azonban a’fizetésnek igazságos aránnyal kellő 
viselésére nézve magában semmi különbséget nem foglal; arra ellenben, hogya’ 
Fő-RRek kívánsága szerint a’ fizetés elvei ’s a’ megrovatandó tárgyak az ország
gyűlési testület által határoztalak e l , nemcsak az 1807dik év i, de az 1792dik 
év óta ajánlott országos segedelmek alkalmikor történtek is elég példát nyúj
tanak.“ Mi pedig ezen költségek megvételére nézve a’ t. KK. és RR. által javaslóit 
szóbeli per útját tárgyazza, ez iránt imigy nyilatkoznak a’ m. Fő-RRek : „Valamint 
egy részről nemcsak tagadhatJan, banem már több illy étén bírói eljárás használatá
ból merített tapasztalás is bizonyítja, hogy az illető tisztviselők ’s itélőszékek- 
nek törvényszabta szigorúsága mellett a’ t. KK. és RR- áltál megelőztetni kívánt ön
kényes fizetésbeli késedelmeskedes az utóbbi alkalommal hasznait rendes törvény
kezés utján is czélszerülegtávoztathatnék: úgy más részről a’ fenálló törvényke
zés szellemével is összeegyeztethetőnek nem látszik, hogy midőn a’ szolgabiró 
rendes per utján is csak határzott summáig biráskodhatik, akkor annak a’ summás 
szóbeli peruiján biráskodhatása határozatlan summáig terjedhessen.“ — Mindezen 
tekintetből a’ m. Fő-RR. előbbi válászukban kijelentett javaslatukhoz tovább is 
ragaszkodnak.

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  folyó IVdik évi 3dik műelőadása 
jövő vasárnapon (dec. Íjén) délutáni 4 órakor lesz Pesten a’ városi nagy redutte
remben, melly több válogatott hangmüböl fog állni.— A’ belépti jegyek 29—30kán 
szokott helyöken adatnak-ki, u.m. Pesten K l a u s z  E. L. pénztárnok, Budán 
Mi l e c z  I. uraknál; előadás napján csupán az egyesületi irószobában (Nagy 
hid utsza Parkfrieder-ház.)

T ő z s é r -  ’S i p a r i i g y .  Odera m.Frankfurtból nov. Ilikéről ezt Írják: 
„A’ mártonnapi sokadalom meglehetősen kedvezőleg sikerült. Posztó- ’s más gyap
júszövetekre nézve igen élénk volta’vásár. Gyártatlan termékekből nem nagy hő
ség volt a’ sokadalmon. Mindennemű bőr jó áron kelt, ámbár ebből is kevés volt talál
ható, mert a’lipcsei mihálynapi és itteni őszi vásáron jobbadán elkeltek már az el
adásra szánt mennyiségek. Gyapjú mintegy hatezer mázsa volt a’ vásártéren, ’s ez 
egész mennyiséget csakhamar elkapkodák a’ gyártók. A’ gyapjuár valamennyire 
csökkent a’ múlt őszihez képest, mit talán azon körülménynek is tulajdoníthat
ni , miszerint nagyobb gyapjukereskedők és nyerészkedők nem akartak vevésbe 
bocsátkozni. —

S z a t má r b o l  írják, hogy f. hó 1 5 .  N.Károlyt és vidékét földren
gés látogatta meg , melly az Érmelléken, hol 1834 — 5hen legnagyobb 
erőt fejtett k i, most is hihetőleg erősb lehetett. A’ tünemény, mellyet 
többen a’ megelőzte éjjel is tapasztaltak, délelőtti 10 óra 9—10 perez 
között vala, de sokkal gyengébben, mint kárt tehetett volna. Azonban min
den esetre igy is eléggé észrevehető és erős volt arra , hogy azok jós* 
latát, kik több okra nézve, (lásd Jelenkor 88. sz.) azt előre megjővén* 
dőlték, igazolja.
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1 in e r  i t t  a
Ujyorki oct. 8ki hírek szerint oct. elején Ujyork és Philadelphiában 

két nagy tűz diihönge; üjyorkban ugyanis oct. 5én 46 ház égett le, a 
kárt pedig egy millió dollárra becsülik, a tüzfeármentő társaságok 835,o()ü 
daliái t tartoznak fizetni. Philadelphiában mintegy 40 ház égett le s több 
emberélet veszett el. — Az éjszakamerikai canadai határoki ul nem igen 
megnyugtatók a hírek. A határszéliek t.i. főleg ÍNiagara-részen , folyvást 
rokonczátlankodnák, ’s gyújtogatásban lelik legnagyobb kedvüket.
A’ philadelphiai bank fizeies-felíüggesztése menrykőcsapás voit, annálin- 
kább, mivel mégsem álmodák. Az egyesült statusok bankjegye már 69- 
ig szállt le, t de most ismét 8üon áll. Az ujyorki bankok fentartandják ma
gokat, de a’ kereskedés rovására, mcllytől minden gyámolitást meg kell 
vonniok. Azonban magosabb szempontból tekintve, fenmaradasuk nincs 
elég nagy áron megvásárolva. — Egy ujyorki kereskedőház következő 
körlevelet intéze iigybarátihoz a’philadelphiai bank készfizetés-felfüggesz- 
tése miatt: „Ujyork, oct. 15én: Az egyesült statusok bankja Philadel
phiában felíiiggeszté kész fizetéseit oct. 9én. Azon város minden bankja 
követé e’ példát. Hason lag tőn Baltimore, ’s általányosan hiszik, misze
rint a’ déli tartományokban minden bank, kivevén tán az njorleansit, meg
szünteti készfizetéseit. Ujyork’s a’ keleti statusok (ujangol statusok) el
lenállnak a’ fordulatnak. Bankjaink keringése most rendkívül korlátolt. 
Hitelezőji vagyunk az egész egyesületnek. Az által, hogy Európába nem 
küldik készpénzeiket, vagy legalább azok küldetését kevesbítik az uj 
aratásig , az itteni bankok reményük, hogy fentartliatják kész fizetést - 
két. Néhány nap múlva meglátjuk: vájjon tehetik éazt. Liverpool gőzös 
meliy sept. 2 lén hagyá el Liverpoolt, illy es körülmények közt érkezék ide. 
Az egyesült statusok bankja trattáinak el nemfogadása Göttinger és társa 
áltál nem tőn oily nagy benyomást, mert azonnal közbenjárult Bothschild- 
ház, de az angol aratásróli tudósítások, valamint Jaudon kétes állása Lon
donban , állapotunk zavarát igen növeszté, mi folyvást bonyolultabbá lesz, 
ha Jaudon kötelezésinek nem tehet eleget. Mire nézve igen aggódnak. 
Ez események sokkal újabbak még, hogysem követkéz nényit megítélhessük. 
Eddigi hatásuk a’ bizalmat tönkre tévé- Az adás vevés felfüggesztve az 
ország beijéveli közlekedés megbomlott; bankjegyeink mindenfelé sül
lyednek. Igen nagy árumennyiség maradand kezeink között , árban csök
kenve. Azonban nagy különség van az 1837ki ’s mostani fordulat között? 
az 1837ki,„túlzott vállolalok után véghetetlen kötelezések között ’s oily 
időben történt, midőn az aratás nagyobb része ki volt merítve. Most azon
ban vállalkozásink nem voltak túlzottak, kötelezésink aránylag csekélyek 
’s gazdag aratásunkra még mitsem vevénk. Alaposan reirn ny Illetjük tehát 
miszerint nem történendik annyi szerencsétlenség , ’s eddig még a’ tön- 
kek sem olly szaporák, sem olly tetemesek. Jövendőnkre nézve azonban 
nem kell csalódéban élnünk. A’ jelen fordulat a’ mostani pénzrendszer
ig.. nagyImódositásokat sumerul. -V»on időig, midőn valami állandót bí
runk. egy vagy más értelemben , az ország kereskedése igen súlyos leend 
’s kevesbbé vagy inkább korlátozva. Ha fontolatra vészük e’ mellett az 
egyesült statusok bankja helyzetét, nem tudjuk még bizonyosan, vájjon 
íolfiiggeszfésnél marad é meg csupán, vagy az egész bank eloszlatása kö
vetkezik é b8 V A’ közvélemény az utóbbitól retteg. Europávali és a’ bi
rodalom beijéveli közlekedése által igen nagy zavarba hozhat bennünket. 
A’ körülmények komolyak, ’s képesek volnának minden más országban 
a’ dolgok helyzetét kétségbeesetté tenni. Földünk gazdagsága azonban sok
kal nagyobb, az amerikai szilárdság sokkal rugékonyabb , hogysem biz
tosan ne számolhatnánk a’ jóllét visszatérésére. —

á
(Harcztéri hírek. Rendkívüli alkalommal érkezett nov. ll iki bayon- 

nei hírek szerint Espana gr., inig mindenütt nyilványosan hirlék megszök
tet , véletlenül megjelent la Sen d’Urgel előtt és elfoglaló Catalonia e’ ne- 
nevezetes erősségét, mellynek lakosi épen örömünnepet üllőitek. Beszé
lik továbbá, miszerint Espartero megtámadó Cabrerát ’s eleinte szeren
csésen visszanyomá; de utóbb hátrálni lön kénytelen a’ carlosiak előtt, 
kik három zászlóalját egészen tönkre verték és számos katonáit fogták 
volna eL E’ hir mindazáltal még további valósulásra vár. — Nov. 6ikán ko
rán reggel Barachina helységet, Segura és Calamocba közt, megtámadá 
3 zászlóalj és mintegy 200 lovas, miután az alkotmányos táborszemeket 
vísszanyomák. Az őrséget megállva találá az ellenség; de rövid véres csa
ta után mégis hátrálásra kényszerültek a’ zendülők, és visszavonultak 
Segnrába. — A’ navarrai főparancsnok batárzatot bocsáta közre, melly
nek következőben minden ember kiadni köteles fegyvereit, kinél fegy
vert találanda’ rendőrség,az kegyelem nélkül halál fialeend. — A’ minis- 
térségi fordulat még nem éré véget; Toreno azonban, ki már Madridba 
érkezék, rövid idő múlva alkalmasint elintézi e’ hosszas habozást. — A’ 
Gazette du Languedoc szerint a’ kormányzó királyné majd Cabrera lova
sai hatalmába került, midőn a’ sacedoni fiirdőbül visszakocsizott a’ fő- 
városba’s néhány kocsiját valóban el is fogó az ellenség, mellyek egyikéi 
ben kamranő ült Munoz kegyencz gyermekével. A’ kormányzó királyné 
kétezer puskát Ígért már váltságdíjul e’ gyermekért; de Cabrera Tortosa 
vagy Mequinenza várost kívánja érette. Más lapok mesének mondják 
e’ hírt. —

(Santa Cruz meghalt. Elegy.) Madrid nov. 17ikén: „Santa Cruz marq. 
első osztályú grand, aranygyapjas vitéz és spanyol akadémiai elnök nov. 
4ikén elhunyt. Mindenki őszintén tiszteié e’íolvilágosultjó érzésű férfit, ki 
anyai részről ausztriai származatu volt és mindenkor legnagyobb szívesség
gel viseltetékaz e’ birodalmi utazók iránt. — Espartero mindazokat számiizé 
Moreiiába, kiknek rokoni Cabrera alatt szolgálnak; mivel mindazáltal Mo
reiiában nem igen találhattak alkalmazást, tehát igen szomorú helyzetbe jöt
tek e’ szerencsétlenek. Egyébiránt Espartero és Cabanero fölszólitása nem

i.agy sikert szüle, ’s ez utóbbinak egy segédét 70 emberével együtt elfogák 
a’ carlosiak és azonnal agyon lövetek. — A’ galíciai zendülők megvetek az 
alkotmányos vezér békeajánlatit és újra kezdik űzni kegyetlen rablásikat. — 
Espartero nov. 2ikán 3 órányira táborozott Moreiiától. Előcsapatja össfceüt- 
közék a’ carlosiakkal; de a’ harcz következmény nélkül maradt.“ —

A n g l i a
(Vélemények a’ legközelebbi chartista mozgalmakról, Elegy.) Va

lamennyi lap teli részletekkel ’s véleményekkel a’ dél-walesi chartista 
mozgalmakról, meliy tartományban a’ M. Herald megjegyzése szerint IVik 
Henrik napja óta szót sem lehete hallani zendületi merériyekről. A’ mi
nistereket természetesen vádakkal terhelik e’ miatt a’ toryk, mondván, 
mikép a’ chartista tanok ’s vérengző erőszakoskodások csupán szükséges 
következményi a’ vvbigek által divatba hozott politikai egyesületeknek és 
a’ javítási izgatásnak. A’ Herald gúnyosan említi, mikép a’ főügy véd csak 
néhány nap előtt is dicsekvék edinburghi parliament választódj előtt, mi
szerint a’ ministerségnek sikerült, még pedig minden erőszak nélkül, el
nyomni a’ chartisták izgatásit. „Nero, mond többi k ízt az idézett lap, he
gedült, míg Róma égett, ’s Melbourne az elvénült piperkőcz, a’ telhet- 
len falánk , Windsorpalotában csupán szolgálattevő kamrást játszik, sző
nyeglovagot (carpect-knight), asztali tanácsost,’s elméden udvari bohó- 
ezot, mig ő feis. alattvalóji polgmharczban hullnak el egymás ellenében. 
De a’ viszatorlás napja közel már, a’ newporti esemény talán kezdete a’ 
„ r a b s z o l g a -  h á b o r ú n a k “ , inallyet mulhatlanul bekövetkezendőnek 
jóslottak a’ d o l goz ók  e l n y o m a t á s a  é s  s z e g é n y e k  elzáraiása 
miatt a’ vvbigek áltál V Legyen azonban most már elnyomutv a a’ zendülé-s 
vagy terjedjen tov ább, az mégis minden esetre bizonyos, hogy sok vér 
folyt, mit némi elővigyázat a’ iniaisterek résziről kétségkül meggátolha
tott volna. Mikép fogják magokat ezért ország és parliament előtt igazol
hatni a’ miuisterek V“ A’ ministeri lapok valamennyire bunyászkodva lát
szanak, ’s a’ M. Chronicle csupán megmagyarázhatlan történetnek neve
zi a’ kérdéses véres eseményt, ’s azon gyanúját fejezi ki, miszerint a’ 
walesiak fölkelése csupán egyes merény , minden összefüggés nélkül az 
angol chartisták egész tömegével, ’s onnan származott, mivel a’ bérlők 
előzék a’ szegényeket eddigi lakhelyeikből. Egyébiránt Newport és Mon
mouth varasok nov. Gikaig legmélyebb esőiulnek Örvendeztek; a’ zavar
gástól! rettegés mindazáltal igen káros az iparéletre nézve, 's a’ lakosság 
munkátlanságban várja a’ történendőket. Már most bizonyosan tudják , 
hogy 2 Ónál több chartista maradt holtan a’ hareztéren, 5Ónéi több pedig 
veszélyes sebeket kapott. A’ halottak közül egyben szökevény katonára 
ismertek, a’ többi beteg és halott mind egészen ismeretlen ember a’ hegy
ségből. Azon katonaság, meliy kétszeri lövéssel futásra kényszerűé & 
sűrű tömegben előnyomuló zendülőket, csupán 30 emberből állott, Stak 
őrnagy vezérlete alatt A’ csatatér körülti házakon egyetlen ép ablakot 
sem lathatni és a’ falakban is némi kárt tettek a’ golyók. A’ hatósági ta
gok éjjel nappal tanácskoznak, ’s az eddigi vallatásokbul kitűnik, hogy 
az összeesküvés igen messzeágazó és sokkal fontosb, mint eleinte gon
dolák. Hogy a’ volt békebiró, John Frost, fővezére volt a’ zendületnek, 
már minden kétségen túl van. Kívüle még bizonyos Watert emlitnek a’la
pok ; de körülményesb leírást nem közlenek róla. A’ vallatásnál eleinte 
mindketten igen daczosak voltak, de utóbb leverteknek Játszottak, és 
nem akartak kérdéseket intézni a’ terhelő tanukhoz, mondván, hogy csak 
rendes törvényszék előtt teendik azt. Kihallgatás után mind a’ kettőt a’ 
monmouthi megyei börtönbe vivék, hol már most Vincent társaságában 
várják az esküttszék ítéletét Útközben Newporttul Monmoutbig a’ 20 an
gol inérfoldnyi téren egyetlen chartista sem volt látható — Az „Ulstear 
Times“ szerint nov. 2ikán éjjel Kellsben Antrim irlandi megyében, mint
egy 400 fegyveres ember jelent meg zendületi dalokat zengve és folyvást 
kiáltozva: „Le a’ protestánsokkal! Hurrah a’ katolikusoknak !“ Kellő
ből Moatba vonultak e’ rendzavarok, de napfeljöttekor egyet sem lehete 
már közülök látni. — Tipperary irlandi megyében legújabban ismét meg
gyilkoló foldesurát egy bérlő. — Jól értesült körökben igen beszélik , mi
szerint Keletindiába parancsot kühle a’ kormány az angol hajóhadnak tüő- 
tint Chinába vitorlázásra, hol az egész partvidéket ostrom/ár alá helyzen- 
dik és mindennemű károkat fognak tenni a’ dunaiaknak, m g ezek két 
millió font sterlinget fizetendnek kőpótlásul a’ megsenuni ett mákonyérfc.
— Bulvver „Tengerész kapitány“ vagy „Születésjog“ cziinÜ uj színmü
ve nagy tetszést nyert Londonban; mit azonban jobbadán Macready re
mek játékának kell tulajdonítani, ki ritka tökéllyel adó a’ czimszerepeh
— Wellington hg külföldi rendjelei ezek: az ausztriai Mária-Terézia remi 
nagykeresztje , a’ dán elefánt-rend , franczia sz. lélek r . , porosz sas r. , 
orosz sz. György r . , szardíniái Mária eljegyeztetése r . , szász királyi 
diszrend, szicziliai sz. Január és Ferdinand r . , spanyol aranygyapjas r. 
és svéd kardrend. Ezenkül Anglia valamennyi rendjelét birja a’ ns hg , 
és „mégis meg kell halnia,“ mond sajnálkozva az Examiner. —

(Lordmayori lakoma Londonban.) Nov. 9ikéu ment véghez a’ pom
pásan kivilágított Guildhallban a’ szokott ünnepi lakoma az uj lordmayor 
beiktatására, mellynél a’ lordmayornő vivéaz elnökséget. Londoni lapok 
hosszasan közük az ételekés italok minőségét és mennyiségét, de az ét
jegyzéknél minden esetre érdekesb a’ következő jelenet: a’ lordmayori 
lakomára ugyanis rendesen a’ ministereket is meg szokták Inni, más ma- 
gosb rangú hivatalviselőkkel együtt. A’ londoni községtanács tagjai azon
ban még most jobbadán torykból állnak , mert a’ hatóságjavitó törvény 
még nem terjedt ki Londonra. Ennek az lön szomorú vég következménye, 
hogy mig a’ lordmayor szokás szerint áldomást köszönte az egyes minis- 
terségi tagokra, és hosszas életet kívánt nekik, némelly egyes község
tanácsosak üdvkiáltozásit sokszorosan múló fölül a’ többiek pisszegése 
és röfögésc. Melbourne többször akart szólni,de hoszsas sikereden fáradó
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zás után is csak annyit mondható, hogy a’ regi szokásnak hódolásbul fo
nallá el a’ meghívást, koránsem pedig politikáról szólás vagy vitatkozás 
végett, mellynek hasonló alkalomkor épen nincs helye. A’ lordmayor, ki 
mintegy parázson látszék ülni, végre mégis pillanatnyi csöndet eszközle 
hogy legalább meglehetős nyugalommal szörbölhessék ki kávéjokat a’ mi
nisterek. E’ jelenetet eló're gyanitlmták a’ ministerek, mert mindjárt ele
inte igen hidegen köszöntöttek poharat az uralkodó királynéra a’ községi 
tanácsosak, inig az özvegy királynéra tiritettet harsogó tetszészaj kiséré. 
Cambridge hg a’ iordmayornő egészségére ivott. —

(Lakoma Conyngkarn 1. tiszteletére.) Nov. Tikén mintegy száz szabad- 
elmti lakos fényes lakomával tiszteié meg Canterburyben Conyngham lor
dot, mint parliament*! képviselőjét a’nevezett városnak. E'lakoma czélja 
egyszersmind ujraroszalást nyilványitni Bradshaw, a’ város tory követje , 
ellen , az általa mondott botrány teljes beszéd miatt. A’ községtanácsi elnök 
számos tanácsossal együtt jelen volt e’ lakomán, ’s Brent alderman vivé az 
elnökséget, az asztali imádságot pedig Braham protestáns lelkész mondá. 
Evés után legnagyobb lelkesüléssel ürültek áldomások a’ királyné egészsé
giért. Somerset igen jeles beszédet monda, mellyben különösen lrlandot 
törekvék ótalmazni a’toryk mérges kifakadozási ellen. Többi közt ezeket 
mondá a1 nevezett szónok: „Sejtem, hogy jobb napok várakoznak Irlandra; 
de erre a’ mostani kormány további fönállasa mulhatlanul szükséges. Irland, 
bármilly erőtlennek látszik is, mindenesetre nagy befolyással bira’ közvé
leményre nézve. Irland gyönge , le van aláztatva és megvetéssel emhttetik, 
de Anglia, a’büszke Anglia, azért mégis retteg tőle. ’S miért? Mert Irland 
hatalmas ereje igazsága érzetében fekszik. így volt az mindenkorba’ törté
netek első korától egészen máig; valami nagy, nemes és fönséges fekszik 
azon eszmében, miszerint minden jogtalan tett magában viseli a’ büntetés 
mngvát, melly már itt földünkön szokott megtoldani minden bűntettet. Le
gyen valamelly nemzet bármennyire hatalmas és virágzó, megjö bizonyo
smi azon idő, mellyben kipótoltatik rajta minden nyomor és Ínség, mit más 
nemzetnek valaha okozott. Tekintsenek Önök azon hős nemzetre, melly
nek boldogtalan de bajnok lagjai kitörlesztvék a’ nemzetek sorából; dee’ 
nép kisértetkép bolyg szerte Európában ’s iszonya álmokkal rettegteti az ille
tőket. Europa nyugottan szemléié e’ nagyszerű szoinorujátékot és nem nyujta 
segítő kezeket. Midőn most Anglia szenved, és naponkint sötétebb felhőket 
látunk minden oldalról fölötte összetornyosulni, ugyan nem kellé bennünket 
szükségkép azon gondolatnak n>ugtalanitni, hogy isten büntető keze azért 
nehezül reánk, mivel ótalom nélkül engedtük veszni azon szerencsétlen 
nemzetet ? Tekintsenek Önök az amerikai egyesült szabad tartományokra ; 
sötét bélyeg, még a’ kiűzött szerecseneknél is feketébb, látható azon republi- 
canusokon, melly emésztő sebként rongálja intézvényiket. A’ rabszolgaság 
borzadalmi féktelenül uralkodnak e kiilönben nagy ésdicső nép közepeit ’s o’ 
jogtalanság tízszeres boszut álland rajta vagy gyermekin. Ez érend bennün
ket majd Irlandért. Midón olly beszédet hallunk, minő e" varosban nem rég 
mondaték, ki fog többé csodálkozhatni, ha az irlandi nép elválásban keresi 
üdvét ’s boldogságát az angol intézvényi egyességtöl. Mit szólnánk mi an
golok, ha rólunk oily beszédek hangoznának Irlandban, minőket naponkint 
hallhatni Angliában lrlandrók Ha idegen nemzetről történnének illy epés ki- 
fakadások, az illető követek azonnal bizonyosan útleveleiket kérnék.’S Ir
land ellen minden méltatlanságot büntetés nélkül követhetnek el a’ vakbuzgó 
toryk. Iíabár megbuknék is Melbourne kormánya, Irland minden esetre 
győzni fog; de ki gondolhatna borzadáiy nélkül azon iszon) u tettekre, miket 
a tory zsarnokság miatt elkövetni kényszerűimül e’ boldogtalan nemzet ? 
(Halljuk!) —

F r a n e z i a o r s z á g .
(Állítások és vélemények a’ keleti ügyben.) Paris, nov. Tkén: „Az 

alkudozások Frauoziaország es Anglia közt a’ keleti ügyre nezve napon
kint élénkebbülnek , egyik hírnök a másikát vallja fö , ’s a’ kölcsönös köz
lekedések olly gyakoriak, hogy itt már raindenk miuelelőbbi véghaiar- 
zatra vár e tekintetben. Az utóbbi 4 hónap alatt mindazáltal annyiszor 
hiúsultak már meg az illy várakozások, hogy valóban bajos határzott vé
leményt nyilványitni e tárgyban, főleg miután magányos hírek szerint a’ 
londoni koimány most is folytatja alkudozásit az orosz kormánnyal, ’s 
biztosan véli reménylhetni, hogy a’ nagyhatalmak közül legalább kettő
vel csakugyan egyező véleményre fog juthatni e’botrányszülő kérdés iránt. 
A dai danellák ésLoszpor elzáratását mindenek előtt legnagyobb fontos
sággal vitatja Anglia és Russzia elleneben a franczia kormány. Busszia 
azon véleményben van vagy legalább volt eddig, miszerint európai hajó
had megjelente a marmorai tengeren az orosz kormány fekete tenger 
melletti birtokit veszélyeztetné ’s az egy enesen fenyegető lépés lenne a’ czá- 
ri birtok ellen. Ez okbul tehát makacsul ragaszkodik Russzia a’ fenálló 
szerződésekhez s teljességgel nem akarja engedni, hogy a’ nevezett két 
csatornában valamelly európai hatalom hajóhada horgonyt vethessen. An
glia annyira távul volt az orosz kormány e’ jogkövetelése megismerési
től, hogy elhatárzottnak nyilatkozék hajóhadastul Konstantinápoly előtt 
megjelenésre , mihelyt belviszály vagy egyiptusi fegyver miatt veszély fe- 
nyegetendi az ottoman birodalmat, még pedig a’ porta meghívása nélkül 
i# , sót szükség esetén erőszakkal is nyit magának utat a’ csatornán ke
resztül. h rancziaország sem az egyik sem a’ másik szándékot nem pár
tolható A népjog, mellyre olly igen szeret hivatkozni Russzia, szerző
dések , elévült birtok, és Európa kétségbe - hozhatlan csöndes megnyug
vása , a porta tulajdonának tekintetik a’ két tengerszorost a1 fekete és 
trácziai tengerrel együtt, Lusszia felsőségét e’ vizek fölött mindazáltal so
ha nem ismerék meg az európai hatalmak. Valamint tehát Törökország 
ée Russzia, de ez utóbbi csupán védhatalomkép , kívánhatják a’ darda- 
nellák elzáratását, épen olly kétségtelen joga van Európának és a’ török 
Kormánynak a’Roszpor elzáratását követelni. Valamelly hatalom magá

nyos megjelenés» Konstantinápoly előtt soha nem férhetne össze u" porta 
érdekeivel, és függetlenségét épen nem fogná előmozdíthatni. Mindenkor 
veszélyeztetve volna ez, ha valamelly egyes liatalom fegyveres erővel p - 
lennék meg a’ főváros előtt. De semmi \s igy ez elvnek, sem kell kivétel 
nélküli hatást tulajdonítani, melly nélkül épen nem lehetne tízéit érni.
11a tehát a’ török birodalom bátorságát és függetlenséget bármilly olda - 
rul komoly veszély fenyegetné, úgy szükségkép távozni kellene a’ fö- * 
nebbi elvtől; de ekkor aztán valamennyi hatalomnak együtt kellene föl
lépni, hogy a’ porta üdve veszély nélkül maradjon. Russzia azon hau foly
vást állítja, mikép a’ két csatorna csupán Törökország javáért van el
zárva,v’s igy csak e’ hatalmat érdekelheti a’ kérdés, következőleg csu
pán arra kellene bízni a’ határzást, hogy melly oldaliéi és ki által kíván 
segittetni. Erre azonban azt jegyzi meg Francziaország, miszerint a’ jmr- 
ta öt hatalom ó tál ma alá helyzé magát, ’s hogy tehát ezek ennélfogva tel
jes joggal is b i r n a k itélethozasra a’ t ö r ök  k o r m á n y  ügyeiben, ’» 
hogy a’ porta függetlenségén kívül e’ pillanatban még az európai súlyé-- 
gyeur,e is illő tekintettelszükség viseltetni, mellyet épen keleten fenyeget 
legnagyobb veszély. Mennyire közelitemhiek majd egymáshoz alkudozás 
folytában a’ különböző vélemények, azt bajosan határozhatni meg; any- 
nyit mindazáltal meglehetős valószínűséggel állíthatni, mikép B ússz iával 
item igen könnyen fog egyezkedhetni Francziaország, inig Angliában sok
kal készebb szövetségesre találand- Bizonyítja ez áll tast még azon kö
rülmény is, miszerint Francziaország szavára azonnal ellenparancsot ka
pott az angol hajóhad, midőn már már erőszakkal a’ daidaneUákba vala 
nyomulandó. Mi azonban a’ török kormány és egyiptusi basa birtok irán
ti egyezkedésit illeti, e’ tekintetben Anglia és Russzia tökéletes egyetei- 
test mutatnak, mellyhez Francziaország alkalmasint soha nem járul and , 
mert nem fogja engedni, hogy Adanán kívül egyéb tartomány is vissza
essék a’ porta birtokába. Egyébiránt Francziaország fegyvert nem hasz- 
nálarnl e’ nézete kivivására, mert tudja, hogy az egyipliiM basa maga 
is kiállja a’ sarat, ha csakugyan kardélre találna kerülni a' dolog. Ezenkül 
igen különösnek találja a’ párisi kormány, hogy annyira törekszenek meg
fosztani birtokától az egyiptusi basát, holott M. Ali mindenesetre adófi
zető alattvalója marad a’ fényes portának, következőleg ez utóbbi épen 
semmit nem koozkácztat, ha bőkezűnek mutatkozik. —

TT í> »■ ö r  » 'A íM y
(Nagyúri parancs.) Konstantinápolyban nov. 3án következő nagyúri 

hattiserifet tevének közhírré: „Nagyúri hattisei if, melly áltál ő felsége , 
jóságától és igazságszeretetétől, valamint népe iránti gondoskodástól ve
zéreltetve uj intézeteket alkot és hoz életbe, miknek egyedüli ezéIjók : 
a’ vallást ’s kormányzatot megerősbitni és az országot ’s nemzetet meg- 
iíjuitni. Mindenki tudja, hogy az ottoman birodalom első korában, a’ 
koránnak dicsteljes parancsit és az ország törvényeit folyvást híven teljesí
tek. Minek következőben az ország erőben’s nagyságban nőtt’s minden 
alattvaló, kivétel nélkül, bőség és jóllét tetőpontjára jutott. 150 év óta 
azonban hosszú sorú események’s különféle okok miatt megszűntek a’ tör
vények szent könyve és ezekből folyó rendszabályok szerint intézni a’ te - 
(eket, ’s igy az előbbi e r ő t  ’s az e 1 ő b b i j ó l l e t e t  g y ö n g e sé g és 
szegénység válták föl mert valóban az ország elveszti tartósságát, ha 
megszűnik törvényei fölött őrködni. E’ nézetek uralkodnak jelenleg lel
kűnkön ’s trónra-léptünk napjától fogvást egyedül azon gondolat foglal- 
kodtat, mikép mozdíthatnék elő a’ nyilványos jóllétet, mikép javíthatnék 
a’ tartományok állapotját 's mikép könnyithetnénk a’népen. 11a csak geo- 
graphiai fekvését tekintjük az ottoman tartományoknak, a’ föld termékeny 
ségét, ’s a’ lakosak ügyességit, bizonnyal meggyőződünk arról, miszerint 
ha fáradságot nem kímélünk foganatos eszköz - feltalálásra, a’ sükert, 
mit isten segedelmivel kivíni reményiünk, néhány év alatt elérhetjük. E’ 
szerint tehát, bizakodván a’mindenható segélyében és számolva prófétánk 
közben járulására,ozélszeríínek látjuk minden törekvésűiket oda fordítani,mi
szerint azon tartományokat, mellyek az ottoman birodalmat egészítik, uj 
intézvények által jó kormányzat jóllétében részesítsük. Ezen intézvények- 
nél főleg három pontot kell figyelembe venni ’s ezek: 1) azon biztosí
ték , melly alattvalóink életét, becsületét ’s javát tökéletesen biztosítja; 
2) rendszeres mód, mi szerint szedessenek be az adók; 3) hasonlag rend
szeres mód az ujonezszedés és szolgálatidejök iránt. ’S valóban , nem az 
elet’s becsület é a’ legdrágább vagyon e’ földön? Ki nem fog, bármilly 
ellenszegülést sugal is beléje lelkülete árulás ellen, ebez folyamodni ’s az 
által a’ kormánynak ’s hazának ártani, ha élete ’s becsülete veszélyben 
forog? Ellenben ha eziránt tökéletesen birtositva van , a’ hűség utjárul 
nem távozandik’s minden tetteita’ kormány és rokoni javára intézendi. lia 
vagyonra nézve hiányzik a’ biztosíték, mindenki hideg marad a’ fejdelein 
’s haza szavára; senki nem aggódik a’ status java előmozdittatásan, mert 
saját gondjai emésztik meg minden figyelmét; ellenben ha a’ polgár va
gyonára nézve mindenkép biztosítva van , eltelve ügye iránti buzgalom- 
túl, mellynek körét szüntelen terjeszteni törekszik, az élvezés határit na- 
gyobbitni fogja, valamint fejdelme ’s hazája iránti szeretetét ’s ehhez ra
gaszkodását napi ul napra kettőztetendi. Ezen érzelmek legdieséretesb tet
tek forrásivá válnak. Mi az adók rendszeres és szilárd meghatározását 
illeti, igen nagy fontosságúe’ tárgy szabályoztatása;mert a’status, melly, 
határai védelmére különféle költségekkel van terhelve, serge és más szük
ségeit fedező pénzt csak adó által kaphatja, melly alattvalóitól szedetik be 
Noha, istennek hála! országunk alattvalóji több idő óta megmentvék az 
egyedárusság ostoraiul, mellyet elég igaztalanul tekintenek jövedelem-for
rásul, mégis folyvást olly gyakorlat létezik, melly csak szerencsétlen kö- 
vetkezvényeket vonhat maga után, azon szokás fudnillik, melly lltizam 
(évi haszonbér) név alatt isméretes ’s áruba bocsátását tárgyazza az enged
ményeknek. E’ rendszer következtében valamelly hely polgári ’s pénzű-
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gyi igazgatása egyetlen férfi önkényétül függ, más szavakkal: néhaeza’leg- 
diihösebb es vérszopóbb szenvedélyek vas kezeibe dobatik, mert ha az 
illy haszonbérlő nem jó , akkor nem tüzend ki semmi mást czélul, mint 
önhasznát. E’ szerint szükséges, hogy jövendőben az ottoman birodalom 
minden tagja bizonyos mennyiségű adót fizessen vagyonához és erejéhez 
mérsékelve és semmi ezenfelül ne követeltessék tőle. Külön törvények ál
tal szükség szárazföldi ’s tengeri erőnk kiadásit is meghatározni. Noha, 
mint már mondottak, az ország védelme fontos tárgy ’s minden alattvaló 
kötelessége e’ czélra katonát előállítani, mind a’ mellett mégis szükséggé vált 
törvényeket hozni, mellyek szerint határoztassék meg: helyenkint meny
nyi katonaság állíttassák ki a’ jelen körülményekben ’s a’ katonai szolgálat
idő 4 — 5 évre ismét leszállittatíik. Mert igaztalanság’s földészetre és ipar
ra nézve halálos csapás, ha tekintet nélkül a’ hely népességére, egyik
ből több, másikból kevesebb ujonczot veszünk, mint mennyit az megbir; 
hasonlag a’ katonákat is elkeserítjük’s az ország néptelenségét eszközöl
jük, ha egész életüket szolgálatban töltetjük el. Rövid szavakkal: azon 
különféle törvények nélkül, mellyek szükségét átlátják, az országra néz
ve sem gazdagság, sem szerencse, sem nyugalom nincs, sőt ezeket csak 
azon uj törvények létrehozásától várhatni. Ennek következtiben jöven
dőre mindén vádlott pörös ügyében, isteni törvényinknél fogvást, csak előle- 
ges vizsgálatok és próbák után hozassanak nyilványos ítéletek ’s addig, 
mig a’ törvényes ítélet ki nem mondatott, senki más személyét, titkon 
vagy nyilványosan, méreg által vagy más halálnemmel ne ölhesse meg. 
‘Mindenkinek tilalmas bárkit is becsületében sérteni. Mindenki bírjon bár
minemű tulajdont ’s legtökéletesb szabadsággal intézkedhessék róla, a’ 
nélkül, hogy valaki e’ tárgyban őt gátolhassa, igy, például, valamelly 
vétkesnek ártatlan örökösi nem fosztathatnak meg törvényes jogaiktól ’s a’ 
vétkes javai nem koboztatnak el. Ezen szultáni engedvények minden alatt
valóinkra kiterjesztetnek, bármi hitű ’s vallásuak legyenek, minden kivétel 
nélkül részesüljenek azokban. E’ szerint mi birodalmunk lakosit töké
letesen biztosítjuk életükre , becsületjökre ’s javaikra nézve, mint tör
vényeink szent rendelete megkívánja. Mi a’ többi pontot illeti, mivel 
ezek felvilágosult elmék összemunkálási által leendnek szabályositan- 
dók, jogtanácsunk tehát, uj tagokkal, mint szükség kívánja, szapo- 
rittatva, általunk kijelölendő napon a’ birodalom ministerivel ’s nagyaival 
összegyülend, hogy azon pontok felett, mellyek az élet’s vagyonbátorsá- 
got illetik, ’s az adó-meghatárzást érdeklő czikkekrül tanácskozhassanak. E’ 
gyülekezetben mindenki szabadon bonczolgathatja nézeteit ’s javaslatot ter
jeszthet elő. A’ katonai szolgálatot illető törvényekrül a’ hadi tanács vitat- 
kozandik, melly üléseit a’szeraszkier palotájában tartandja. Mihelyt törvényt 
alkotandnak, hogy az örökre erőt nyerjen ’s életbe lehessen léptetni, elünk
be fog terjesztetni ’s mi helybenhagyásunkkal ékesítendjük fel’s nevünket 
elibe tüzendjük. Mivel e’jelen intézvényink egyedüli czélja a’ vallást, kor
mányt , nemzetet ’s országot ismét virágzásba hozni, kötelezzük magun
kat , miszerint semmi ollyasmit nem teendőnk, mi ezekkel ellenkeznék, 
ígéretünk kezességéül, azon teremben, mellyben a’ próféta dicső palást
ja őriztetik, t. h hol ez ígéretünket tettük, minden ulema ’s országnagy 
jelenlétiben isten nevében rája esküszünk’s utána az ulemákat’s országna- 
gyokat eskettetjük meg. Miután ez megtörtént, legyen az ulema, ország
nagy vagy akárki, ki ezen intézvényeket megsérti, méltóságát tekintetbe 
nem véve, személyére nem ügyelve, vétkes tettiért méltó büntetést nyerend. 
E’ czélbólfenyitő-törvénykönyv fog szerkezteim. Mivel az ország tisztvise- 
lőji mindnyájan iilő fizetést kapnak ’s azoknak fizetésük, kik még hivatalok
hoz nincsenek eléggé dijazva, szabályoztatni fog; hasonlag kemény törvény 
fog kiboesátatni kegygyei ’s hivatalokkal kereskedők ellen, mit az isteni tör
vény tilalmaz ’s egyik fő oka ez ország elaljasodásának. Mivel a’ felebb 
megalapított rendeletek tökéletes változtatása’s újítása az ó szokásoknak , 
e’szultáni rendelet Konstantinápolyban ’s országunk minden helységiben té
tessék közhírré ’s Konstantinápolyban székező idegen hatalmak képviselőji- 
vel küzöltessék, hogy tanuji lehessenek ez intézvények átadása iránt, mel
lyek, ha istennek tetszik, örökké tartanának. A’ mindenható isten, szent 
és érdemes gyámságában őrködjék felettünk ezek iránt. Azok, kik e’ jelen 
intézvények ellen vétkeznek, legyenek isteni átok tárgyai, ’s minden
nemű boldogságtul örökre zárassanak ki. —

Alexandria, oct. 16kán: Francziaország végre nyíltan kimondd po
litikáját ; minden udvarhoz ugyanis ’s a’ portához végválaszt intéze, melly
ben oda nyilatkozik, miszerint kész M. Ali minden követelésit gyámolit- 
ni, ha ez Egyiptus, Szyria és Arábia örökös birhatásával, Candia ’s Adana 
ideigleni kormányzatával megelégszik. Ezen erőteljes nyilatkozat után a’ 
franczia kormány M. Alival is közié szándékát ’s felszólitá őt, hogy mun
kálkodjék vele kölcsönösen e’ szellemben ’s néhány kisebbszerü engedélyt 
kívánjon. Nem tudhatni még , mit válaszoland az alkirály, ki épen most 
érkezék meg Cairobul; azonban egész bizonyossággal hihetni, miszerint 
olly yálaszt adand Méh. Ali, mellyben ha nem is mond le végkép Adana 
’s Candia örökös birhatásáról, még is kielégitendi a’franczia udvart, lía 
Egyiptus és Szyria már végkép egyesült, a’ legnagyobb befolyássalleend 
M. Ali a szultánra s divánra ’s akkor Konstantinápolyban úgy egyezked- 
hetik Candia ’s Adana iránt, miként tetszik, mert már akkor a’ nagy ha
talmaknak nem lesz joguk bele szólalkozásra. Az alkirály egészségét tö
kéletesen helyreállító az utazás. Minap uj lázongást híreitek Koránban; 
Mahmud-Saffai nevű török ugyanis, ki magát prófétának adá ki, néhány 
vakbuzgó arabot rá akart beszélni, miszerint hivatása az igazhitűt két Mch. 
Ali ellen föllázitni. Ibrahim basa parancsot adott az álprófeta elfogatására, 
ki ezernyi főbül álló csapatot gyíijfe össze. Mahmud - Saífait egy faluban 
körülfogók, ’s  e z  feladó magát azon kérelemmel, miszerint négy szolgájá

val a’ pusztákba vonulhasson. Ibrahim hihetőleg e’ kegyes büntetést szi- 
goníbbal váltandja föl. —

(Ponsonby lord politikája a’ keleti ügyben.) Konstantinápoly octob; 
20án: Ponsonby 1. megesküvék, Méh. Alit megsemmitni. Soha két tettét 
meg nem bocsátamija neki a’ lord ; először ugyanis, hogy Hafiz basa ser- 
gét tönkre véré, holott ő itt ’s Londonban győzelemről álla jót; másod
szor, hogy Oroszországgal titkosegyetértésbenél. Valamint a’neszbii csa
táig a’ szultáni sereg győzelme dogma volt, mellynek nemhivőji ellen ha
lálos ítéletet monda ki a’ lord törvényszéke, úgy ma kétségtelen azon ál
lítás, miszerint Mell. Alit Oroszország fizeti. Mentülinkább el akarják hi
tetni a’ lorddal, hogy ez áll i tás túl van minden hihetőségen, ’s hogy Méh. 
Ali nem azon emberek sorába tartozik, kit egy pár tallérral megveszte
gethetni ’s a’ t . ; annálinkább makacs véleményében a’ lord, mi kétség kí
vül olly gyümölcsöt hozand , mint előbbi téve. A’ gondviselés nyíltan Méh. 
Alit pártolja, minden összeesküszik, őt nagygyá tenni. Mahmud szultán 
vak gyülölsége, Chosrew basa negyvenévi, majd mosolygó, majd fe
nyegető ellenségeskedése, Palmerston 1. beteg orosz -gyülölése és ügy
viselője rémképei, a’ közbenjárulás, szóval minden összeesküszik, az 
alattvalóbul független uralkodót teremteni és a’török birodalmat sírba vin
ni. Valóban félhetni, miszerint e’ férfi, kinek félreismért becsvágya el
len fegyverköznek föl a’ nagy hatalmak, végre elveszti türelmét ’s füg
getlennek nyilatkozandik , hogy minden irkafirkának véget vessen. Hisz- 
szük azonban azt is , miszerint a’ védő hatalmaknál inkább szivén fekszik 
a’ török birodalom, sőt kormányzónknál is jobban szereti hazáját, ki szul
tánja ’s ura szobái előtt két orosz testőrt örömest állita fel. —

Török határokrul, oct. 26án: Priscendben folyvást tart a’zendülés, 
a’ nélkül, hogy tovább terjedne. A’ bitor kormányzóság véres szigorral 
gyakorolja a’ rendőrséget; egyébiránt azáltal törekszik törvényes szint 
nyerni, hogy a’ föllegvár török parancsnokát néhanéha meghija tanácsko
zásira. Rumely Walessy nem bocsáta ki semmi rendszabályt a’ zendiilők 
ellen, hihetőleg azért, mert ezek egyenesen Konstantinápolyba küldék 
előterjesztvényöket ’s nem akarná a’ díván határozatát megelőzni. —

Toulon, nov. 2dibán: Besika Bayból octob. ISikárul ekép Írnak: 
„Végre megkapok a’ portától azon szükséges fermánt, melly egy hadiha
jónak a’ dardanellákon keresztül vitorlázását engedi meg. Belle-Poule fregát 
60 álgyuval, Joinville hg parancsnoksága alatt oct. 14én el is hagyáál- 
lomását, Konstantinápolyba vitorlázandó. Estefelé a’ szél lecsöndesült’s 
a’ dardanellák torkolatánál vete horgonyt a’fregát. 15én Pepin és egy an
gol gőzös elindultak a’ fregátot aladságba vontatni; mint hírlik azonban 
Belle-Poule a’ tengerszorosnál zátonyra ült,hiában vonczoltak ki belőle min
den ivóvizet, lengévé még ezzel sem tehették. — Az öt angol sorhajó , 
mellyeknek Szmyrnába vitorlázását jelentők , ismét horgonyt vete oct. 9én. 
A’ két hajósereg azonban elválásra készül. Nov. első napjain az angol 
hajóhad Máltába menend , a’ franczia ellenben a’ Levante körül telelend; 
sorhajóji Tenedos melletti révbe vitorlázandnak.

(A’ porta megtiltja a’ gabnakivitelt.) Konstantinápoly, oct. 23kán: 
Nuri efendi volt külügyi ministert a’ porta követté nevezte ki a’ franczia 
udvarhoz. — A’ Törökországban uralkodó gabnaszükség miatt az idén a’ 
török révekben tiltva van a’ gabnakivitel, e’ rendszabályt a’ magas por
ta körjegyzékkel tudató az idegen hatalmak képviselőjivel. — A’ per
zsa sah Abdul Medsid szultánnak több lovat külde ajándékul igen kitű
nő fajból. — Tripolisi oct. löki levél szerint az ottani török őrség han
gosan zúgolódik, mert több hónap óta nem kap zsoldot. Bengasiban ’s 
környékin lázadás iite ki ’s általányos azon kívánat, miszerint szakadja
nak el a’ török uralkodás alul. —

(Részletek a’ horáni lázadásrul.) Alexandriai oct. 15ki hírek sze
rint sept. 25— 26ki éjjel a’ horáni zendiilők megtáinodák Serif basa csa
patit , ’s a’ damaskusi utón visszanyomák őket. Hassan-Aga-el-Hadzsit, 
a’ rendetlen csapatok vezérét, sebesülten vivék Damaskusba , hol a’ fő
katonai hatóság rövid tanácskozás után elhatárzá, a’ horáni csapatok a- 
zonnali megerősittetését és szükséges élelmi ’s hadiszerekkeli elláttatását. 
A’ lázadók győzedelme, bármilly csekély is a z , M. Alit igen nyugtala
nítja; attól fél, hogy az elégületlenek túlzottan nagyitandják a’ győzel
met , mi által más törzsökök is föllázadnak; az alkirály ez aggodalma nem 
alaptalan. Hassan-Aga csatavesztéséről mindenütt szólanak ’s azóta több 
hegyikerület megtagadó az adófizetést ’s a’ kormány ellen tökéletesen föltá
madtak. Ibrahim basa néhány csapattal Marasban tartózkodik, Besanát 
’s Diarbekirt szándékozik elfoglalni. — A’ török hajósereg nagy meny- 
nyiségü kétszersülttel és más élelmi szerrel látó el magát, miből mentül- 
előbbi elvitorlázásukat akarják sokan következtetni.A’törökhajókatonaság 
igen nyughatatlan, a’ távozást sürgeti, az elmaradt zsoldkifizetés sem nyug
tató meg ’s mondata le vele szándékjárul.

l é m e t o f s z á g f «
Berlin, oct. 2 lén: Gans professor halála következtében Albrechtét 

nevezők ki helyébe, egyikét a’ hét göttingai tanitónak. Albrecht született 
porosz, mi hihetőleg szelidité azon ellenállást, mellyel a’ hét göttingai 
tanító iránt itt viseltetnek bizonyos körökben, a’ hivatás igen sok öröm 
hozója, mert kezdetnek tekintik azon kitűnő férfiak alkalmazásúul, kiket 
a’ göttingai egyetemből száműztek. Mint bizonyost mondhatni, miszerint 
Grimm testvérek és Dahlmann mellett hatalmas okok küzdenek a’ berlini 
egyetemben tanítóságra alkalmazásuk végett, kik az egyetemnél igen szép 
hatáskörre találandnának. —___________________________________ _
ttabO Bíaár : Pest, October 25ikén : Tiszta búza: — , 160, 150,; — Két

szeres: 130; — , — , — Rozs 114,110 ;106, — Árpa 95, 
90,85; — Zab 74, 70 , 66; — Köles — Kuko
ricán: 124,120, 110; — Köles-kása; pesti m. v. garas.

Szerkeszti Helmeczy, — Nyomtatja Trat tn er -K árolyi tiri utcza 612.
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FOGLALAT: Magyarország és Erdély (kinevezések; Kisfaludy-társ.; budapesti napié: Hunyatly Mátyás királyunknak emlék fog Fclálliitntni, pesti gyer
mek-kórház, miss Párduc munkája első kötete bevégezve; magyar játékszín, ’sa’t.; almanach -  társaság, különféle: Klobusii-zky Péter érsek ada
kozásai, uj tanárok a’ pesti egyetemnél, erdélyi hírek, ’sa’ t.; pesti énekiskola, tőzsér-’s iparügy: ’s a ’ t.J Amerika. Spanyolország (Espartero Mad
ridba készül; Cabrera hajlandó alkudozni; adó -  megtagadások; A. Marrast véleménye Cabreráról és Esparterórul; *>pima grófot holtnak hírlik;’sa’t.) 
Anglia (a’ királyné házassága akadályra latszik tál.mii ; Cambridge György hg Lomionban; ’sa ’ t.) Fram-ziaorszÁ^. Törökország. Görögni szag. Bel
gium. Németalföld,

í l u g y a r o m z á g '  é § E r d é l y .
O es. ’s ap. kír. fölsége H a m m e r - P a r  g s t a l l  b. udv. tanácsos 

’s magy. akad. tagnak a’ francziák királyától kapott böcsület-rendü tiszti 
díszjel elíogadhatását és visefiietését megengedni; f. e. nov. 16iki lmtárza- 
tában Hu s z á r  Bálint cs. kir. titkos udv. és statuskanczelláriai tanácsost 
és ideigl. cs. kir. udv. tolmácsot valóságos udv. tolmácscsá nevezni; nov. 
2ki rendeletében Jedlik Anián sz. benedek-rendi áld. papot’s eddig a’po
zsonyi kir. akadémiánál természettani r. oktatót a’ pesti tudom, egyetem
hez physika és mechanika tanítójává, végre Almásy Dienes grófot a’ m.
k. u. kanczellária fogalmazó-gyakornokát a’ cs. k. Lözöns. udv. kamrához 
díjtalan fogalmazóvá nevezni méltóztatott.

A’Kisfaludy-tár saság nov. 25. tartott ülésében Fáy András igazga
tó jelentést tevén, miképen hozzá a’ pályahatárnap után még négy bal
lada érkezett, de mellyeknek feltöretlen borítékain a’ j-ostabélyeg, úgy 
az általa megtekintett postahivatali jegyzőkönyv is Pestre érkezések nap
jául csakugyan november húszadikát, u. m. a’ határnapot, vallják; az ülés 
ama’ négy balladát is mint pályázhatót elfogadta, a’ borítékokat felbont
ván a’ négy versenymüvet bírálat alá bocsátotta, a’ jeligés levélkéket 
periig szokott mód szerint lepecsételve az igazgató kezei közt hagyta. 
— Jeligéi az említett négy darabnak: 25. Ki költ fel engem‘t Vörös
marty. 26. Nézz Árpádra, magyar, ki hazát állita nemednek («1) Vö
rösmarty. 27. Neked élni kell o hon, Örökre mint tavasz virulni. 28. 
Hallgatva áll a’ tér, szivünk szorul, ’s egy köny beszél hazánk’ nagy- 
ságirul. B. Eötves Józs. — Pesten, nov. 2S. 1839. Fáy András, igaz
gató. Szalay László, ideigl. jegyző.

Az almanachtársaság nov. 12én tartott nagy gyűlésében, az igaz
gató választmány jelentést tön évi munkálatiról, jelesen : A ) Az alma
nach kiadása tárgyában, előadván, miképen a’ betűk iránti értekezés egy 
londoni nyomtató - műhellyel foganatlan maradván; ’s ennyi időveszteség 
után a’ Parisban megrendelt betüanyák csak 1840ki januárban érke- 
zendnek meg ; az aczélmetszők pedig előbbi vállalatokkal lévén elfoglal
va, csak aprilisre ígérkezhettek müveikkel; de különben is a’ szerkesz
tőhöz mindeddig kevés tartalommunka küldetett be: határoztatott, hogy 
az almanach kiadása a’ jövő évre már elkésvén, czímlapjára az 1841. 
évszám nyomassák. Egyszersmind helyesírás’ tekinteteben a’ szerkesztő 
megbizaték, hogy a* legközelebb gyakoroltatni kezdett mód nyomán sem
mi kihagyójelt ne használjon. B) A’ pénztár nov. 12kéni állapotját kö
vetkező pontokban bemutatván: a) A’ napló’ tételei szerint , a’ fenirt na
pig befizetett 154 és ’/ u részvény után, bevétel volt 1545 f. p.p. b) 
Ugyanannak kiadási tételeivel egybevetvén az elnök utalván)it , az eb
ből kiíejlett öszszes kiadás mennyisége 315 ft. 33 kr. e) A’ b) alatti ösz- 
szeget az a) alattiból kivevén, kelle a’ pénztárban lenni 1229 ft. 27 kr., 
melly készpénz-összeg a’ pénztárban mégis találtatott, az igazgató választ
mány munkálata jóváhagyatván, a’ nagygyűlés! ellenőrködés értelmében 
Jerney János, Nagy Ignácz és Ujváry Ferencz urak a’ számadások vizs
gálata végett kiküldettek. Ez úttal egyszersmind tapasztaltatván, miké
pen az egyesületi tagok többsége részvényeit mindeddig nem fizeté be; 
nehogy a’ vállalat létrehozása pénztári hiány miatt akadályoztassák : tisz
telettel felszólittatnak, hogy az alapszabályok ’s aláírás-ivek utján kife
jezett értelemben részvényeiket Csanády Ferencz egyesületi pénztárnok 
urnái (Ujvilágutcza , Ueisingerház , 554. sz.) minélelőbb lefizetni mél- 
tóztassanak. A’ jövő közülés napjául 184üki medárdi vásár vasárnapja 
tűzetett ki, azon határozat kiséreteben, hogy az akkor veghez menendő 
tisztujitás iránt a’ társaság előleg értesít tessék. Kút hy Lajos, m. k. jegyző.

ESudlapestf i n a p ló .  Oily ohajtas sikerülését látjuk közelítői fő
városunkban, mellynek már legalább század előtt teljesülni kellett volna 
’s melly iránt leginkább csak az rendkívül szembeszökő, hogy létesítése 
csak most jő indítványba. A’ magyarok legdicsőbb királya tiszteletére 
még nincs emlék állitva hazánkban ! való ugyan, hogy neve örökre élni 
fog minden magyar kebelben, de azért küljellelis illő mutatni, hogy mél- 
tánylani tudjuk azon fejdelem érdemeit, kit feledni soha nem fogunk, ’s 
annak ki nem láthat a’szivek belsejébe, meg akarjuk mutatni, mi kép a’ hála 
nem hal ki a’ magyar kebléből, midőn azt méltó tárgy gyulasztja hő lán
gokra. ’S ki volt a’ magyarok legdicsőbb királyaV Ki más, mint Hunya- 
dy Mátyás az igazságos, kinek neve szent hagyomány gyanánt hangzik 
a’ magyar ajkakról: ’s végre most, annyi század után társaság szövet- 
kezék fővárosunkban, melly aláírás utján a’ nagy Hunyady János még 
nagyobb fiának, a’ feledhetlen Mátyásnak emléket szándékozik állítani. 
Hogy pétiig ez emlék méltó leend azon nagy czélra,mellyre szenteltetik, 
arról egy részrül Ferenczy kitűnő jelességii szobrászunk lángelméje, más 
oldalról pedig azon készség eléggé kezeskednek, mellyel hazánkfiai ver- 
senygve sietendnek aláirásikkal tehetségök szerint előmozdítani e’ nagy
szerű vállolatot. Hogy minden aláíró önmagát (isztelendi meg ezzel, azt em- 
litni is fölösleg. A’ terv részleteiről közelebb alkalommal bővebben szólan- 
dunk. — A’ pesti gyermek-ápoló intézet folyvást gyarapszik ’s valóban 
legh^thalósb pártfogásra és egyszersmind utánzásra méltó az egész hazában.

F. évi aug. 1 Okától oct. 31keig e’pesti szegény gyermek-kórházban ö s 
szesen i 54 gyermek részesült czélszerű ápohatásban; tizek közül benfok- 
vő beteg, vagy is ollyanok, kiknek betegsége halálos, vagy kik honn 
semmi gyámolitásra nem számolhattak, 68, kik közül anyjostul 21 nyerő 
tápláltatást az intézetben ; meggyógyult, vagy legalább javult 46; meg
halt 7 ; gyógyítás alatt maradt 15 ; külső betegek vagy is ollyanok szá
ma 86ra ment, kiktől nem akarván megválni s z ü l e i k  vagy roko
nik, honn tárták őket, hol ingyen látf: el azokat gyógyszerekkel ’»or
vosi tanácsosai az ápoló intézet. Belső bajban 129 szenvede, sebésziben 
vagyis külsőben 25; ez utóbbiak közül nagyobb sebészi műtéten 3 ment 
keresztül; fiubetegek száma 74, lyányoké 80 volt, közülök a’ legfiatalabb 
beteg 5 hetes, a’ legidősb pedig 13 éves. Házasságon kívüli gyermekek 
száma 1 — 5 viszonyban állott a’házasságban nemzettekéhez. Múlt octob. 
több jeles idegen látogatón kivül Nádorné ő cs. kir. fhgsége Is magas 
jelenlétivel kegyeskedék szerencsésitni ez intézetet, majd két óráig mu
latván abban ’s dicséretre méltatván az egész rendezetét. — Miss Par- 
doe , a’ nagyhírű angol írónő, kiről már többször méltánnyal emlékeztek, 
lapjaink , hazánkról megkezdett munkája első kötetét már bevégzé ’s el 
is kiddé londoni kiadójának; e’ kötet leginkább országgyűlésünkről szól, 
mellyen hoszasb ideig tartózkodók e’ lelkes hölgy. A’ parliament! szelle
mű angolt a’ színezet élénksége, a’ magyart pedig intézvényinek ’s nem
zetiségének helyes méltánylata bizonyosan fogja örvendeztetni. A’ 2dik kö
tőt a’ honi intézetekről szóland, a’ 3ik pedig, „ D u n a “ czim alattlm- 
zánk kereskedési érdekeit fogja bonczolgatni. Valóban igen kor- és czél- 
szerü vállolat lenne , ha ügyes fordító és munkás kiadó találkoznék e’ 
munka meghonosítására. — A’ pesti egyetemben franczia és angol nyelv
tanitó Lemouton K. János ur , a’ m. szinész társaság jelesb tagjainak az 
imént említett nyelvekben kiképezése körüli fáradozásin fölül, most a’ 
franczia költészet ritka és szép gyűjteményét, a’ drámai literatura min
den jelesb íróinak munkájit Corneille- ’s líacinetől kezdvé a’ legújabb korig 
’s egy nagy franczia szótárt a’ színházi könyvtárnak szives volt ajándékozni. 
Miért is ezennel az igazgató választmány nyilványos köszönetét mond. — 
Aranyosmarótrul Bars megyéből csodagyermek érkezett Pestre, neve Ren
ner Anna, ki rendkívüli elmetehetséget tnnusit fejszámolásban. A’ kis 
csodagyermek az ujvilágutezai „Arany-sas“ vendégfogadóban mutatja bá
mulatos tehetsegét délelőtti 9 —12 és délutáni 1 — 4 óra közt. — E’na» 
pókban meztelen férfi holttestet fogtak ki a’ pesti parton a’Dunából; ki - 
zei és lábai össze voltak kötözve, mi erőszakos halálra mutat. — A’ láncz 
hid körüli élőmunkák naponkint nagyobb élénkséggel kezűnek folyni; a* 
mostani csekély viz igen kedvező e’ tekintetben. — Magyar színpadun
kon f. hó 23ikáu „Hamlet“ adaték; 24ikén „Saardarai polgármester“ ; 
25ikén „Fiatal keresztanya és Hagyjatok olvasnom!“; 26ikan Eder Lui
za jutalmára bérszünettel először „Politikus csizmadia“ bohózat 3 felvo
násban dalokkal és tánczczal ; német után magyarositá Balog István, ze
néjét szerzé Kaczér; 27ikén „Belleisle Gabriela“ ; 28kán „Tékozló“ ; 
29kén „A’ napló“ vigj. 2 felv. ezt követe ,,A’gyámság“ vigj. 2 felv;— 
A’játékszini zsebkönyv szokás szerint a’súgók szerkesztése alatt fog meg
jelenni, de hir szerint az eddigieknél csinosb külsővel. — Szerdán, dec. 
3kán , Megyeri Károly jutalomjátékaul ,Tatárfutás4 bóhozat 3 felvonás
ban, irta Gaal, zenéjét szerzé Them, kerülendszínpadra.

A g á r d  (Nógrádmegye) nov. 13kán: Szüreti vigalmakról álmodánk 
még, midőn m. h. 31 kén felviradva nem kevéssé riasztott ránk vidékünk 
hóval borított volta. Savanyu arczainkról olvasván azonban kellemetlen 
vendéglétét ő hósága,csakugyan még azon nap búcsút vett tőlünk. —Borunk 
akója 6 — 7 f. kel ’s tisztelőin hatalmát gyakorolja már. Zsibaj valtáfel 
helységinkben a’ csendet; éjjel úgy, mint nappal, csak vidor dalolást hal
lunk; az ujohgatók ’s tántorgók serge hadüzenet nélkül is harezot kezd 
egymással, mi hihetőleg addig tartand, inig a’ megnehezült utaktól visz- 
szarettent borvevők ki nem üritendik pinezéinket. — Júliáink sántaság
ban már másodszor kezdenek nyavalyogni. —

A’ n y i l v á n y o s  é n e k is k o 1 á li o z , melly a’ pestbudai hangász-egyc- 
síilet igazgatása alatt jövő év kezdetén nyitfatik meg, további körülmények ki- 
vánataig egy éiiektanilé fogadtatik fel. Kötelessége leend hat száz váltó forint
ból állandó fizetése mellett naponként egy huzamban két óráig íanitni. Kik e’hi
vatalt elnyerni óhajtják, ne terheltessenek kérelemlevelöket egyesületi elnök 
F e s t e t i c s  Leo  grófhoz (Szél- utcza, Sehernhofcr-ház , 2dik emelet) f. e. 
dec. 7ig benyújtani. Mátray Gábor, egyes, titoknok.

(Változások a’cs. kir. hadseregnél.) Hartmann Prokóp gr., altábornagy, az 
udv. főhaditanácsnál tulajdonosává lón Benthcim-Steinfurt 9 sz. gyal. ezredének ; 
Grueber Vilmos h., altábornagy és osztálynok,másodtulajdonosává hassziai es raj
nai Emil hg 54 sz. gy. ez.; Haller Ferencz gr., ezredes, magyar nemes testőrsegi 
alhadnagy, ugyanott lohadnagygyá ; Engelhardt Sándor b., Kinsky gr. 47 sz. gy. 
ezr., Rajner cs. kir. fhg fiainál gondviselővé; előléptettek, vezérörnagygyá: Conta 
Albert ezredes, az első ít> sz. oláh határőrezr.;alezredesekből ezredesekkel Kille 
József, az ősz. pattantyús ezr., az ezredben; Fichard Miksa , a’ mernöí testnél, 
ugyanott; Bellegarde Henrik gr., Fiquelmont gr. d sz. vasasezr., az ezredben.; 
Kristoíly Ambrus, József fhg 2sz. buszárezr., az ezredb., Soutter Ferencz, Istvár 
fhg 58 sz. gy. ezr., Watlet b. 41 sz. gy. ezr.; líelbig Károly, Baden nhg 59 sz. gy. 
ezr., az ezredb.; Pnry József, Lucca hg 24 sz. gy. ez r., az ezr.; Eichenheim



Fridiik, Auersperg gr. 5 az. vasasezr., az ezredbe, örnagyokbul alezredesekké: 
Stwrtnik Auguszt b., a’ -i sz. pattantyús ezredből az Síkhez; líaritz György , a’ 
mérnöktestnél, ugyanott; Stranszky József, Lucca hg 24 sz. gy. ezr.; Daüvitz 
Günther b., Baden nhg 59 sz. gy. ezr., gránátos zászlóalj-parancsnok; Bartels 
Vilmos, Fiquelmont gr. 6 sz. vasasezr. ; DessewíTy Mihály gr., József fbg 2 sz. 
huszárezr., és Coppct János, Auersperg gr. 5 sz. vasasezr., mind az ezredbg végre 
Simonich Máté, Watlet b. 41 sz. gy. ezr., István fbg 5S sz. gy. ezr.; kapitányokbul 
őrnagyokká: Ilalla József az 5sz. pattantyús ezredből a’ 4ikhez; Kleindorf Miklós, 
a’mérnöktestnél, ugyanott; Müllner Mihály, Toscana nhg 4 sz. vasasezr.; Nestel 
Vilmos, Palombini b. 36 sz. gy. ezr.; Schöpfer Ferencz, Fiquelmont gr. 6 sz. va
sasezr.; GÍücksAverth Károly, József fhg 2 sz. huszárezr; Lindemann Leopold, 
két szicziliai Leopold hg 22 sz.gy. ezr.;Kiszlinger József, Auersperg gr. 5 sz. va
sasezr.; Zborszki Móricz, Lucca hg 34 sz. gy. ezr.; és Moser Antal, Wallet b. 
41 sz. gy. ezr., mind az ezredb.; végre Collery Eduárd az 5ik vadászzászlóaljtól a’ 
Ilikhez parancsnokul; Piquet Fridrik, Prohaszkab. 7 sz.gy. ezr., Baden nhg 5,9 sz. 
gy. ezr.; és Hausknecht Ferencz, a’ ruhatári tisztségnél, ugyanott. Schwing Ká
roly parmai hgségi szolgálatban ezredes, a’cs. kir. hadsereg ezredesei közé so- 
roztaték; Parma Ferdinand, két szicziliai Leopold hg 2$ sz. gy. ezr. őrnagy, Boc- 
calari gránátos zászlóalj parancsnokává lón ; Scf in Ferencz, czimzetes őrnagy, a’ 
bécsi őrkórházi parancsnok mellett, valóságos őrnagygyá; nyugalmaztattak: Eüels- 
bacbcr Mátyás, vezérőrnagy, altábornagyi ranggal; Richter Ferencz Baden nhg 
59 sz. gy. ezr. őrnagy; kapitányok közül: Schemberger János, Hoch- és Deutsch
meister 4 sz. gy. ezr.; Pozder Miklós, Ferencz Károly fhg 52 sz. gy. ezr.; Dennern 

ános, Fürstenwaerther b. 56;sz.gy. ezr.;Schkedl János, Paumgarten b. 21 sz.
. ezr.; Wrazda Gotíüb b., Lajos fhg S sz. gy. ezr.; és Balassa Konstantin, Schwar- 
' erg hg 2 sz. dzsidásezr., mind őrnagyi ranggal. Kraushaas József, nyugal

mi...ott kapitány, őrnagyi rangot kapott. Külrcndeket ’s azok elfogadásira és visel- 
hetésire engedőimet kaptak: Pirct de Bihain Antal b., vezérőrnagy, Albert fbg 
kamraelnöke, a’ lengyel kir. Szaniszló-rend első osztálya diszjelét; Hesz Henrik 
vezérőrnagy, és Zichy-Ferraris Viktor gr., alezredes, Toscana nhg 4 sz. vasas- 
ezr., a’ római cs. kir. követségnél, az ottoman érdemrendet; őrnagyok közül: Grün- 
ne Károly gr., Szász-Coburg-Gotha hg í sz. dzsidásezr., a’ lengyel kir. Szanisz
ló-rend másodosztályú diszjelét; Stiber Károly János, Warlich Ferencz cs Collins 
Agathon, mind Baden nhg 59 sz. gy. ezr.., a’ baden-nhgségi zaehringi oroszlán
rend lovagkcrcsztjét; Wernhardt Pál b., Albert fbg 44 sz. gy. ezr. kapitány, és 
Kral Pál Mengen b. 4 sz. vasasezr., az orosz czári sz.Ladomér negyedosztály rend
jelét; végre Gajazzi Ferencz, Fridrik Vilmos porosz király ÍO sz. huszárezr. ka
pitány, a’Lucca hgségi sz. György-rend másodosztályú diszjelét. —

T ő z s é r -  ’s  i p a r é i g - y .  M . V á s á r h e l y ,  n o v . 1 4 k é n : N á lu n k  az  
id ő  m ár 6  nap  óta  borútlau  fén y b en  k e lle m k e d ik . S zen tm á rto n n a p i v á sá ru n k  
e g y  v o lt  a ’ le g n é p e s b e k  k ö zü l. B a ro m v á sá ru n k o n  leg in k á b b  tu lk o k  , v á g n i-  
v a ló  ö k rö k  é s  c s ik ó k n a k  v o lt  k e le tü k . A m a zo k  k e le t i ára  150— 10*0 , e z e k é  
8 0 — 90 fo r in t, a z  u to lsó k é  p e d ig , m e lly e k e t  in k á b b  n é m e lly  D e b r e c z c n -  
b ő l jö t t  c s ik ó sz e d ő  k e r e se tt , 100— 200 ’s  a ’ le g s z e b b e k é  250 rfrint is . 
D o h á n y t o lly  tö m érd ek et h oztak : h o g y  a ’ p ia c z  m inden  u tc z á i te lv e  v o lta k  az  
e g y m á sr a  h a lm o zo tt d o h á n y k ö te g e k k e l. A z é r t en n ek  le g c s e k é ly e b b  ára  vo lt:  
m á z sá ja  a ’ leg jo b b n a k  c s a k  1 0 — 1 2  forton  k e lv é n ;  n a g y o b b  r é sz it  a ’ ter 
m e sz tő k  e lé g ü le t le n ű l h a za  v in n i k é n y te le n itte tte k . A ’ bo lti á r u so k  a jk a iró l 
sem m i p a n a sz  n em  h a n g zo tt ’s  m é g  a ’ m á sk o r  zú g o ló d n i sz o k o tt  tó tsá g  is  e lé 
g ü lv e  takarodott e l. C supán  a ’ fö ld m iv e lő k  h o m lo k á n  b o ro n g a  k o m o r  a g g o 
d a lo m , m in ek  o k á t k ö n n y ű  k ita lá ln i!  E .IÍ.

KÜLÖNFÉLE. K a l o c s a :  A’ lelki buzgó.ság, szent élet, épületes példa, 
jótékonyság’s felebaráti szeretetnek naponkint újabb bizonyítványit adja Ilonunk
ban a’ katholika hierarchia Nestora, 88 évű K l o b u s i c z k y  Péter kalocsai ér
sek, ki azonkívül, hogy esztendőnkint minden valláskülönség nélkül a’ szükölkö- 
dőknok nemcsak Kalocsán, Pesten, Budán,’«Pozsony ban, hanem az ország más ré
szeiben is sok ezerre menő segedelmet nyújt, legújabban a’ kalocsai árvák számá
ra 6,509 forinton egy derék tágas épületet vásárlóit, ’s részökre, kiket éltében ma
ga pénztárából taníttat, élelmeztet, ruhá/.tat, ’s e’ czélból rajok esztendőnkint 3000 
ftot fordít, legközelebb 35,000 fr. tőkét tön le olly föltétellel, hogy e’ magpénz ka
matja min lig a’ tőkéhez csatoltassék ’s növekedjék éltében; elhunyta után pedig for- 
díltassék a’ kitűzött sz. czélra. Nem mulaszthatjuk el ez úttal megemlíteni más 
egyéb jótékonyságit; ugyanis, 1822<liktőÍ, mióta t. i. érseki székét elfoglalta, esz- 
tendónkint 39 jóviseletü’s tudományokban magokat kitüntető, de szegényebb sorsú 
diák a’ kalocsai gymnasiumban fejenkint 109 forint segédpénzt nyer tőle, ’s 
ezekre eddigien közel 57,009 ftot adott ki. A’ pusztai (19 népes puszta Kalocsához 
tartozik) tanítók sorsa javítására,egyszersmind tanítói hivataluk buzgó teljesítésére 
esztendőnkint 290 ftot, ’s így közel 3,000 ftot adni kegyeskedett, biztosítván el
hunyta esetére is e’segedchnezést. Ha j ós  mvárosban igen alkalmas egy emelc- 
tü paplakot emeltele majd 21,000 fion. S zakin á r népes pusztában jó Ízlésű tem- 
plomot építteie, mclly tégláján kívül 12,000 ftnál többe került. C s a n á d hely
ségben templomot, papházat és iskolát készíttető 17,000 frton; egyszersmind plé- 
bánus-tartásra 9909 fr. kamatozó tókét tett le; a’ templomnak szükségeire pedig ’s 
bel-diszesítésére, 9,211 ftot költött. A’ bácsi templom kül- és bel-javítására 4000 
ftnál többel adakozott. A’ cholera után a’ szüléiktől megfosztott árvákat urodalmai- 
ból mind összegyűjtötte, ’s azokat az árvák intézete alapításáig taníttatta, élcl- 
meztette, ruházta 59,000 fr. költségivei. A’ helybeli gymnasium első grammatikai 
tanítóját 1828 óta eddig 8,250 fttal fizette’s állandó ezulám íizetése tekintetéből 
13,250 fr. tőkét tőn le. A’szatmári püspökmegyében nem rég fehérgyarmati (az ér
sek szülőföldje) plébánusnak és a’ templom szolgáinak, kik szegényül valának el
látva, jobb létökre 10,000 fr. tőkét alapított, esztendőnkint kamattal jövedelmezőt 
az említett czélra. A’ kalocsai érseki templom részire a’ szentség előtt állandóan 
cgő ’s 9,000 ftot felülhaladó pompás ezüst lámpát csináltatott; a’ templom egyéb éke- 
sítésire pedig, a’ régiebbröl nem is szólván, legközelebb 5,000 ftot költött. A’nö
vendék-papság helybeli házát majd 4,000 ftra menő költséggel bővítette. A’ sze
gény betegek számára egész uradalmában, az c’ végre nevezett urodalini orvosok 
által rendelt gyógyszereket, mellyck az utóbbi számolás szerint majd 10,000 ftot 
tesznek, önmagáéból fizette. Pestmegye házának ujonan építendő részére 109,000 
égett téglán kívül 14,188 fttal járult segedelem gyanánt. A’leopoldi intézet, vagy 
is amerikai szegény katholicusok, szentegyházak ’stb. segcdolinezésire észten- 
dőli kint 1200 fttal, és így azon intézet kezdetétől fogva többet 12,000 ftnál adako
zott. Jóltevő intézetei kiterjednek Budára, Pozsonyra, Becsre, hol megbízottai által 
a’ szegényeknek, szükölködoknek, árváknak mindenütt esztendőnkint 1,000 ftot 
osztogattat, ’s igy a’ szenvedő emberiség fölsegélósiro c’ helyeken mint kalocsai 
érsek már 45,000 fton felül adakozott. De a’ tavali dunaáradás állal kárvallottak sem 
maradtak feledékben; ugyanis a’pesti szerencsétleneket 5,000 fttal segítette; Ka
locsán károsult jobbágyit kenyérrel, liszttel, rőzsévcl, épilékfávul és szinte 5,000 
fttal vigasztalta meg. A’ nemzeti helybeli oskolákban próbatételkor, mellyen mindig 
személyesen van jelen, a’ tanulókisdcdcket gyönge korukhoz illőn jutalmazza , a’ 
tanítókat pedig érdemlett dicséreten felül mindenkor aranyokkal serkenfgeli hi
vatali buzgóságukra. Idő nem értve mindennapi bő és számos alamizsnálkodásit ’s 
egyéb titkon adott segedolmezésil, mellyck szinte sok ezenc m -írnek , csak bi

aronyosan tudva levő jótcteményi közel 400,000 ftra rúgnak. Áldás illy fő pásztorra, 
hazadra ’s emberbarátra! — I) é z s c n nov. 12én vegzó becses, közhasznú életét a* 
köz szeretető 11 a 11 e r István gr.szélütésböl következett4 napi gyöngélkedés után 
élte77dik évében. A’ néhai érdemes féríiu előbb Alsó-Fejér, azután b.Szolnok 
ingye föispáni hivatalát köz megelégüléssel folytatta, ’s az idő minden viszontag- 
sági’s változó fordulási közt is ugyanaz maradott (semper idem) ’s minden mellék 
tekintet̂  mellőztéveJ híven egyenes lélekkel folytatta kitűzött pályáját. Béke porai
nak!—0 Tordán nov. (lik ’s köv.napjain tárták Torda megye ItRendei közgyűlésüket 
J ós i ka  Lajos b. elnöklete alatt. A’ szőnyegre hozatott tárgyak köv. valának: 1) 
A’ kerületi tisztikar választatása máskorra halasztatván, miután az alsó kerületi al- 
szolgabirák ’sadószedő biztosok választásira nevezett biztosság (a’felső kerület
ben közelebbi alkalommal történt meg e’ hivatalokra választás) munkálatát beadta, 
kineveztettek: a’lupsai járásban l’ á p a i Lajos alszolgabiróvá , Ajioni József adó
szedő-biztossá; sz.lászlói járásban JobbágyAndrás sz. bíró, Galíi Antal adószb.; to- 
roczkaijárásbanPéutekiJános sz. bíró, KothAnud adószb.;aranyosi járásban Pénteki 
László sz. bíró, Koród (Sámuel adószb.;mezőségi járásbanKoródiJános sz.bíró, és Ko
vács József adószedő-biztosakká.2)Az alsó és felső kerületi derék és üuszéki birák 
hasonlag választattak. 3)MérnökKissJózsef halálával megürült megyei mérnökhi- 
vaialraa’ ííildek egy szívvel szájjal Eresei József urat jelölték kia’kir. főkor- 
rnanyszek elihe terjesztendőnek azon kérés mellett,hogy c’ hivatalra a’megye körül 
magát annyiraérdeinesített Eresei József kijelölését helybenhagyni kegyeskedjék. 
4) A’ megyei erdőkre, úgy a’ bujakórban szenvedők sorsának könnyítésire nézve 
biztosságok neveztettek ki.—,,A’legravaszabb róka is utoljára csávába kerül“ régi 
magyar közmondás, melly eleitől fogva sok magyar ’s nem magyar atyánkban telje
sült, közelebb ennek kézzelfogható példáját adtuítajner János is, ki múlt nyáron olly 
ármányosan rá szedett egy szemes’s ügyes kolozsvári nagykereskedőt. E’csíny 
utánKolozsvárott szíve vágyait könnyebben mint gondolta kielégítve látván,Brassó
nak vette útját, ott’s a’nagy város körében, bölcs előrelátása újabb jeleit adandó. 
Elöpatakán tüntető ki legfényesb mutatványát furfangosságának : ugyanis magát 
hazánk egyik főrangú asszonysága megbízottjának adván ki, c’ végeit annak ’s 
kísérete számára, meilyet legalább 60 személy belirtok lillente, minden kényelmesb , 
még ki nem bérlett, fürdői lakot kifogadott ’s a’ vendéglőt nagy nyereségi remény
nyel úgy elkábította, hogy az nyakra főre Brassóba nyargalt ’s ott több száz ftot 
magas vendége illő cl fogad hatására elvásárlott, az álbiztos azonban több napig ma
gát ’s lovait a’ tetőtől talpig örvendező vendéglővel legjobb tartással legszebb szállá
son hizlaltatá, ’s mind ezt egy kr. költség nélkül. A’ magas vendég megérkezése 
közelgetvcn, azon szín alatt,hogy azt a’ fürdő helyére vezesse,Brassóba ment. Élő
patakon hagyván egy súlyos cs nagy terjedelmű ládát gyanu-eltávoztatásra, melly, 
mint monda, drága porczellán edényekkel van töltve. Brassóban kevés ideig portá
zott, nem találván a’ megfontolva cselekvő szász és görögség közt az elópataki ven
déglőhöz hasonlót, ki puszta szép szóra erszényét átnyújtsa minden sohonnainak, 
Jassyba szökött ’s midőn a’ gyanakodó vendéglő nyomába indult, ő már hegyen bok
ron túljárt, a’ládában pedig drága porczellán helyét mi foglalta elV azt csak a’ szê - 
gény megcsalatott vendéglő lelke tudta; kisült ugyanis, hogy a’láda szalmatekcr- 
csekbe gondosan eltakart kovacskövekkel vala megtöltve. Most azonban Jassyból 
hihető hasonló tréfák miatt, tisztes őrizet meilett Kolozsvárra küldetvén, miután a’ 
rendőrség a’mint lehetett, szíve titkait kifürkészte, hasonló alkalommal Brassóba 
visszakisértette. — Egy gyermek a’ temetőben kolcspuskával játszván, mint az égő 
taplót a’lyukhoz illeszté,a’ tapló késő leégte miatt vigyázatlanságból a’ kis fegyver 
épen akkor sült el,mikor még nem várta,’s a’bele gyúrt óngolyócskák orrát szakíták 
le a’nyoinoiultnak.Újabb intés,hogy a’ fegyverrel,bár rozsdás,vagy kölesből idomí
tott legyen is,nem jó tréfálni.—A’m. vásárhelyi közönség lelkesb része, a’még tavaly 
színészek hozatása végett alakult J á t é k s z i n i  Eg y e s ü l e t n e k  eléggé meg 
nem köszönhető gondoskodása következtében nov. 2a óta éldeli a’ színház örömeit. 
Lelkesb részé mondók, mert köztünk a’ közönség nagyobb része még nincs 
oda emelkedve: hogy a’ színházban szellemi élvezést meríthessen, neki in
kább a’ szemvarázsló küícsillogás, buba-tánezok ’s mechanikai gyakorlott
ság szülte elváltozások ragadják meg lelkületét, ’s ezt annál bátrabban el 
merjük mondani, mivel múlt júniusban köztünk mulatott P r a t t é  testvé
rek mesterséges játékszínén adott darabok nézésire mind a’ mellett hogy a’ 
nyelv német’s a’ bementi jegy egész színházban minden helyre 20 ezüst 
kr. volt, özönnel tódult a’ sokaság, ’s a’ mesteremberné inkább meghalt vol
na, mintsem a’ fából csinált Gáspárkát,a’ tojásból kikelt kígyót, az óriás tag
jaiból született tánczoló apró embercsoportot, meg ne nézze! Mind e’ mellett 
teljes reményünk, ha a’ több meghívott színész elérkezendik, hogy színház
nak bérlett tánezteremiinket többen is látogatandják. — F ö l a v á r o t t  (Do
boka várm.) nov. Í j én a’halál földmivelő társai közűi kiragadáBota Márton 
zsellér embert. A’ 100 évii öreget az egyszerű nép érzékeny könyek közt 
kisérte ki nyughelyére. Dobokában a’ szarvasmarba és sertés láb és szájfá
jásban sinyló'dik E. H. — A’ pesti m. tud. egyetemnél a’ lefolyt 1838/y év alatt 
tanári koszorút nyertek: 1.) theol. tudom.: Nachtigall Jakab kegy. osk. prof. 
Soics Venczel zengmegyei növ.pap. Paulo vies Lázár ’s Yolo.-zár Vazul mun 
kács megyei növend. k.íí.)A’ törv. tud. Szmodek Mátyás zágrábi akad. proí. 
Paintner János és Orczy Ferencz báró. 111.) Orvosi tanból 50en: Krinner Jó- 
sef, Pfeifer Mihály, Scböfft Károly, Szabó Ferencz, Vallaszky Lajos, Kolb 
Bertalan, Bunzel Gábor, Lósy Pál, Cornides Péter, Fraenkl Jakab, Mé
száros Rupert, Munkácsi Mihály, Rezsnyi Károly, Skultéti György, Má- 
gocsiVincze, Tóthfalusy Miklós, Ercsey Imre, Héiscber Fridrik, Katona 
Gerzon, Polák Károly, Gottwald János, Síró István, Bulbuk Antal, Sig
mund József, Kulcsár Döme, Elsaszer Ferencz, Fischof Ignácz, Daubrova 
Ignácz, Molnári! József, Iílavatsek Ágoston, Lumnitzer Károly, Kocsis 
István, Iloífer István, Paray János, Gerenday József, Grünwald Pál, Rich
ter Dani, líarmath Márton , Czirbusz István , Novincz Szörény , Yietoris 
Sándor, Szemian Pál, Tarsóczky Máté, Say József, Joachim Guliel, Rózsa 
Ferencz, Csiszár Samu, Klein Ignácz, Sánta Ferencz, Zajúk István. 1Y. 
Sebészeti tanárokká: Pfeiler Mihály, Flór Ferencz, Stockinger Tamás. Y. 
szép művészeti ’s böleselkedési - tanárokká : Szuppan Zsigmond eszterg. 
pap, Perlaky László ájt. isk. líerbánszky Adolf ájt. isk., Polák Edusájt. isk., 
Ovszák Aloiz ájt. isk., Schcrbaum Arnold kapisztráni sz. Ferencz-rendü 
pap; Ascher Enoch izrael.PetterKajetán selmeczi akademicus,Lónyay Meny 
bért, Sisulak Ágoston kapisztráni sz. Fcrenczrendü, Yégb József ájt. isk., 
Spindlbuber Ed., ájt. isk., Hallermajer Elek ájt. isk. pap; Grolié Eduard 
eszterg. pap, Szepessy Imre ájt. isk. pap. VI. Mérnökökké 3 len, gyógy
szerész-mesterekké 70; sebész és bábáskodó mesterekké 13; polgári 
sebész és bábáskodó 57; szemész-mesterré 3; bába 70. — Balassa
gyarmaton, Nógrádinegyében, a’ megyei dolgoztató ’s javító-házban nem-



csak pakrócz - hanem szűr-szövésre ’s más durvább minőségű posztó- 
készítésre is tanítják a’ foglyokat, kik ezenkül még naponkint délután 
1 — 2 óra közt írás, olvasás és számolásban is oktatást nyernek. A’ ta
nítványok szorgalma dicséretre méltó, ámbár némellyek közülük már 40ik 
évükön is túlhaladtak. A’ tótok anyai nyelvükön kívül magyarul is tanulnak 
olvasni. — A’bécsgyőri vasút két mérföldnyi térségen annyira elkészült 
már, hogy csupán az utolsó kéz kívántatik méghozzá. A’ földmunkák már 
félig készek ’s e’ szerint, ha semmi előre nem látható akadály nem gördül 
közbe, jövő nyáron Badenig megnyithatni az egész vonalt. — Beriot egyik 
hangversenyén Bécsben Liszt hazánkfiával kettőst játszott, az hegedűn, ez 
pedig zongorán. — Mihanovich saloniehii consul nov. elején „Zrínyi“ gőzö
sön Zimonyba érkezék, honnan másnap folytató útját uj rendeltetési helyére.

A m e r i k a
(Az egyesült statusok bankja elhunyt.) Az ujyorki Herald következő 

halottjelentést közöl: „Legutolsó szombaton, oOik évében, elhunyt az 
egyesült statusok bankja. Már több év óta erőgyöngülést érze ’s a’ hires 
Jackson tanár nyugalomba vonulást tanácsla neki; mivel azonban nyug
talanabb természetű volt ’s Biddle tanár nagy befolyással bírt nála, rá hagyá 
magát etcül beszéltetni mértéktuli mozgásra, ’s kárt okoza magának , nagy 
gyapotterhet akarván fölemelni, mi igen erős vérkeringést vagyis átszi- 
várgást szüle. Hashajtószer (mit trattánakis neveznek) nagy mértékben 
és ismételve használtatott; de azok ellenmérgekhez hasonlag, mellyeknek 
azéletet ujitni kellene, olly erősen hátának a’gyönge testre‘s igy, erős fáj
dalmak nélkül, végzé be pályáját a’ beteg. Elhunytát sokan fájlalják , 
főleg néhány szegény hírlapíró, kik a’ boldogult jótékonyságát bő mérték
ben izlclék. Nyugodjanak békével hamvai!“

@ p ä m y o i o i i > S £ ß g ' .
(Espartero Madridba készül utazni.Cabrera hajlandó alkudozásra.) Rend

kívüli alkalommal érkezett madridi hírek szerint Espartero még 20dika 
előtt Madridba fog érkezni, hova teteinesb haderőt is vár a’ ministerseg 
rcndföntartásra. Balboa, Mancha tartomány parancsnoka, katonai kor
mányzó lett Madridban. — Nov. elején majd az alkotmányosak halalmaba 
juta Cabrera. Tortosából ugyanis egy angol ügyvivő érkezék főhadiszál
lására , azon jelentéssel, hogy 10 ezer puskája van egy angol hajón. Cabrera 
hitelt adván ez igen örvendetes hírnek, azonnal megindult az ügyvivővel 
két segéd és 60 lovas kíséretében a’ tengerpart felé. Segédit előre küldő 
’s mivel ezek nem tértek vissza, tehat gyanakodni kezde, ’s néhány lo
vast külde azon táj felé, mellyen keresztül kellett volna haladnia, hol pus
kalövéssel fogadók azokat a’ házakból. A’ lovasok gyorsan visszatértek 
Cabrerálioz, ’s utóbb ki világlék , miszerint néhány alkotmányos század 
volt a’ faluban, mellyek bizonyosan hatalmokba kerítették volna Cabre- 
rát, ha gyanakodása még jókor meg nem szabadítja őt. Egyébiránt Cab
rera még folyvást nagyszámú serget vezérel, melly hűséggel ragaszko
dik hozzá. Mintegy ezer carlospárti férfi hagyá el legközelebb titkon Fran- 
cziaországot és szaporitni szándékozik Cabrera harczosit, ki folyvást cso
dált hőse az aragoniaknak. De mind e’ mellett is jól tudja ő tulajdonképi 
helyzetét ’s ügyének állapotját; tudja ő, hogy megmenthetetlenül el van az 
veszve. Azt sem titkolja ő, hogy őrültség lenne még makacsabbul ótal- 
mazni azon ügyet, mellyről már maga d. Carlos is lemonda. Cabrera al
kalmasint örömest aláírná már a’ bergarai szerződést, csupán Espartero 
gőgje hátráltatja , ki a’ négy tartomány Ieesöndesitése által olly dicső tet
teket tulajdonit magának, mikkel, véleménye szerint, egyedül csak Na
poleon mérközhetik. Espartero szemeiben Cabrera csak megvetésre méltó 
rabló, ki semmi alkudozásra nem érdemes. Espartero el akarja őt fogatni , 
hogy rettentő példát állíthasson föl megbüntetési vei. Bár a’ ministerség szi
vére venné e’ dolgot, ’s ellenkező bánásmódra bírná a’ fővezért! Spanyol- 
ország boldogsága egyenesen attól függ , hogy minélelőbb tökéletes béke 
áldásit élvezhesse. —

(Rumigny álláspontja Madridban.) Madrid, nov. 9ikén : ,,A’ cor- 
tes-elhalasztás szükségét azzal támogató a’ kormány, miszerint a’ minis- 
terséget csak e’ foltét alatt újíthatni meg; ’s ime már félig elmúlt a’ kitű
zött határidő, ’s még sem történt semmi e’ fontos következményű kérdés 
eldöntésire. Úgy látszik, hogy Toreno gr nem igen bátorkodik föllépni 
a’ Parisból hozott tervekkel, miután személyesen meggyőződheték,misze
rint koránsem ütött még azon óra, mellyben föltétlenül francziagyámság 
alá lehetne helyezni Spanyolországot. Mindenki átlátandja, ki az itteni vi
szonyokat ismeri, miszerint Spanyolország már fekvésinél fogvást is ki 
van tétetve Francziaország túlnyomó befolyásának , ’s hogy ez utóbbinak 
sorsa mindenkor visszahatással leende’félszigetre.Bizonyosan nincs szük
ség nagy erőre , hogy a’ spanyolok ez állítás igazságáról meggyőződjenek. 
Sőt ellenkezőleg, minden spanyol annyira meg van arról győződve , hogy 
minden természetes viszony-kifejlésben is mély alapú cselszövény mester
séges fordulatit hajló látni, ha csak távúiról is gyaníthatja, hogy a’ fran
czia kormány munkálkodásával történik valami. Annyival súlyosb tehát az 
itteni franczia követ álláspontja, ámbár külszínre igen kedvezőnek látszik 
Rumigny helyzete. Mint nagy hatalom képviselőjének itt épen nincs vetély- 
társa, ki terveit kémlené vagy korlátozni törekednék; ő mintegy egész 
Európát képviseli itt, és szándékit nem tapasztalja idegen hatalmak vetély- 
vágya által gátoltatni, mivel Európa keleti része félbenszakasztá össze
köttetését Spanyolországgal; azon egyetlen hatalom pedig, melly Franczia
ország ellenében fontai thatá a súly egy ea t, darab idő óta csupán arra lát
szik szorítkozni, hogy Spanyolországgal politikai viszonyít régi állapotj ok
ban megtarthassa. íia nemigy gondolkoznék az angol kormány, úgy Pal
merston bizonyosan rég sietett volnamár az itteni követi állomást olly fér
fira bízni, ki nem erezhetné annyira Clarendon távoztát, mert segédjé
nek hatásköre sokkal korlátoltabb, hogysem tudományit ’s isméreteit czél- 
szerüleg használhatná. Színre tehát kedvezőnek látszik Rumigny helyzete;

-  (
de a’ következmény rövid idő múlva bebizonyitandja , mikép a’ legjobb ter
veket is meghiúsítja a’ spanyolok hajthatatlan makacssága, ’s hogy erre ko
ránsem kívántatik idegen hatalmak ármánykodása. Annak puszta meggon- 
tolása, hogy a’ franczia követség talán részt vesz a’ ministerseg-módosi- 
dásban, elég az egész fordulat akadályoztatására, mert minden oldalról 
árulás és idegen befolyás elleni kiáltozások harsognak. Egyébiránt a’ spa
nyol kormány 500 millió realnyi kölesönszerzésre lévén fölhataimazva, ha 
ezt csakugyan kiteremtheti, minden esetre lecsilapithatja az országot, bár 
mint börzöngjenek is a’ politikai pártok.** —

(Adó metagadások. A. Marrast véleménye Cabreráról és Espartero- 
rul.) Madrid nov. Ildikén: ,,A’ fővárosban termékeny földre talált az adó
megtagadás iránti tanács magva. Száznál több birtokos nyilván) itá már , 
hogy nem fogja fizetni a’ reá mért adót. Az Eco del Comercio közli a’ ki
rályné esküjét és határzott ellenszegülésre nógatja a’népet, nagy diadal
lal jelentvén egyszersmind , mikép Motril lakosi megtagadók a’ tized felét 
és visszaverék az ellenük kiküldött katonaságot. Illy egyenetlenktdes igen 
sajnos következményű lehet, mert gátolja a’ háború gyors bevégezhetését; a’ 
nép hitelt ad az izgatóknak, pedig meg lehet győződve, hogy mihelyt a’ 
föllengősdiek jutnak kormányra, tüstint kétszeres adót keilend fizetnie.
Az izgatok körleveleket küldöttek széllyel az országban , mikkel rendkí
vüli cortes-összehivatást sürgetnek és a’ tanács megszüntetését hozzák, mint 
elkerülhetlenül szükségest, indítványba. A’ ministerségi fordulat még mind 
eddig nem látszik elhatárzott irányt venni. Mindenek előtt Esparterot szük
ség kihallgatni e’ tárgyra nézve ; megkell mindazáltal vallani, miszerint 
Francziaországra is figyelni kell, mert a’ trónkövetelő e’ birodalom hatal
mában van, mi határzó következményű lehet az eseményekre. Aiaix tá
bornok Amerikába szándékozik utazni, bizonyos örökségi intézkedés vé
gett. — Armand Marrast, a’ Tribune volt szerkesztője, Spanyolország
ban utazik jelenleg , ’s főlevelezője a’ Nationalnak. Barcelonából novemb. 
dikérül Írja, miszerint Valencia, Alicante, Malaga, Sevilla és Cadiz vá- 
rasokban meggyőződék, hogy ott olly szabadság ’s egyszersmind nyuga
lom uralkodik, minőt alig találhatni föl Európa bármilly városában. Fran- 
cziaországban általányosan igen balvélemények uralkodnak e’ tartomá- 
nyokrul. Valenciában és Bareelonában semmi nyoma már az ingerültségnek. 
Cadiz, Sevilla és Malaga gondtalan békeálmot szendergnek tiszta egök 
alatt, ’s csak azon kerületekben pusztitnak gyújtogatások, öldöklésekés 
mindennemű nyomor, hol a’ carlospártiak dulongnak, egyébiránt pedig 
koránsem olly véres tekintetüek Spanyolország tartományi, minőknek 
azokat Francziaországban föstögetni szeretik. „Valenciában , szól továb
bá A. Marrast, meghasonlás hallék uralkodni Cabrera vezérei és azon junta 
közt, mellynek tagjai eddig együttmunkáiatban voltak vele. Cabrera szőke 
és kellemes arczkifejezésü, de mégis megreszketteti a’ fekete bajszu büsz
ke grandokat, ’s befolyását kegyetlensége daczára is meg tudó tartani a’ 
katonaságnál. Az őt környezőket figyelmes kémszemekkel tartja , és min
denkit irgalom nélkül agyonlövet, mihelyt gyanítja, hogy összeköttetés
be bocsátkozott az alkotmányosakkal. Azonban mégis többen állitják, mi
szerint azangolés franczia pénz egyesülve csakugyan e’dühöncz körében 
is hatást tuda gyakorlani ’s főbb tanácsadóit megvesztegeté. ’S mégis folyvást 
magasztalják Espartero hős tetteit! Isten és a’ guineek segélyivei aztteendi 
érette Spanyolország, mit Wellingtonért tőn Anglia. Spanyolország mint 
meztelen Achillest fogja kifaragtatni Esparterot, ki ezalatt folytatja inun- 
kátlansági rendszerét. Teknősbéka-gyorsasággal halad ő előre, 8 nap alatt 
öt lieunyire ment, és parancsit ágyból osztogatja alvezérinek, ’s annyi
szor változtatja véleményét, valahányszor más embert pillant meg párnáji 
közül. Mivel párnákon szerzi repkényit, tehát illő , hogy azon művész, ki 
örökitni fogja őt, el ne feledje mellőle dicsősége ez eszközit.“ — Az] Indica- 
teur de Bordeaux egy levelét közli Marotonak az ottani spanyol consulhoz, 
mellyben többi közt ezek fordulnak elő: „Mihelyt a’ kezeimnél levő okleve
lek rendezve leendnek, azonnal köztudomásul fogom adni azon alapos oko
kat , mik engem azon határzatra birtak, melly olly durva gáncsra légy verzé 
föl ellenem a’ trónkövetelő érdekit támogató lapokat. Leleplezendem azok 
álnokságát,kik idegen földön keresvén menedéket, olly kíméletlen kajánság- 
gal kelnek ki ellenem. Megszégyenittetésökre csupán hozzám intézett leve
leiket kell közlenem. Egyébiránt megvetem őket, mikép érdemlik. D. Car
los , kihez mindenkor szeretettel viseltetém, bizonyosan maga is sajnálja 
már, hogy nem hallgatott tanácsomra, midőn még ideje volt. Böcsületem 
kívánja, hogy a’ királyi palást födte titkokat is kimondjam, mit eddig kí
mélettel mellőztem el.“ —

(Espana grófot holtnak hírlik.) A’ Temps egy spanyol lap után Fran- 
cziaországba ’s jelesül Bourgesba mondja érkezettnek Espana grófot, ho
lott más lapok szerint Espanát senki nem látta még franczia földön. Némely- 
lyek valamelly spanyol határszéli faluban gondolják őt lappangni, mivel 
sem katonáji közt nem meri magát mutatni, kik számiizék őt, sem pedig 
azoknál megjelenni nincs bátorsága, kik ellen annyi kegyetlenséget kö
vetettel. Toulouse! lapok ellenben halálát hírlik e’ earlosi vezérnek. Az 
ottani Emancipation ugyanis ezt írja róla nov. Mikéiül: „Nov. lsején 
megismerék ’s elárulák a’ hegységben bolygó Espana grófot. Néhány szá
zad közeledtekor futásnak eredt ugyan a’ bujdosó, de csakhamar kézre 
került; saját k á t on á j i - azonnal megkötözék őt, és számos tőrdöfés
sel kivégzék , holt testét pedig Orgacia és Oriane közt mélységbe dobók 
a’ magas sziklákról, hol megtalálók ugyan holttestét, de annyira össze
zúzó ttan , hogy alig leliete reá ismerni, ide naponkint érkeznek earlosi 
íőtisztek Seagara által látomásozott útlevelekkel. [Nálunk békítési híreket 
rebesgetnek. —

A n g l i a .
(Cambridge György hg Londonban. Elegy.) nov. Mdikén délután, 

majd két évi távoliét után , visszaérkezék Cambridge hg Londonba, Corn-
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wall ezredes kíséretében. A’ fiatal hg e’ két evet részint Gibraltárban tölté, 
hol haditudományokban bó'vité tapasztalást, részint pedig utazgatott. — 
Li even Sándor hg Komából Londonba érkezek és az orosz követlakLa szál
lott; mint mondják, néhány hétig szándékozik Angliában tartózkodni. — 
Hogy a’ nagyhírű Waterford ma q. még nagyobbszeríí dőreségeket követ
hessen el, tehát majd fVjdelmi jövedelmihez most még ötezer fontsterling- 
nyi évjövedelmet örök'e a’ nem rég elhunyt Beresford lordtul. — Nov. 
I likén este nagy fénnyel ment véghez a’ lengyel menekvó'k fölsegélésire 
szánt tánezvigalom , melly ezélra a’ londoni község-tanácsa’ pompás Guild- 
hallt volt szives átengedni. A’ terem gyönyörű világításban ragyogott ’s 
falai zászlókkal és jelmondatokkal voltak díszesitve. Mintegy 3 ezer ven
dég volt jelen e’ díszes mulatságon, ’s köztük a’ londoni szépek leggyö
nyörűbb koszorúja. Sok pompás álarezos volt látható, de a’vendégek na
gyobb része közönséges tánezöltözetet viselt. A’ társaságot jobbadán a’ 
vagyonosé középosztály és az alsóbb nemesség képezé, mert a’ főúri csa
ládok ez évszakot vagy utazásra , vagy pedig mezei jószágikon mulatósra 
szokták használni. Dudley Stuart és lady Leicester személyesen jelentek 
meg. Cornwall költésznő dalt készített ez ünnepélyre, ’s fölszólitá Anglia 
anyáit és hölgyeit, hogy segély- könnyűivel áldozzanak a’szerencsétlen hős 
vértanúknak. A’ tánczvigalommal egyszersmind hangverseny volt kapcso
latban , ’s igy tetemes segély jutott a’ szerencsétlen menekvőknek. — Kun- 
dsitSzing temetésiről igy ir Honigberger, az ismért utazó: „Eleinte sze
rencsés valók a’ beteg szultán elibe bocsáttatni, ’s néhány napig szabad volt 
őt gyógyítanom; de utóbb bekövetkeztek a’szokott ármányok ; a’ benszü- 
lött orvosak és kuruzslók (Quacksalber) gyémántból készítettek gyógyszere
ket, és maga a’ szultán is orvosi rendelményeket íratott egy Sanskrit nyel
ven irt mesés munkából betegségekről ’s azok gyógyitásáróL A’halál vé
get vetett ez ármányoknak és jun. 2Sikán eltemeték a’nagy uralkodót. A‘ 
temetési kíséret reggeli 7 órakor indult meg a’ nagy téren fölállított díszes 
máglyához , hol 4 özvegyével ’s 7 rabhölgyével vala megégetendő az el
hunyt fejdelem. A’ hölgyek önként elliagyák a’ háremet, ’smigmáskor 
nem mutatják arczaikat férfinak, most fáty ol nélkül, mezítláb, de egyébiránt 
igen csinosan öltözve követék a’ holttestet. Útközben minden díszszereiket 
elajándékozik. A’ legelőbbkelő elibe gyakran tükröt tartottak , hogy lát
hassa: nem változik é arezszíne, 's nem mutat é tekintete feleimet. E’ 
tükröt egyik haláltársnője vivé gyűrűjében hüvelykúján. Mind a’ négyen 
megható hangon szólották a’ néphez és semmi rettegést nem mutattak ; a’ 
történeti évkönyvek leghiresb hősei sem mutathattak nagyobb elszántságot. 
Leirhatlan lelkesüléssel fekűtta’ négy hölgy a’ szultán mellé a’ máglyán , ’s 
arczkifejezésök félelem helyett legédesb lelki nyugalmat és örömet tanu- 
ssta. Mindent csupán ünnepi szertartásnak hivék; de midőn szőny egekkel 
letakarák a’ holtat ’s élőket, és a’ szőnyegekre szagos fát raktak , alól pe
dig vörösen kezűének fölfelé kígyózni a’ lángok, akkor jéghideg borzalom 
futá végig tagjaimat. A’ nép csöndesen nézé a’lángok emelkedésit’s egyet
len sóhaj sem volt hallható, mert a’ szerencsétlen áldozatokat hihetőleg 
azonnal megfojtó a’ ÍÖItolongó sűrű füst. Az első minister is meg akará ma
gát égettetni, ’s csak nehezen tudá őt e’ szándékról lebeszélni az uj fejde
lem. Az elégettek csontjait és hamvait csinos palankinokban a’ szent fo
lyamba vivék. —

(A’ királyné házassága akadályra látszik találni. Elegy.) London , 
no v. loikán : ,,A’ királyné házassága még folyvást közbeszéd tárgya. Ez 
összekelés mindazáltal alkalmasint hosszasb ülőre fog halasztatni. Lehzen 
bnő , a’ királyné volt nevelője, ki legnagyobb befolyással van most az 
angol politikára, igen oliajtja e’ házasságot, de nem tud erőt venni a'ki
rályné közönyösségén. Viktória férjhez akar ugyan menni, de nem akar 
férjhez adatni. A’ windsori palota meghasonlás fészkévé vált, melly ben 
Melbourne vezeti a’ kormányt. A’királyné udvari hölgy ei és Kent hgnő közt 
nyílt háború uralkodik. Rágalmak, hazudságok , és ármánykodások egy
mást váltogatjuk e’ két párt közt. A’ harcz már eleinte is élénk volt, de 
még nagyobb dühösséggel ütött ki, midőn O’ Connell néhány szóval ny il- 
ványosan magasztalé a’ királyné kérőjét, mi természetesen zablátlan bo- 
szura gyulasztá a’ torykat e’ fiatal hg ellen , ki egyébiránt olly szerényül vi
seli kérői szerepét. Bradshaw egyik nyilványos beszédében dühösen kelt 
ki Leopold király és Coburg hgek ellen,’s kérdé: vájjon adózójok é Anglia? 
A’ királynét arról vádoló Bradshaw, hogy a’republicanusokkal társalko- 
dik és az alkotmány megdöntésbe törekszik, melly merényért egyenesen 
Ildik Jakab sorsával fenyegeti őt. E’ kifakadások számtalanszor sirásra fa
kasztok a’ királynét, ki mar most annyira gyűlöli a’ torykat, hogy hata
lomra teljességgel nem fogja őket juttatni, bármi történnék is a’politikai 
világban. A’ toryk tehát egyenesen magok alatt vágók le a’ fát e’ durva sze- 
mélyeskedésikkel. Nov. 14ikén elhagyók Coburg hgek Londont, né- 
meliy jól értesültek azt sugdozzák, hogy jövő májusban minden esetre férje 
leend Viktóriának a’ boldog Albert hg, bármit írjanak is ellenkező men
demondákról a’ lapok. — Londonban nov. 12dikén tűz támadott, melly 
mintegy 20 családházat emészte meg, mik közül egy sem volt biztosítva 
Életét hét ember veszité lángokban. — Azon kereskedőházak, mellyek 
a’ Chinában elkobzatott mákony miatt kárpótlást kívántak a’ kormánytól, 
ettül azon választ nyerek, hogy törvénytelen csempüzés miatt károsulván, 
nincs joguk kárpótlás-követelésre. —

F r a u c z í o o r N z á g .
AJgirbannov. óén fényes lakomát adott Orleans hg 3242 terítékre sza

bad ég alatt. Az asztalok iszonyú négyszöget képeztek, mellynek köze
pét a’ tisztkar, Orleans hg és Valée tábornagy foglalók el. E’ lakoma, 
melly körül legtarkább vegyületben iszonyú néptömeg csoportozott, a’fór
ró kelet

idő rendkívül kedvezett e' nagyszerű látványnak; éjszak felé a’ hajókkal 
borított tengerre gyönyörű kilátás nyílt. Először a’ király egészségéért ürí
tettek áldomást, azután pedig asztalra hágott Orleans hg és az afrikai 
hadseregre és vezérére , Valée tábornagyra, emelt poharat. Ez ünnepély
ről szólván a’ párisi Charivari, egyszersmind említi, mikép az auster- 
liczi ütközetet 14 sorral jelenté a’ Moniteur, míg most 325 sorban ma
gasztalja e’ fiatal hg sétáját! A’ Toulonnais szerint nem igen békés Afri
ka jelen állapotja. Néhány elfogott arabnál leveleket találtak a’ francziák 
Abdelkadertűl több törzsökfőhez intézve, mikben fegyveremelésre szó- 
lita fel őket a’ francziák ellen. Ez olly tettdolog, miről maga Orleans 
hg is személyesen meggyőződheték. Nem tekinthetni é ez árulás által töké
letesen megsemmisiiltnek Bugeaud boldogtalan szerződését? Oranbul oct. 
27ikéró! ezt Írják : „Háború-kiütést most mái*minden perezben várhatunk. 
Abdelkader tudató a’ tartományi parancsnokkal , miszerint arábjait a’ 
mostaganeml vásár-látogatástól eltiltó. A’ kuluglikat elüzé az emir, kik 
mintegy 15 ezer főnyi csapatban Marokkóba vonultak. Ezeket hozzánk 
kellett volna édesgetnünk. Koches renegát, ki három évig tartózkodék 
Abdelkader körül , ’s minden kalandiban osztozék vele, Orauba érkezek 
Koches már korábban is rendkívüli jelességgel beszélte az arab nyelvet. 
Mostani megszökése csak számos veszély után sikerült, és megczáíolja. 
azon darab ideig rebesgetett hirt, hogy az einir leléjezteté őt. E’ fiatal fran- 
czia igen hasznos szolgálatot teendhet érdekes fölfedezésivel Francziaor- 
szágnak. — A’ gyönyörű Aischa eddigi ótalmazója Fleury asszonyság , 
hirtelen meghalt,’s most csak egy ügyvéd pártfogása alatt él a’ hajdani há
rem-királyné. — Ducampe de Rosamel, alhajóvezér és frawziaországí 
pair , parancsnoka Ion azon tartalékcsapatnak , melly jelenleg Toulonbat» 
képeztetik; ha utóbb e’ tartalék csapat egy esülni fog a’ keleti hajóhaddal 
akkor alkalmasint az egész hajóhad Kosamel parancs* alá jutaad.“ — 
Guizot ismét emelkedni kezd az udvar kegyében. Újra tanácskoznak ve
le a’ tuileriákban , ’s leginkább az iránt kérdezősködnek nála: mi mód
dal lehetne túlnyomó többséget nyerni a’ kamrákban. Guizot ezt csak 
úgy véli kieszközölhetőnek,l»a ismét minisíerségbe jutnod: de ez ajánlatot 
nem igen van kedve az udvarnak elfogadni. — Orleans hg nov. 9dikén 
Marseillebe érkezék. — A’ pairkamrai itélőszék decemb. 26ikán fog ösz- 
szeülni a’ májusi zendülők elítélésbe. — Az uj franczia török követ, Pon- 
tois, October 23kán csakugyan Konsíantinápolyba érkezek, ’s más nap már 
látogatáson volt Kesid basánál. — Joinville hg Therapia előtt horgonyt 
vetvén beutazni szándékozik azon vidéket — Kamraelnöki jelöltül a’ mi- 
nísterség résziről Sauzet lépend föl.

t  ó y ö «» t » z á  ar
Trieszt, nov. 12kén : Konstantinápolybnl a’ legutolsó posta azon hírt 

hozó, miszerint az oda érkezett Joinville hg utazást szándékozik tenni a’ 
fekete tengeren, révpartjait ’s főbb kikötójit megnézendő. Főleg Trape- 
zuntot, Szebasztopolt és Odesszát szándékozik a’ hg megtekinteni. Ale
xandriábái az itteni kereskedőházakhoz írják, miszerint az egyiptusi basa 
’s magas porta között, minden közbenjárulás nélkül bármilly hatalom ré
sziről , egyezkedés történt, melly az eddigi egyenetlenségeknek véget sza
kaszt ’s az alkirályt nagyobb haszonban részesíti, mint mellyeta’ nagy ha
talmak közbenjárulása áltál reményi he te. Ámbár e’hír csekély hitelű, mégis 
kedvező hatást szült a’ pénzcsarnokon ’s kereskedőségnél. — 

í ü ö r ö g o r s z a g .
Athene, oct. 27kém Keletről semmi újat nem hallhatni; a’ görögök 

reménye, sőt a’ földnépé is, a’ keleti zavarokbul hasznot nyerhetni, naprul 
napra növekszik. Kumelia néhány kormányzója arról tudósit, miszerint 
több ottani paraszt az idén nem akarja földjeit művelni, mert általányosan 
hitelt adnak azon jóslatnak, melly 1840re tökéletes zavart és véreng
zést hír lel. Nauplia és Epidaurus közt ismét uj merész rablások történ
tek; egy német altisztet ugyanis gyalázatosán meggyilkoltak, kisérője pe
dig , ki hasonlag holtan maradt a’ küzdéstéren , később föleszmélt és csu
dálatosán menté meg életét. —

H é in e t a 1 f i i  1 d.
Hága, nov. 13kán: A’ köz-statusok 2dik kamrája dce. 2< ig Im- 

lasztá el üléseit; ezalatt válaszolni fog a’ kormány a’ kamra választ
mányitól fölállított aggodalmakra, mellyek főleg a’ pénzügyi törvényja
vaslatokat illetik. — Kochussen a’ napokban Parisba indulom! különös 
küldetéssel, hihetőleg kereskedési tekintetből. —

B e 1 g I u am.
(A’ belga kannák trónbeszéd nélkül nyitíattakmeg.) Brüssel, nov. 

12én: A’ törvényhozó kamrák ma, Vanderbellen elnöklete alatt, gyűl
tek össze. A’ képviselőházban b‘4 tag volt jelen; a’ diplomaták közül a 
svéd ügy viselő, a’ franczia ’s angol követségi titoknokok voltak jelen; 
a’ nyilványos karzatok igen telve valónak. A'jienzügyi minister az 1840- 
diki költségvetés előadása végett szószékie lépe. Vita keletkezek a’ fe
lett: vájjon a’ kamra, mielőtt nincs létegesitve, elfogadhatja é e’ közlést. 
Brouekére, Dumortier, Angillis állitak, miszerint ©’ gyülekezet, mivel a’ 
kamrák nem nyittattak meg törvényesen,nincs feljogosítva a’ minister előá
llását meghallgatni. A’ kiilüg) i minister ellenkezőt törekvék megmutatni, ’s 
előbbi szokásra hivatkozók; azon szomorú körülmény, mi miatt a’ királynak 
Németországba kelle utaznia, gátló egyedül, hogy trónbeszédet nem tart
ható; de a’ költségvetés előterjesztése által az országot tudósítják a’pénz
ügyi állapotrul. Elénk vita után 34 szóval 30 ellen csakugyan fölolvashatu 
n’ pénzügyi minister a’ költségvetési jelentést, a’ zaj azonban igen nagy 
vala, mert az ellenzési tagok tömegestül hagyák ela’ ieremet. Az előter
jesztett költségvetésben a’ kiadás 101,312,336 fra. van téve ’s 10 millió
val kevesb, mint tavai; a’ bevétel pedig 101,635,569 fra,  's igy a’ 
jövedelem lodÖzi a’ kiadást bőségesen.változalosságival, igen érdekes látványul szolgait. A gyönyörű
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FOGLALAT: M.igyarors/Ag' és Erdély (orszáffgyülési hírek; kinevezések,a’ budapesti nőegyesfiletek fölszolitása újévi adakozásra; gyógyszer a \ özeit- 
tbég ellen; jaszó-táji magyarodat*; különféle; tőzsér-’s i par ügy; gedasági egyesület; ’s a’ t.) Amerika. Portugália. Spanyolország (tartományi ja
vaslat it’ szubaííitékok ügyében; a’ zavargás! jelek nagyobbulnak; pró csaták Cabrera és Espartero közt; ’sa’t.) Anglia (a’ ministerek nyilvanyos 
meggyaláztatása ; ips.vicbi szabadelmü gyűlés; elegy; a’ királyné s udv. hölgye; a’ ebinai partokon visszatorlast gyakoroltat a’ kormány; sa  t.) 
Francziaország (nyilatkozat Cabreráról és a’ spanyolokru! ; ’sa’t.) Snveiz és Svédország.

M o g - y a r  o r s z á g -  é s  E  r  <1 é  3 y.
Mezey László eddig a’ magy. udv. kanczelláriánál díjpénztár-tisz 

az erdélyi udv. kanczellariálioz díjpeuztári eLIenőrré(taxatoratus contralj 
lor) neveztetett.

P o z s o n y ,  A’ KK. és RR. f. íj. Síkéi országos ülésében a’ s zó l ó  s-j 
s z a b a d s á g  tárgyában keríiletileg szerkesztett 3dik üzenet meghagyatván I 
a’ nov. 7kén k. rendelet következtében hosszas és élénk tanácskozás után a’ ka-f 
tonai szükséget tárgyazó adatoknak b. L e d e r e r  ígnácz ó exejáíól minélelób- 
bi átvétele ’s a’ következett napi (SSkei) országos ülésben az ujonoz-ajánlásnalc, 
ti' szólásszabadság iránt mindkét tábla közötti egyesülés megtörténtével leendő 
fölterjesztése határoztatott. Az utóbbi napon továbbá köv. kerületi munkálatok 
tárgyaltattak: 1. 2dik ü z e n e t e  a’ KK. és Rllnpk az ú r b é r i  t ö r v é n y 
j a v a s l a t  némelly szakaszinak ú j a b b  s z e r k e z e t e  iránt. Itt előrebocsát
juk a’ Fő-RRnek e’ részbeni észrevételeit. Ugyanis az 1-sőre: Az a) alatti 
szakaszban javaslóit módosításhoz czélirányosnak vélnék a’ Fó-RR. még azon 
világos óvást is ragasztani, hogy a’ törvény ezen jótékonysága az osztozóknak 
csak oily leánytestvéreire lerjesztessék , kik már férjnél vannak; mert a’ haja
don leányoknak , kik a’ törvény értelmiben férjhez-menesökig egyébiránt is gyám
ság alatt állnak’s gyakran hajadoni jognál fogva is követelhetnek lakást, külön 
lakra szükségük nincs ’stb. Az e) alatti szakaszt akkép vélnék világosíttatni, 
hogy az olly úrbéri teleknek, mellynek használója annak haszonvételét az 1832|6 
4. t. ez. 6. §ának értelmében szerezte , kibecsültetése alkalmakor a’ telek ha
szonvételének értéke ne becs szerint, hanem az időközben történt javításokon 
’s rontásokon kívül a’ rajta fekvő szerzésbeli summa mennyisége szerint vétes
sék fel. Ezeken kívül pedig még arra kívánták a’ t. KK. és RRek figyelmét in
tézni, hogy mivel a’javaslóit módosításokban arról: vájjon az illy kibecsülteten- 
dö telken lakhelyt nyerendő nemes az ezen telek után járó legelőbeli illető
séggel tartozzék e megelégedni? vagy ezen fölül öröklött földesúri jogánál 
fogva az urasagi legelőből is követelhet é még osztályos részt ? rendelkezés 
nincsen, a’ KK. és RR. az innen eredhető kétségek és zavarok elmellőzcse te
kintetéből az e’ részben is szükséges intézkedésről gondoskodnának. Sdikra: 
Az i83Gdiki 8. t. czikk olly rendelkezéssel! bővítésében, hogy a’ jobbágyok 
földesúri tartozásikat, adézásikat és szolgálatikat tökéletesen ’s örök időkre meg
válthassák, az abban felállított elvet általányosan véve, a’ Fő-RR. megegyez
nek ugyan: mivel azonban e’ tárgynak gyakorlati következésit tekintve, nem le
hetett figyelemmel nem lenniük arra, hogy az illy örökös megváltások által a’ 
földesurak és jobbágyok közti viszonyok lényegesen csökkennének, ’s az azokat 
egymáshoz csatolt törvényes kapcsolat egészen megtágulna; továbbá a’nemesi 
jószágokbani ósiség, mint szinte a’ csere és zálogbeli, a’hitre-bizott és első- 
szülöttüéű,-!, úgy ti’ koronái ’s egyházi javak eredeti természete tetemesül meg
változnék , a’ kir. ’s urodalmi íiscusok örökösödése mintegy végkép kijátszaí- 
hatnek, sót az által, hogy az iily kötések nemcsak rendszeresen, hapern bar
mi tekintetben is örökre feibonthatlanokká kivárhatnak tétetni, mindennemű szer
ződésnek törvényes természetével ellenkező uj szabály keletkeznék : ezeknel 
fogva a’ t. KK. és RRet arra szólítják fel, hogy arua bölcs gondossággal ’s az 
alkotmányos jogok azon köteles megőrzésivel, mcllynek bélyegét a’ maradék 
hálájára számot tartani kívánó törvényhozás minden lépésinek viselniük kell, az 
érintett tekinteteket fontolatra vevőn, a’ kérdéses jogok- és viszonyokra nézve 
fcnálló világos törvényekkel üszhangzásba hozandó egy kimerítő törvényjavas
latot készíteni annál inkább igyekezzenek, minél valóbbszinü, hogy ez nyújt
hatna leginkább az óhajtott siker elérésére bizonyos reményt. Sdikra: Mivel aa 
1832|Gdiki úrbéri törvények olly fizetésekről is rendelkeznek, mellyek szám
szerűit kijelelve nincsenek, a’ Fó-RR. felszólítják a’*KK. és RReket, hogy a’ 
javaslóit szerkezetben levő homálynak ’s az illető hatóságok- és bíróságoknál 
innen támadható kétségeknek szükséges elhárítása okáért az olly úrbéri fizeté
sekről is, mellyek a’ törvényekben számszerűit kijelelve nincsenek, határo
zottan rendelkezzenek. Végre czélirányosnak vélnék a’ Fó-RR., hogy miután 
a’ javaslatban levő gok által az úrbéri törvények némelly részben lényeges vál
tozást szenvedendiiek, egy elórebocsátandó rövid szakaszban említtessék meg., 
hogy az úrbéri t. czikkek az ország RRei által vizsgálat alá vétetvén , a’ ta
pasztalás sürgette ’s javasolta módosításokkal és bővítésekkel kiegészíttettek le
gyen. Mellyek is egy aziránti rendelkezéssel lennének befejezendők, hogy 
ezen újabb úrbéri törvényes rendeletek is minden megyében a’ legczélszerűbb 
utón juttassanak a’ nepnek tudomására. Ez észrevételeket a’ KK. és RR. fen
tebbi üzenetükben imigy viszonozzák : i .  Az a) alatti szakaszra nézve a’ m. 
Fó-RR. által javaslóit módosításhoz azért nem járulhatnak , mert azt sem a’fen- 
alló törvényekkel, sem azt osztályok módjával és természetével össze nem egyez
tethetik. Ugyanis, ha a’ törvények, jelesen a’ Hármas-Könyv I. része 29. és 92. 
czímeinek rendeiete , vétetnek fontolatra: hajadoni tartást és lakást a’ leányok 
egyedül azon atyai javaikból követelhetnek, mellyekben mint megszorítólag íiui 
ágat illető jószágokban ők nem osztoznak, itt pedig a’ KK. és RR. oily javak
ról intézkednek, mellyekben mind a’két nem egyaránt osztozván, minden igaz- 
ság úgy kívánja, de a’ törvény is azt rendeli, hogy az olly jószágokban az 
osztozó fiú-és leánytestvérek egyenlő joggal bírjanak, ’s egyenlő mértékben 
részesüljenek a’ törvény jótékonyságában. íia pedig az osztályok gyakorlati 
módja és természete vétetik figyelembe , minthogy különben is a’ jelen ^ban 
olly szegényebb sorsú nemeseknek egymással osztozó gyermekeiről történik 
rendelkezés, kiknek belső birtoka egyholdas, külső állományaik pedig egy 
jobbágytelket, vagy annál még kevesebbet tesznek, lakásra nézve könnyen’s ké
nyelmesen válogatni, vagy rendelkezni nincs is miben; gyakran pedig ott áll 
a’ dolog, hogy ezt olly szegényebb sorsú nemes leányoknak gyámjaik vagy 
magok sem adhatnak, vagy ha adhatnának is, törvénnyel parancsolt köteles
ségből ha nem akarnak — lakast adni nem tartoznak. — Továbbá: a’ Hármas— 
könyv f. részé 40. czimenek rendeiete szerint is, lakháznak való helyet a’ kö
zősből kelJvcn adni az osztozo testvérek mindegyikének, — ha ez az osztály 
alkalmakor meg nem történik , az osztály pedig (mit — ha kívántatik — meg
tagadni sem lehet) akkor hajtatik végre, mikor a’ litestvcrek p. o. már tökéletes 
kort érvén, osztálybeli roszöket kihasíttatni kiváltják az akkor még (mi szinte 
gyakran megesik) gyenge korú leánytestvéreknek, kikről akkor természetesen 
senki sem tagadhatja azt, hogy pártában l’ognak-e maradni? Ha idővel férjhez 
menni találnak — minthogy osztály után már semmi sincs többé közös — miből 
í'ogna lakháznak vidóolly bel no birtok adathatni, melly nélkül ők csekély gaz

daságuk folytatbatására el sem lehetnek ? Azért is a KK. es RR. az a) alatti 
szakasz szerkeztetet megtartani kívánják. Az e).alatti szakaszra nezve, ha a 
dolog általányos.szempontból tekintetik is , a’ KK. es RR. azt hiszik, hogy az 
osztó igazsággal ’s törvény szellemevei is legjobban megegyező mod az: hogy 
a’ jobbágya telkét elbecsüJtetö földesur, annak haszonvétele becsszerint meg
határozandó ’s az elbecsülteteskori igaz arát fizesse meg, s abbeli nézeteiket 
gyakorlati tekintetek által még nyomosabban igazoltatni mondják: „mert ha a’in. 
Fő-RRek javaslata törvénynyé válnék: úgy azon esetben, midőn a’jobbágy olly 
időszakaszban találta vásáriam telke haszonvételét, mellyben annak a’körülmé
nyek miatt magasra fölemelkedett drága ára volt, ’s idővel,̂  és jelesen az elbc- 
csültetés idejekor, a’jobbágytelkek haszonvételének ára már talán nagyot csök
kent volna, az elbeosíiltcto földesur tetemesül terheltetnek ; ellenkező esetben 
pedig a’ kibecsültetendő jobbágy veszííne sokat.“ Ezeknél, de még ama tekin
tetnél fogva is tehát, hogy sajnos tapasztalás szerint az adásokról ’s vevések- 
ről készítői szokott levelekben gyakran nagyobb summa is initik be annál, mint 
minő valósággal fizettetett és fölvétetett, ’s az elbecsülteíő föl lesurnak azzal 
ellenkezőt bizonyítani igen nehéz, gyakran pedig lehetetlen leven, a’ miatt is 
azon földesur szenvedne rövidséget, — a’ KK. és RR. előbbi szerkezetük mel
lett tovább is megmaradnak. Ellenben mi a’ m. Fő-RR. további javaslatát illeti: 
e’ részben a’ legelőről’s az arányosságról szóló 1832/6: G. és 12. tezikkek ren
deletét a’ KK. és RR. világosaknak tartják ugyan': hogy mindazáltal a’ m. Fo
r r . figyelmeztetése folytában az egész dolog még annál világosabb legyen , 
önkint megnyugszanak abban , hogy a’ jelen §nak h) betűig terjedő előbbi sza
kaszai következő foglalatú uj szakasszal szaporíthassanak: ,,i) A’ Hármas-tör
vénykönyv I. része 40. czíme értelmében történő elbecsültetesek eseteiben az 
elbecsült jobbágy-házhely után járandó legelő maga természetébe^ illeti az el- 
becsíiltetó földesurat, ’s ez a’ legelőt ugyanazon tulajdonságban használhatja , 
mellyben az a’ kibecsültetett jobbágyot illette. Olly határokban ]>edigg hol £  föl
desúri legelő a’ jobbágyi legelőtől már elkülönözve van ugyan, de a’jobbágyok 
Önmagok között még el nem különzött legelőjüket közösen használják , a’ felébb 
érdeklett elbecsiiltetési esetekben az elbecsült jobbágy-házhely után járandó 
legelőzest a’ jobbágyi közös legelőből elkülönözve kihasíthatni, úgy a’ kibe- 
csültető földesurnak, mint a’ helységbeli jobbágyságnak egyaránt szabad leeml.“
2. A’KK. és RR. úgy vélekesznek, hogy ,,a’ in. Fó-RR. által felhozott, de nem 
s e’ helyre tartózó némelly körülményekről! rendszeres intézkedés éjien nem 
jkozhat olly figyelmet, hogy miatta az ország olly sok millió lakosinak inegad- 
li szándékozott nyugalom, szabadság és boldogság’s a’ nemzeti művelődés
nek, szorgalomnak és jóllétnek abból fejledezo bővebb virágzása mind csak gá- 
toltassék; mert miután kivált a’ in. Fő-RR. állal felhozott tekintetekre az utób
bi orcK.t».£fpfyü]é/a alatt nlty teljesen ’s Iciineritoleg feleltek mar a’ KK. es RR. , 
hogy az akkori üzeneteikre való hivatkozást elegendőnek tartják , ez alkalom
mal csak azt jegyzik meg, hogy mint eddig több koronái, egyházi és hitre-bi
zott javakban is történtek örök megváltások, különösen a’ kir. városok nem cse
kély része épen illy jószágokból keletkezett, a’ nélkül hogy az által az ország 
’s annak ősi alkotmánya zavarba jöttek volna, úgy a’ zavartól jövendőre sem 
tarthatni, annyival is inkább, minthogy a’ koronái, egyházi és hitre-bizott ja
vakban az ezután kötendő megváltásoknál, a’ megváltási summa biztosításáról 
azok, kiknek jusaihoz tartozik, törvényesen gondolkodhatnak ;“ azért is a’KK. 
és RR. az előbbi szerkezethez tovább is ragaszkodnak. 3. Arra, hogy az 1832 G. 
úrbéri törvényekben számszerint kijelelve nem levő úrbéri fizetésekről is e’he
lyen határzotían rendelkezzenek, a’ KK. és RR. ki nem terjeszkednek, elég
nek tartván azon számszerint' kijelelve nem levő fizetésekre nézve az említett 
úrbéri törvényekben kimondott elvet; egyébiránt azokról — mint mondják — az 
úrbéri törvények sorában intézkedniük sem lehet azért, mivel az olly különféle 
időszakaszokban kötött úrbéri szerződésekben ’s egyességi szokásokban foglalt 
fizetések teljesen egyenlő természetűek, ’s egyenlő általányos rendelkezéseket 
kívánnak a’ törvényhozástól a’ velők egy időben költ másnemű azon adósságok
kal, kötelezésekkel ’s pénz- és fizetésbeli viszonyokkal , mellyekre nézve az 
ország RRei és a’ Fejdelem között az 1811 2diki országgyűlés éta mindeddig 
is nein készülhetvén meg az egyesség, róluk törvény nem alkottathatott; azt 
pedig semmi tekintet nem javasolhatja ’s az osztó igazság sem engedheti meg, 
hogy az ország RRei a’ főbb állapotot, u. m. a’ pénz-es íizeíesbeli viszonyok
ról magokra nézve is általányosan leendő rendelkezést, mellőzve, e’ helyen 
csak mintegy közbevetett kérdés gyanánt a’ jobbágyság úrbéri szerződési ’s 
egyéb olly természetű fizetéseiről kimeritőleg rendelkezzenek; azért is, azon 
fizetések dolgának törvény nyeli végső kiegyenlítése nem ide, hanem a’ ma
ga fölebb érdekleít helyére ’s idejére tartozván, az előbbi szerkezetet 
megtartani kívánják.— 4. A’ m. Fő-RRek végjavaslata elfogadásával a’ 
jelen úrbéri törvényezikket köv. foglalatú bevezető szakaszszal kívánják 
a’ KK. és RR. kezdeni: „Az ország RRei vizsgálat alá vevén az 1832|6. 
országgyűlésen alkotott úrbéri íczikkeket, azokat, O Fels. kegy. meg
egyezésének is hozzájárultával, a’ tapasztalás által sürgetett ’s a’szükség
től javaslóit köv. bővítésekkel és módosításokkal egészítették k i, úgy
mint:“ ’stb. Ellenben arra, hogy aziránt is történjék rendelkezés, hogy 
a’ jelen úrbéri tezikk rendeletéi minden megyében a’ legczélszerűbb utón 
juttassanak a’ nép tudomására, a’ KK. és RR. azért nem hajolhatnak; 
mert az alkotott törvények kihirdetése, teljesítése ’s mindenek általi tel- 
jesíttetése a’ végrehajtó hatalomnak áll egyenes kötelességében. Ezek után 
jelentik a’ KK. és RR. üzenetjök végén, hogy a’ mennyiben az] 832,6- 
diki 7. t. czikk. 8ik §a’ I. szakaszában ez van : „Pozsega, Yerőcze és 
Szeréna vgyékben is, hol a’ marhátían jobbágyok által összevágott ölfa- 
behordás kötelessége a’ marliás gazdákat, de csak ezeknek lakhelyük ha
tárában fekvő erdőkre nézve, illette , az e’ részben fenálló szokás jöven
dőre is fentartatik“, a’ mondott három megye követei ellenben úgy jelen
tenék, liogy az idézett §. alkotásakor hibásan értesíttetvén a’ szokásról a’ 
törvényhozás, e’ miatt a’ törvénybe is igazítást kívánó hiba csúszott; kü
lönben pedig arról, hogy az ottani jobbágyság az ölfát vágni ’s behordani 
is, egyiket vagy csak vágni ’s vagy csak behordani külön tartozik-e ? az
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úrbéri tabellákban e’ részben előforduló „secare“ és „convehere“ szavak 
az úrbéri rendezési perekben mintegy 1810 óta a’ m. k. helytartó-tanács 
résziről ottan-ottan kiilönbözőleg lett magyárázása miatt törvénnyel! elha
tározást ki vánó bizodalmatlanság támadott, a’ körülmények jelentett hely
zetében a’ KK. és RR. az idézett 8ik §. 1. szakaszának megigazitását’s 
annak elrendelését szükségesnek találván, hogy a’ mondott három me
gyében is az ölfa-vágásra ’s behordásra nézve azon szabály állapíttassák 
meg, melly a’ magyarországi több megyében közönségesen divatozik; 
ennélfogva úrbéri javaslatukat egy egészen uj §szal szaporítva, ezt követ
kezőkép kívánják szerkeszteni: „Ugyanazon 7. t. ez. 8. §al. szakaszának 
rendelete azon szavak után: ,,a’ házas zsellérek pedig fejenkint fél ölfa- 
összevágásra kötelesek“ , következőleg változtatva módosíttatik: egyéb
iránt a’ törvény ezen rendelete az ölfa-vágásés behordás tekintetében Po- 
zsega, Verőcze és Szerém vgyékre nézve is kiterjesztetik; mennyiben 
azonban az említett három megyebeli némelly helységekben azölfa-vágás 
és behordás eddig gyakorlatban nem volt, úgy Temes, Torontói és Krassó 
vgyékben is, hol e' czím alatti úri adózás edúig sem divatozott, az e’ rész
ben fenálló szokás jövendőre is fentartaíik.“ — 11. 3dik üzene t e  a’KK. 
és RRneka’ j e l e n  o r s z á g g y ű l é s i  k ö l t s é g e k n e k  szabad aján
lásképen a’ nemesi rend általi viselése tárgyában. Itt a’ KK. és RR. azt 
jegyzik meg, hogy a’ kérdéses költségeket a’ nemesek és azok fogván 
viselni, kiket a’ törvény azon nevezet alatt ért, azt, hogy kik legyenek 
az ország valóságos nemesei, világosan meghatározta a’ törvény; azt pedig, 
hogy kik vétetnek és számláltatuak a’ nemesi rendet illető illy fizetések 
kivetésekor nemesi nevezet alá, szinte a’ törvény 's a’ tcftlcgi számos 
példán alapuló gyakorlat olly bőven kimagyarázták, hogy azon körülmény
re nézve a’ köztörvényhatóságoknak határzottabb utasítást adni, egy az, 
hogy semmi szorgos szükség nincs, más pedig az, hogy a’ jelen ország- 
gyűlési költségek fejében kivetendő summák minden esetre olly csekélyek, 
hogy miattok hoszabb időbe és munkába kerülő am i rendszeres intézke
désekbe bocsátkozni, hogy t. i. kik legyenek ezentúl azok, kiket a’ tör
vény nemesek nevezete alá ért, vagy nem ért? — a’ rá fordítandó időt 
és munkát a’summa esekélysége valóban nem érdemli; de lehet jövendőben 
olly eset és alkalom, melly a’ törvényhozás arróli rendelkezését szükség
ből \  legalább méltányosabban fogja megkívánhatni. Mivel továbbá a’ 
megrovatás alá eső vagyon is az ország különféle részeiben számra, ha- 
szonhajtásra és osztályozatra nézve olly tömérdek és sokféle tekintet 
alá eső, hogy róluk a' rendszeres intézkedés még sokkal több időbe es 
munkába kerülne, ’s kérdés: hogy egy rájok nézve kidolgozandó közön 
séges szabály tettleg még igazságos arányt is szülne é? a’ KK. és RR 
annyival inkább, mivel a’ megrovatósokban netalán történhető egyes hi
bák és panaszok orvoslására, a köz törvényhatóságok igazságot fognak 
a’ hozzájok folyamodónak szolgáltatni — a’ kivetési kulcs megkészítését 
legczélszeníbbeo és bátrabban a’megyékre bizatandónak tartják. De attól 
sem távozhatnak el, hogy a' kérdéses költségekből rájok háramlóit tar
tozások megadására a’ fizetésben hátramaradók szóbeli per rövid utján 
szoríttassanak; mert az előbbi iizenefjökben már kifejtett okokhoz még azt 
is mondják járulni, hogy a’ szóbeli perekben kevesbek lévén a’ költsé
gek, mint a’ formás perekben, könnyebbségükre szolgál ez is a’ tarto
zóknak; különben pedig — bármit rendeltek is hasonló illy esetekben az 
eddigi törvények — arra, hogy egy vagy más tárgyra nézve uj biróság 
jelöltessék ki, úgy hogy egy fenálló biróság hatásköre bővíttessék — a’ tör
vényhozásnak joga van.

Budapesti jótékony Nőegycsületek a’lefolyt évek példájára az idén 
is fognak szedetni önkéntes adományokat, az újévi üdvözletek megvál- 
tandása véget*. A’ gyűjtő-helyeket külön hirdetvény közlendi. Az ikervá
rosi nagyérdemű közönség , melly emberszeretetének annyi jeleit cdá, 
most sem fog késni jótékonyságát azon valódi szegényekkel éreztetni, 
kik gyámoltalanságuk miatt inségöknek áldozati lennének.

A’ h. gazdasági Egyesület örökítéséül köv. újabb alapitványok kelet
keztek, jelesül: Bodroghy József békésmegyei rendsz. eskütt 50 p. Rőt, 
Kgan Eduard gazdatiszt ur 40 p. ftot,Hajnik János juhászatintéző ur 50 p. ft. 
líuzly Káról szarvasi plébános ur 50 p. ftot.,Javorek János urodalmi ispán ur 
50 p. ftot, Komáromy Káról gazdatiszt ur 40 p. ftot,Langer Henrik ur 25 p. 
ftot, Oláh Miklós gazdatisztur 25 p. ftot, Schmidt József gazdatiszt ur 100 
p. ftot,Sréter Antal urod. kasznár ur 25 p. ftot,Sziver Mihály számvevői vizs
gáló ur 25 p. ftot, Taneszy János gazdatiszt ur 30 p.ftot, Válik Karol juhá
szat- intéző ur 30 p. ftot,Veszély Sándor gazdatiszt ur 20 p. ftot kötelezett, 
kiknek e’hazafhii részvétükért az egyesület kormányzó választottsága szives 
köszönetét nyilványitja. 2) Újítja a’ választottság sz. kir.Arad városnak 
nyilványitott hálás köszönetét azon 1 00 p. f. alapítványért, mellyet az érin
tett czélra a’ n. m. magy.kir. kamra m.e.jun. 13án 20,195 számú kegyes ha
tározatában nyilatkoztatott helybenhagyásával ajánlani ’s legközelebb az 
egyesület illető pénztárába megküldeni szives volt. 3) Közeledvén a’ pálya- 
iratok beküldéséül e’hónap utoljára tűzött határnap, azon t. hazafiak, kik 
az egyesület ezidei jutalmáért pályázni szándékoztak, annak jelentésével fi
gyelmeztetnek hogy eddigelőcsak 3 pályairat van a’titoknoki hivatalhoz be- 
küldve. 4) A Mezei  n a p t á r  ügyében, több rendbeli kérdésre válaszo
ló ig , egyszersmind további tudakozódás elhárításául jelentetik, hogy be
lőle alulirt példányokkal többé nem szolgálhat, ’s ámbár a’közönség ked
vező részvéte a 2dik kiadás kelendőségét is biztosítani látszik, az másod
szor azért nem adafhatik ki, mivel olcsó ára miatt az Egyesületnek ezen első 
kiadás is tetemes pénzáldozatába került. Annál fájdalmasban eshetik ennél
fogva némelly könyvkötő és könyvárus uraknak legközelebb a’ szerkesztő
ség tudomására jutott tettük, miszerint az egyesület jótékony szándékát hiú
sítva, ezen szegényebb sorsú földmivelőknek ’s adózóknak szánt szabott árú 
csekélységet, ámbár a’szerkesztőségtől száztoli díjilletményökct előre ki
kapták, néhány garasnyi nyereségért nemátallolták különféle szin alatt túl

sigázott áron (néinellyik 10 p. kron) árulni; minélfogva a’ szerkesztőség 
fénytelennek érzi magát, illyes jogtalan zsarlásoknak ellenmondani, '» 
ünnepélyesen kinyilatkoztatni, hogy a’ Mezei  N a p t á r  czimű gazda
sági kalendáriom mindenütt csak 2 ezüst garasért árultathatik jogszerüleg.
5) A’G a z d a s á g i  T u d ó s í t á s o k  ezidei 4dik füzete a’ napokban muL 
hatlanul meg fog jelenni, mellynek tartalmáról’s jövő évbeni folytatásáról 
legközelebb. Addig is jelentetik hogy a’jövő évi folyamatra, melly az ed
digieknél bővebb, gazdagabb’s épiiletesb lesz, 2 pgő forinttal minden ha
zafinál előfizethetni, kinek e’ vállalat sikere, a’ gazdasági hasznos ismére
tek terjedése és a’ mezei gazdaságnak hazánkban! tudományos fejlődése szi
vén fekszik. Ki 5 példánynál többre lesz szives előfizetést küldeni alulirthoz, 
a’ szerkesztőség hálás köszönetének némi jeleül aráriylagos számú ingyen 
példánynyal fog megtiszteltetni. Költ Pesten dec. 2kán 1839. Kacskovics 
Lajos s. k. gazd. egyes, titoknok.

J á s z ó  nov. 28án : Jászó és Kassa között igen szembeötlő sőt a’ 
gyérebben erre utazónak mégis lepő Semse, a’ hosszas terjedelmű hegy
ség alatt kies dombtéren fekvő csinos helység, boldogabb létre szenderült 
Semsey Jób özvegyének buzini Keglevics Éva gr.nő asszonyságnak birto
ka, kiben hazai nyelvünk előhaladására különös példa mutatkozik. Ot.i. 
minden tehetségét arra fordította, hogy az általa újjá teremtett Semse 
helység késő maradéka hálás szívvel magyarul emlegesse drága jóltevőjit. 
Ugyanis a’ kies dombokon létező jeles úri lakon , kápolnán, gazdasági 
épületeken’s kerteken kívül diszlik magyar iskolaház is 60—70 isko
lás csemetével. Ezen öt év óta itt a’ tisztelt grófnő által alapitoft pél
dányiskolának derék ügyes tani tója vagyon’s a’ lelkes alapitó által a’ gyer
mekekre árasztott adományok annyira serkentik a’ boldog népet, hogy 
aratási szünnapokat kivéve apák anyák jeles számmal ’s örömérzés kö
zött küldik magzatikat minden nap kétszer’s rendszeresen iskolába. Szé
pen hangzik is már a’ szíírdolmánykás fiú *s ezer ránezos szoknyáju lyány 
gyermekek ajakiról a’ magyar szó, kiket álom után, majd a’kiosztan
dó ruhadarabok, majd könyvecske ’s kegyes asszonyuk nagy szívessé
ge uj meg uj szorgalomra élesztnek. Gr. KeglevichEva asszonynak nemze
tünk egyik érdemes lyányának köszönhetni tehát, hogy A bau j ban a’ Kas
sától Jászóig terjengő hegyi lakosság közt Semsén a’ gyermekek er
kölcsileg és szellemileg magyarul neveltetnek.

(Gyógyszer a’ veszettségellen.) L a 1 i c h József verbovsakoi elemi 
iskolatanitó biztos gyógyszert talált föl az ebdüh vagy is veszettség ellen, 
mellyet már több emberen legszerencsésb sikerrel használt. Az emberi
ségre nézve olly annyira megböcsülhetlen felfedezés titkát Lalich legf. he
lyen bemutatván, miután gyógyszere czélszerüségét az illető hatóságok 
egyhangúlag bizonyiták, ő cs. ’s ap. kir. fölsége ezer pgő forinttal ’s 
100 for. egy évi várásdijjal méltóztatott őt megajándékozni, egyszers
mind gyógyszere tettlegi megpróbáltatása és jónak találtatása után 6ezer 
Pgő for. jutalmat és 1500 pgő for. évdijt biztosítván számára. —

T ő z sé i '"  ’s ijtísriig 'y. A’szegz. árdi  Erzsébet-vásárnem volt 
olly népes, mint máskor; a’ vásárt megelőzte szünetlen esőzés miatt 
megromlott ut sok megjelenni akarót elidegenített. A’ termékár köv.: 
száz káposztafej 6— 10 fr.; kender fontja 24 — 42 k r., dió pozsonyi
ja 4—5 fr; burgonyáé 2 fr. 15 kr.; szilvapálinka akója 22—25 ír; 
boré 5 — 9 fr.; biz. sertés 62 — 67 fr. váltó. — A’ gabonának Magyaror
szág bul külföldre szállittatása , különösen pedig Fiume, Buccari, Buc- 
cariza, Portore és Martinsizza tengerpartinkon keresztüli kereskedés élen- 
kebbitése végett ő fels. kegy. megengedni méltóztatott, hogy ha szük
ség kívántával a’ gabonafajoknak külföldre száll itatása megliltatnék ’s e 
tilalom Magyarországra is kiterjesztetnék, az imént emlitett helyeke ti
lalomba ne értessenek, sőt mindazon gabona - mennyiség, melly a tila
lom beálltakor az emlitett helyeken ’s kikötőkben létezik, tilalom alatt 
is ugv mint tilalom előtt külföldre szállittalhassék 2) E’ kedvezés még 
a’ tilalom kezdődtekor károly városi utón a’ nevezett kikötők felé szállí
tásban levő gabonafajokra is kiterjed, sőt még e’ tilalom-kihirdetéskor Ká- 
rolyvárosban levő vagy a’ tilalom-hirdetés után hat nap múlva oda ér
kező gabona mennyiségekre is akár magtárakban akár hajókon legyenek 
azok, de azon korlátozással; hogy ez iránti szoros vizsgálat után az e’ 
tárgyról ingyen kiadandó útlevelek segélyével a’ tilalomkezdet óta számítan
dó 6 hónap alatt mind a’ fenérintett kikötőkbe, mind innen külföldre 
azok kiszállittatását eszközölhetni.

KÜLÖNFÉLE: P. Vácz városban néhány előbbkelő házbirfokosfa- 
radhatlan szorgalma által elérek valahára a’ lakosok azon olly rég óhaj
tott czél jókat, miszerint egyedül önkéntes ajánlatok összeszedesibői a 
belvárosban a’ győzedelmi kaputól kezdve az alsó vámházig , éji gömb
lámpások létesüljenek ; e’ dicséretes czél sikerülvén tehát ez úttal, köv. 
újévben már használatba is jövend. Azonban említésre méltó a’káptalan-vá
ros közönségének is e’ részbeni szorgoskodása , miszerint kényelem-na- 
gyobbitásra közköltségükön kívánnak némelly járatosb utczáikba illy 
lámpásokat kiállítani. Az érintettek szerint nein kétkedhetni Vácz váró» 
czélszerü törekvésén, ’s ugyanezen okból méltán reménylhető, hogy 
némelly rósz utalt is, jelesül a’felső kőkeresztiől a’ Therezianumig (mely
ben teherrel éji utazó veszély nélkül alig mehet) legközelebb alkalom
mal ki fogják javilani — mert a’ keresztülutazó idegen legelső tekintet
tel is az ut minemüségéből szokja következtetni az illető hatóság közha
szonra törekvő részes ösztönét. Szegzárdon nov.elején a’tisztujitás köv.ment 
véghez: bíró lett Schlegl Eerencz; főjegyző Antal János; al: Fejős János; 
tanácsosak : Benosik János, Búzás herencz, Farkas Jakab, Lendvay 
János, Majsai János, Mizser József, Molnár Márton, Nichitifsch Jó
zsef, Pál József, Szépnuer János, Szigetit Ferdinand ; pénztárnok: Pat
kó Ferenez. — Segesvárott October 6kán tartá a’ város és szék közönsége 
kormányi tanácsnok és szász nemzet ispánja Wachsman János elnöksé
ge alatt változó hivatalira tiszti választását , midőn is a’ kijelöltek közäl
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többségét nyert a' polgármesteri hivatalra Köhler József 50, székbiró- 
ságra Sternheim Károly 37, rendői igazgatóságra Maefz Károly 56, köz
ségi szónokságra Henrich Tótör 57 szavazattal, kik is a’ több kijelölt
tel együtt a’ fels. udvarhoz megerősítés végett fölterjeszteltek. — Pa- 
gocsán ( Torda várm ) a’ poczegerek (patkányok) annyira elszaporod
tak, hogy nemcsak gabonában teszik a’ legnagyobb károkat, hanem az 
ember élete sincs bátorságban töltik. Közelebb éjjel egy bölcsőben alvó 
kisgyermek orrát’s ábrázatját mocskolták össze, egy szolgáló leányt 
pedig álmában annyira inegmardosták, hogy vérét alig lehete megállítani. 
Mirenézve tisztelettel fölszólittatik mindenki, szíveskedjék e’ közönsége
sen eláradt kártékony állatok elpusztítására tanácscsal, valamelly hírlap 
utján e környéket megvigasztalni! — Moldvában úgy Havasalföldön is 
kielégítő az egészségi állapot; a’ galaczi és brailai kikötőben semmi nyo
ma a’ dögvészben sinylőknek , és Szilisztriában is csak néhány kóreset 
fordult elő, melly minden további következmény nélkül maradt a’ rettegett 
ragályra nézve; Simila és Sfetoj helységekben mindazáltal huzamosbidő 
óta folyvást uralkodik a’ dögvész , ’s minden 2—3ik nap ragad ki egy 
két áldozatot a’ lakosság közül. Elég sajnos, hogy a’helyhatóságok mind
eddig semmi rendszabályt nem hoztak folyamatba ez annyira veszélyes be
tegség ellen. A’ turtukaji vajdának ellenben kitűnő böcsületére válik , 
hogy mindjárt az első kóreset mutatkoztakor czélszeriiíeg intézkedék a’ 
ragály eltávolittatása iránt birtokából, minek következtében csak egy em
ber lön áldozatja a’ betegségnek. —

A m e r i k a.
Brazíliai sept. 19iki hirek szerint ministerváltozás történt; belíigy- 

ministerré lön Manóéi Antonio Galvao ; külügyivé: Caetano Maria Lopez 
(Jama; pénzügyi: Manóéi Alves Branco ;jogminister: Francisco llamiro 
do Assiz Coelho; Lages gróf és Jácinté Roque de Sen ora Pereira meg
tartók tározóikat minthad-’s tengerészministerek. Parisba vagy Londonba 
küldetését várták egy ügy viselőnek, ki egy millió font sterlingnyi kölcsönt 
kössön a’ bevételek hiánya födözésire. A’ pénziigyminister a’ tíWény- 
hozóság előtt oda nyilatkozék, miszerint ismét 9 ezercontonyi hitelre van 
szüksége. A* készpénz itt igen ritka. — Maranhamban naprulnaprajob
ban megerősítik magokat a’ zendülők , ez egész szigetet hatalmokba ej- 
ték ’s háboritfatlanul birják. Laguna megerősítésével foglalkodnak. Bahia- 
bul azon kérelemmel járultak a’ tanács elibe, miszerint hatalmozná felez 
őket 3 ezer főnyi idegen csapat félfogadására; a’ tanács azonban vissza- 
veté e’ kérelmet. —

Ujyorki lapok oct. 24eig terjednek ; szerintük Mobilében ’s más 
helyeken ismét tűzvész dühönge, és felszámítás szerint oct. elsejétől az 
egyesült statusok határiban 4 millió dollárnál több vagyon hamvadt el. 
Alaposok szolgál gyanúra, miszerint e’ sok égés gyújtogatok müve.— 
A’ kormány az afrikai révpartokra tengeri erőt kiilde a’ rabszolgakeres
kedés elnyomatása végett hozott törvények őrködéséül az éjszak-ame
rikai hajókra nézve, mit hihetőleg Anglia felszólalásának tulajdoníthatni. 
Az éjszakkeleti határokat illetőleg Mudge ezredes ’s Featherstonhangh, 
angol biztosak, munkájukat bevégzék ’s visszatértek Quebecbe. — Qué
beci lapok szerint egy nagy durhami lakomát Torontóban, Felsőcanadá- 
ban, egy csapat antidurhamista rohant meg fegyveresen’s külekedésre ke
rült a’ dolog, mellyben két ember veszté életét. — Mexicoi hirek sze
rint Lemns tábornok a’ mexicoi szövetségi párt maradékival Riogrande-n 
keresztül Texasba vonult. — Maranhami oct. 17ki levelek szerint Ca- 
xias városból a’kormányi csapatok előzék a’ lázadókat; a’ tartomány 
többi kerületének allapotja olly rongált ’s nyomom vala , mint eddig.— 

P o r t u g á l i a .
Lissabon, nov. 5én : Egy itteni lap szerint a’portugál kormánynak 

a’ franczia királyhoz intézett azon kivánatára, miszerint a’Portugália és 
Anglia közti ’s rabszolgakereskedést illető viszály kiegyenlítését vállolná 
magára, Lajos Fülöp oda nyilatkozék, miszerint e’ közbenjárulást elfogadja 
ha mind a’ két rész erre felszólítja.— A’ p pai udvarral alkudozások van
nak íolyamatban, mellyeknek czéljok d. Maria király né megismerését ki- 
eszközleui; a dolog .azonban igen messze huzódhatik , míg megnyugtató 
következményt vihatnak ki. — A’ tai tományokbul felette komoritók a’ 
hirek; gyilkolás ’s agyonütés , úgy látszik, napirenden van. —

S* a  u y o S o r  s a á  s .
(Apró csaták Espartero és Cabrera közt.) Madrid, nov. 11 kén : „Oct. 

végén Villarluengo és Fortanete közt állomásozott Cabrera, honnan több
ször megtámadtatá apró rohanásokkal az alkotmányosakat, minek követ
kezőben egykor csupán egy pásztor intésinek köszönheté Espartero , hogy 
nem került Cabrera hatalomba; a’ pásztort halállal bíinteté áj ulásáért Cab
rera; a’ segurai zászlóalj is sokat szenvedett e’ hirtelen megrohanások ál
tal, s csupán rendkívüli vitézséginek tulajdoníthatni, hogy fogságba nem 
jutott. Azóta előre nyomult Espartero és néhány összeütközés után Mo
relia és Cantavieja közé vonulásra kényszerűé Cabrerát. Galicziában Mar
tinez kanonok, kivel Sanz kapitány napi fegyvernyugvást köte, oda nyi
latkozék, miszerint nem képes egyezkedésre bírni a’főnököket, mire is
mét megújult az ellenségeskedés, mellynek Sonto del Remesar nagyhírű 
guerilla íő azonnal áldozatja lön. Espana gróf megöletése csakugyan va
lósult. —

( fartományi javaslat a szabadítékok ügyében.) A’ guipuzcoai tar
tományi birtosság beküldé már javáslatát a’ corteshez a’ szabadítékok 
ügyében; e’ javaslat körülményesen taglalja a’ községtanács:1, választá
sok, adózás, törvénykezés, és hadierő iránti szokásokat és törvénye
ket, mikre nézve következő megjegyzéseket tesz a’ M. Chronicle egyik 
legközelebbi szama. „Igen örvendetes azon tapasztalás, miszermta'tar
tományi biztosság épen azon pontjait emeli ki leginkább a’ szabaditékok- 

. nak, mint nélkülözhetleneket, mellyek ellen a’ legmakacsabb corteskö- 
vetek sem kelhetnek ki. A’ leghevesb föllengősdiek is készek mindazon 
szabaditékot meghagyni, mellyek a’ helyhatósági és pénzügyi kormány

zatot tárgyazzáka’ baszk tartományokban. Csupán azon nngyfonfosságu 
hatalom talál ellenkezésre, mellyel a’ tartományi követet fölhatalmazni 
szándék. A’ vámvonalt tárgya/ó nagy kérdést nem érintette a’ tartom;* 
nyi biztosság, mi eléggé világosan tanúsítja, miképen minden oldalon 
azon meggyőződés uralkodik , hogy e’ fontos ügyet kölcsönös enge
délyek és nemzetiségi rendszer által kell eldönteni, mert a' baszke k 
minden esetre jogositvák kedvezményeket kívánni a’ tőlük követelt áldo
zatokért. Azon pont mindazáltal, mellyet minélelőbbi tárgyaltatás alá 
köteles venni a’ cortes, a’ tartományi végrehajtó és bírói hatalmat fog
lalja magában , mellyet most a’ tartományokban katonai parancsnokok 
és helyhatóságok megosztva gyakorlatiak. A’ szabadítékok tartalmánál 
fogvást 5 tagú főjuntája van Guipuzcoának, kik nagyobb birtokosakból 
és helyhatósági tagok közül választatnak. E’ junta 4 követet választ, 
San Sebastian, Tolosa, Aspeytia és Ascoytia nagyobb varasok számára.
A’ négy követ képezi azon választmányt, melly a nevezett varasokban 
három évig fölváltva gyűléseket tart, 's azon város képviselője, melly- 
ben a’ választmány épen tartózkodik, tulajdonképi feje azon idő alatt a’ 
végrehajtói és bírói hatalomnak. Egyébiránt e’ inellett az első alcalde 
minden városban nagy hatalommal bir, mint hatósági tisztviselő és kor
mányzó. A’ juntái választmány mellett egy a’ király által kinevezett cor- 
regidoi* őrködék, kihez azok szabadon folyamodhattak, kik a’ tartományi 
hatóságok által károsultaknak tárták magokat. Mivel azonban a’ san-se- 
basőani csekély számú őrségen kivűl semmi más rendes katonaság nem 
létezett a’ tartományban, a’ parlagi fegyveresek pedig a’ hatóságoktul ve- 
vék parancsikat, tehát nem igen nagy befolyást gyakorolhattak az illy 
corregidorok. A’ junta, választmány, főhelyi követ és a’ többi várasi 
alcaldek mindenkor a’ legfőbb hatalmat gyakoriak. Mikép kívánja most 
a’ guipuzcoai junta módosíttatni e’ rendezetet ? A’ corregidort, mint szük
ségtelent, egészen el akarja mellőztetni a’ hivatalviselők sorából, ’s azt 
kivánja, hogy a’ kormány mind a’ négy kerület számára külön bírót 
nevezzen ki. Ez igen ezélszerü rendszabálynak látszik, mennyiben azon 
szabad tartományban a’ bírói hatalom minden más hatóságét magában 
foglalja, vagy legalább szelídíti. Kívánja továbbá a’ junta, hogy a’vá
lasztás és néphatalom egy a’ tartományok által kinevezendő közönséges 
választmányban legyen öszpontositva. Az illy választmányi tag termé
szetesen valódi királyi hatalommal bírna, melly ellen siker nélkül küz- 
denének a’ kerületi birák. Valóban csodálatos, hogy a’ tartonnányi fő- 
nőkek e’ kérdés vitatásakor a’ bírói hatalmat a’ kormánynak engedik 
által, magoknak pedig föntartják a’ végrehajtó es törvényhozó hatalmat, 
vagy legalább ez utóbbit a’ helyhatóságokra kiváltják ruházni. Vélemé
nyünk szerint az illy rendszer nem lehetne üdvös következményű. A’vég
rehajtó tisztviselőnek, bárki legyen is az, és bármennyire korlátolt ha
táskörrel bírjon , minden esetre a’ kormány által kellene kineveztetni, 
mikép az Navarrában mindeddig folytonos gyakorlatban vala. Semmi ja
vítást, semmi általányos törvényt, semmi haladási eszmét nem terjeszt
hetni ki a’ baszk tartományokra, ha a’ végrehajtó hatalom kizárólag a’ 
tartományi főnökek kezeiben marad. Egyébiránt erőszakot még sem ta
nácsos ellenök használni, hanem mindent nyugalmas tanácskozás utján 
szükséges eldönteni, annálinkább, minthogy jelenleg valóbaji örvende
tesnek mondhatni a’ baszk tartományok állapotját; minden kivándorlóit, 
vagy száműzött, ki hazájába visszatér, legszivesb elfogadtatásra talál 
és minden országos hivatalra nyer alkalmazást. Egy közülök alig érke- 
zék vissza franczia földrül ’s azonnal tagjává lón a hatósági tanácsnak. 
Az egész tartományban olly tökéletes nyugalom uralkodik, hogy minden
ki egészen feledné a’ háborút, ha számos rom és omladvány nem em
lékeztetné reá. Mindenütt épitéssel vagy mezei munkákkal íoglalkodik 
a’ nép. Rövid idő múlva minden nyoma eltünend a’ hosszas pusztitó há
borúnak. A’ szabadítékok előleges megismerése annyira lecsilapita min
den elmét , hogy uj zavargástól teljességgel nem tarthatni. A nyilvá- 
nyos kormányzat igen tetemesül szenvede; számadások s pénztáraknak 
nyoma sincs. A’ helyhatóságok es községek semminél kevesebbel bírnak, 
mert elárasztvák adósságokkal. A’ tartományi főjunta összegyűlni ké
szül, ’s a’ béke valahára már begyógyitamija e’ boldogtalan tartomány 
sebeit. Az eskütétel nem sokára véghez menend a guarnicai fa alatt. A’ 
lakosság olly hő szeretettel függ régi szabadságié és intézvényin, hogy 
már mindenütt készül pompával megünnepleni a’ régi törvények folya
matba hozását. Legszentebb kötelessége a’ cortesnek , hogy minélelőbb 
feleljen meg a’ tartományok várakozásának, melly úgy is elég magosra van 
már fölcsigázva.“

(A’ zavargást jelek nagyobbulnak.) Madrid, nov. Ilikén: „A’zen- 
d víleti párt folyvást minden erejét elégületlenség- támasztásra fordítja a’ kor* 
mány ellen, és nyílt lázadásra törekszik bírnia’ népeta’ tartományokban. 
Ez izgaztások következőben a’ badajozi és cordovai hatóságok már adó
megtagadást határoztak. Madridban pedig igen nagy befolyású föllengős
diek azon csekély számú katonaságot próbálák eltántorítani, melly a’ki
rályné palotájában őrködik. A’ kormány mindazáltal teljes erejével bizto- 
sitrű törekszik a’ főváros nyugalmát. A’ manchai főkapitányt madridi kor
mányzóvá nevezé ki a’ királyné, ’s ez elszánt bátorság«férfi 2 zászlóalj 
’s egy lovas csapat kíséretében már Aranjuezbe érkezék. Parancsot ada 
ki ezenkül a’ kormány hadosztály-öszpontositásra Valladolidban. Tegnap 
óta hire jár, miszerint Alaix Andalusiába utazásra volt ellátva útlevéllel, 
’s rögtön Espartero főhadiszállása felé fordult, melly tette különböző véle
ményre ’s gyanúsításra szolgál alkalmuk Parisból egy íranczia ezredest 
külde a’ kormány irományokkal Cabrerához; az ezredes mindazáltal nem 
mert személyesen megjelennie’ félelmes és kegyetlen pártvezér előtt, 
hanem csupán elkiildé neki az iratokat és Saragossában várakozik a’ vá
laszra. A’ franczia kormány azt kiváná az angoltul, hogy azon tengerész
katonákat , kik a’ passagesi kikötőt elfoglalva tartják , hivassa vissza;
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Palmerston oda nyilatkozék, miszerint ezt csupán a’ spanyol kormány kü
lönös kivánatára fogja tenni; a’ spanyol ministerseg véleményé szerint 
mindazáltal még nincs az éjszaki tartományok nyugalma annyira biztosít
v a  hogy Passagest őrség nélkül lehetne hagyni. A’királyné, mint mond
ják , Marotot grófságra , Miraílorest hgségre és Alava tábornokot mar- 
quisságra emelő.“ —

AL ii g  8 8 o.
(A’ királyné és udvari hölgye. A’chinai partokon visszatorlást gya

koroltat a’ kormány.) A’ eheltenhami lap szerint Willis, a’ washingtoni 
angol követség egyik segéde, ez álláspontjánál fogva szabadon társalog
hatott az udvari körökben. Ez a’ buckinghampalotai egyik tánczvigalom alatt 
meghitt beszélgetésbe merült miss Pitt udvari hölgygyei, ki végre olly 
bizalmassá lön iránta , hogy mindenféle házi viszonyít kicsevegé a’ király
nénak. E’ bizalmas megjegyzések mindazáltal missPitt nem csekély bá- 
multára egész terjedelmükben jelentek meg rövid idő múlva egy amerikai 
lapban, Willis aláiratával, ki elég vigyázatlan volt a’ szegény udv. höl
gyet mint adatinak forrását megnevezni. Néhány más amerikai lap is is- 
métlé ez adatokat, azon megjegyzéssel, hogy Willis kárpótlással tarto
zik miss Pitinek, ha talán hivatalát el találná veszteni gondatlansága miatt. 
A’ királyné azonban ismét kitüntető ez alkalomkor nemeslelkü szabadel- 
müségét, ’s vendégül hivá meg miss Fittet egész hétre magához Windsor 
palotába; de az udvari hölgyeknek minden esetre intésül szolgálhat e’ 
történetke, hogy táncz közben ne legyenek rendkívül bizalmasak lovag
jaik iránt. — A’ kormány hír szerint parancsot adott Maitland hajó vezér
nek , ki jelenleg a’ keletindiai tengeren állomásoz , hogy egész hadcsa
patostul azonnal induljon meg a’ chinai tenger felé, ’s foglaljon ott el min
den chinai birtokot kárpótlásul az elkobzott mákonyért. E’ hadsereg te
hát ostromzár alá veendi a’ chinai partvidéket, mi által darab időre min
den nemzetre nézve megszünend a’ chinai kereskedés. —

(A’ minisíerek nyilványos meggyaláztatása. Elegy.) A’ M. Post ki
tűnő kárörömmel említi, mikép nov. lóikén Covenígarden - színházban 
„The Printer ’s Devil“ (a’ nyomtató Ördög, mikép ugyanis a’ könyv- 
műhelyekben dolgozó kis fiukat nevezni szokás) mulatságos bohózat ját- 
szatásakor az egyik színész ezen szókat mondá szerepébül: ,le a’ ministe
rekkel !‘ mire a’ közönség olly dörgő tapsra fakadt, hogy a’ ház falai 
is majd megrendültek. — Beszélik azt is, hogy Melbourne még parliament- 
nyitás előtt lemondani szándékozik hivataláról; e’ hirt azonban csak 
tory lapok terjesztgetik , következőleg nem igen kitűnő hitelre érdeme
síthetni azt. — Hat héti nyugalom után megszegő végre hallgatását O’ 
Connell, és hosszú levelet intéze az irlandi politikai társulathoz, melly- 
ben inti honosít, hogy a’ chartisták törvénytelen kicsapongási és tory 
pártoskodások vakbuzgalma ellenében folyvást rendületlenül tartsák meg 
eddigi józan mérsékletjöket, ’s mindenkor teljes erővel pártolják a’ ki
rálynét és kormányát. — Hiteles összeírás szerint 8 millióra megy je
lenleg Irland lakosi száma, holott Orzsébet királyné alatt csak 700 ezer 
ember lakott e’ királyságban. — A’ vvindsorpalotai drága készületeket, 
mellyek két kis szobában vannak fölállítva , műértők 20 millió pgő fo
rintra böcsülik. Van e’ drágaságok közt IV Györgytől származó arany 
asztali készület 130 személyre; indiai, birmai és chinai mindennemű 
drágaság, név szerint gyémántokbul összerakott páva, melly hajdan az 
avai király birtokában volt, és 300 ezer pgő forintra böcsültetik, egy 
tigrisfő, korábban Tippo Saib zsámolya, mellynek nyelve aranyból ’s 
fogai kristályból készitvék; láthatni ott továbbá több arany paizst, mely- 
lyek közül némellyek 80 ezer pgő forintra böcsültetnek. Ott találtatik 
IVik György gyönyörű borhűtő edénye is remekművű ezüstből, melly- 
ben két ember legnagyobb kényelemmel foglalhat helyet ’s ezenkül szá
mos más ezüst és arany drágaság. —

(Ipswichi szabadelmü gyűlés. Elegy.) Nov. 13dkán Ipswichben, 
Suffolk tengerparti tartomány fővárosában lakomát adott a’ községtanácsi 
elnök. Ipswich korábban székhelyéül ismertetők a’ tory pártnak és vesz
tegetéseknek; de mostani két tory képviselője közül egyik, Gibson nevű 
az utóbbi ülésben ünnepileg és nyilványosan elpártolt a’ toryktól, egy
szersmind parliament helyérül lemondván , és jelentvén, hogy ezentúl 
a’ whigeket fogja pártolni, kikkel több tekintetben, ’s különösen a’ nép
nevelésiben, tökéletesen ugyanazon elveket vallja magáéinak. Az ipswi
chi községtanács, a’ hatóságjavitás óta túlnyomókig szabadelmü, ’s az 
uj elnök is, kié’lakománál áldomást ürítvén a’ királyné tiszteletére , al
kalmat vön hevesül kikelni Bradshaw minapi beszédje ellen, mellyel Can- 
terburyben tartott. A’ főszónok mindazáltal maga Gibson volt, ’s a’toryk 
azon fenyegetésbe , miszerint a’ királynénak Ildik Jakab sorsát jósolgat
ják, többi közt ezeket jegyző meg: „Azon urak, kik Canterburyben a’ki
rálynénk és Ildik Jakab közti összehasonlítást megtapsolák, azt bizonyi- 
t tk meg azzal, hogy nem igen jártasok hazánk történetiben. Világosan 
oda ezéloznak ők, hogy itt már az idő, mellyben Viktóriát mint Ildik Jaka
bot , trónrul lelépésre kell kényszeritni, Cumberland liget pedig meginni 
Anglia trónja elfoglalására. (Zajgás. Kiáltás: „Shame!“ és „Oh , the trai
tor!“) Szeretném már most kérdezni: olvasták é valaha e’ jó urak azon 
vádakat, mellyek miatt Ildik Jakabnakle kelle trónunkról lépni ? Tudják 
é ők, hogy miért fosztaték meg koronájától e’fejdelem? Az első vád el
lene az volt, miszerint parliamenti helybenhagyás nélkül fölfüggesztő az 
ország törvényit. (Halljuk!) Tette é ezt Viktória királyné? Elmellőzte, 
vagy megsemmitette é az ország törvényit, midőn a’ polgári jogélvezést 
a’ katolikusokra is kiterjesztő ? Vagy nem inkább az ország törvényi ér
telmében cselekvők ez által ? (Tetszés.) Akkor semmitette volna meg par
liamenti helybenhagyás nélkül az ország törvényit, ha azon alattvalóját

minden hivatalból kizárná, ki nem követője az uralkodó protestáns val
lásnak. (Halljuk! Halljuk!) ’S épen a’toryk tanácsa hozná királynénkat 
azon állapotba , mellyben trónrul lelépni lön kénytelen Ildik Jakab: az ő 
idejében még törvényszerüleg voltak parliamentból ’s országos hivatalok
b a  kirekesztve a’katholikusok’s ő mégis sokat alkalmazott fényes hivata
lokra, és ez által semmité meg az ország törvényit. Most ellenben törvé
nyesen foglalnak helyet parliamentünkben és hivatalviselőink közt a’ka
tholikusok , ’s azért az ország törvényi ellen vétkeznék Viktória királyné, 
ha kirekeszteni merészlené őket az országos hivatalokbul.“(Tetszés.) Ca
nada: liirek szerint Thompson uj kormányzót igen jól fogadók Quebecbe 
érkeztekor a’ hatóságok; a’ tanács ü d v e z l ő  beszédjére ezt válaszold 
Thompson : „A’ közcsend és igazságos joggyakorlás első ’s fő szüksége 
minden birodalomnak , és legszentebb kötelessége minden kormányzónak. 
Fogadják Önök legnmnkásb segélyemet hatósági kötelességek teljesítési
ben. Egyedüli gondom lesz ő fels.alattvalóji nyugalmát és jóllétét előmoz- 
ditui e’ tartományban, ’s ez által, mennyiben eszközölhe em, szorosab
ban összekapcsolni az anyaországgal e’ gyarmatot. Csak e’ czélbólfoga- 
dám el azon küldetést, mellyel ki álynénk személyemet megtisztelő.“ 
Ezután felszólítást bocsáta közre, mellyből mindazáltal nem igen világlik 
ki, hogy tulajdonkép milly elvek szerint szándéka viselni kormányzói hi
vatalát. Egyébiránt sajonnal említi, mikép ezentúl is fölfüggesztve kell 
maradni az a!só-canadai alkotványnak, egyszersmind azon reményét fe
jezvén k i , miszerint az alsó-canadaiakat is rövid idő múlva részesíthetni 
fogja az angol intézvények tökéletes jótékonyságában. — Nov. I5én 
titkos tanácsülést tarta Windsor palotában a’ királyné, mellyben Ebring- 
ton viscount, az irlandi alkirály, mint Devonshire lordhelytartója eskettetek 
föl, aggott atyja helyett, ki sokáig vivé e’ fényes, hivatalt. Errol gróf, 
mint újonnan kinevezett főudvarmester, kezet csókolt a’ királynénak , és 
átvevő hivatal-pálczáját. — Sims, a’ great-western: vasutársaság igaz
gatója, nov. lóikén annyira erőt engede magán vétetni búskomolyság ál
tal, hogy pisztolylövéssel végző életét. Okát a’ szomorú esetnek nem tud
hatni , csak annyi bizonyos , hogy pénzzavar nem háboritá az öngyilkost, 
a’ vasút körül pedig legjobb karban voltak ügyei. — 

í ^ a i i € £ Í a o r s z á | .
(Nyilatkozat Cabreráról és a’ spanyolokrul.) Paris, nov. ISdikán : 

„Nem tagadhatni hogy valóban hatalmas érdek forog e’ sötét Cabrera kö
rül, ki rendkívül kicsapongó lón vad dühében, miután az éltes anya halála 
undokitá a’ vérszomjas Mina kardját. így gyilkolják ’s fojtogatják meg 
egymást e’ boszuvágyó szellemek. Valamennyi franczia , ki Cabrera kö
rül volt, mind az, kik, mint munkás részvevőji a’ baszk tartományok föl- 
zendültének , közelrül vizsgálhatók tetteit és bánásmódját, egyhangúlag 
állítják, miszerint valódi vezeri tulajdonokkal nem bir ugyan Cabrera; de 
annál nagyobb uralkodási tehetséggel, mellynél fogva bámulatos hatást 
gyakorol katonáira, kikben példátlan vakbuzgó lelkesülést tuda ébreszteni. 
E’ mellett erkölcsisége tiszta, ’s egész valóján mély búskomolyság öm
lik el. Azon harcz, mellyet úgy szólván egyedül kezd most küzdeni, va
lóban oroszlánviadalhoz hasonlít, mellyet csapatostul vínak a’ vadászok 
távúiról kerülgetvén a’ hatalmas vadállatot. Olly embert, minő Cabrera, ki 
annyit véte az emberiség ellen, ’s ki ellen viszont olly nagy bűnöket kö
vetett el az emberiség , valóban nagyobb figyelemre kellene méltatni. Ko
szul ismerik azok a’ spanyol vért és érdeket, kik csupán közönséges rabló 
gyanánt akarnak vele bánni. Egyébiránt valóban sajátszerü érzést ger
jeszt azon különös körülmény látása, miszerint a’spanyol infansoképen 
semmit nem tesznek ez ügyben, melly annyira érdekli őket. A’ szegény 
Francesco de Paula, kit neje föllengősdi szerep - játszásra kényszeríte , 
nem tesz semmit; a’ még szánandóbb szegénységü d. Carlos szinte nem 
tesz semmit; ámbár neje teljes erejét arra használta , hogy valamit tétes
sen vele; végre d. Sebastiant valóságos megtestesült semminek mondhatni. 
Zumalacarreguilioz hasonló népszerű hős kellett volna a’ spanyoloknak. 
De a’ mostani vezérek épen semmi spanyol okosságot nem párositnak spa
nyol vérökkel. Most Francziaország és Anglia tartják lefülelve a’ spanyol 
bikát, ’s a’ szegény állatnak ugyancsak meg is gyűlt baja hatalmas pártfo
góéival, mert egyik jobbra, a’ másik pedig balra ránczigálja ’s épen 
nem gondolja meg, milly fájdalmakat okoz a’ megragadottnak.“ 

S c h w e i z .
Zürich: Schönlein tanítónak számos itteni polgár,a’ két polgármes

ter vezérlete alatt, arany emlékpénzt, melly Bory genfi mester müve, 
nyujta át. Az emlékpénz egyik oldalán Schönlein képét láthatni, másikon 
következő felírást: „Schönlein János Lukács orvosnak, emlékül érdemeiéi t, 
Zürich polgárai. 18311.—

S v  é «1 o  s* » * á §•.
Stokholm, nov. 5én : Crusenstolpetól nov. Íjén uj röpirat jelent meg 

következő czim alatt: „Szózat egy svéd statusfogházból.“ Ez irat több 
tekintetben figyelemre méltó. Az udvar és kormány elleni szokott kifa- 
kadásokon felül Nordin b. ’s Anckarsvvärd gr. ellen is keserű dolgokat 
mond az. Crusenstolpe és Hjerta, az Aftonbladet kiadója közt megbomlott 
a’ barátsági viszony, ’s igy az ellenzés főnöki végkép megoszlának. Cru
senstolpe eddigi iratit Hjerta nyomató, a’ mostanit azonban nem. •— Nov. 
4én ülitek, meg Svédország és Norvégia egyesülése 25 évnapját, a’ ki
rály és királyné ez alkalomra nagy ebédet adott. — Oct. 28án paran
csot intéze a’ király a’ külügyi ministerséghez , miszerint lépjen alkudo
zásba ez a’ brazilia kormánnyal kereskedési szerződéskötés végett, melly 
Svédországot és Norvégiát hasonló lábra állítsa a’ legtöbb kedvezmény
nyel biró nemzetekkel; ’<s azon esetre, ha a’brazíliai udvar akadályt görditne 
az alkudozás éli be , tudósítást adjon be a’ ministerseg a’ királynak, hogy 
elhatározhassa azon rendszabályokat, melljek czélhoz vezérlenek.

'.ftuatrintpia taupg.am.t/n
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FOGLALAT: Magyarország és Erdély (országgyűlési hírek; kinevezések; budapesti napló: időjárat; pesti magyar színház, ’s a’ t. különféle: 
’sa’t. a’ pestraegyei takarékpénztár részeseinek névsora; ’sa’ t.) Amerika, Spanyolország (két uj minister; a’ kormány katonaságot öszpontosit Mad
ridban, a’ cortes föloszlatva; ’sa’ t.) Anglia (nagy titkos tanácsi ülés; Wellington hg beteg; nyilatkozat a’keleti ügy helyzetéről ’n a’ t.) branczia- 
ország (Palmerston irata a’ párisi ministerséghez a’ keleti ügyben; franczia foglyok Szibériában; elegy, ’s a’ t.) Németország. Törökország. Olasz
ország. GeJgium. —

H a g [ y a r o r i z á g  é s  E r d é l y .
() cs .’s ap. kir. felsége I I a r am. us z t ek  József zágrábi kano

nokot triszkai czírn. apáttá méltóztatott kegy. kinevezni; továbbá
() cs. k. fels. legfensó'bb határozata által Schroott Placzid kapisz- 

trani sz. Ferencz rendű áldozópapot az eszéki gymnasiumban 30 évig foly
ton buzgó tanítása ’s a’ tanuló ifjúság példás igazgatása által szerzett ér
demei jutalmazása fejében saját kértére nyugalmazni ’s nyugdíjjal és veres 
szalagon függő nagy arany érdempénzzel; Őfens. Lajos bajor király pe
dig Hohenlohe Sándor hg nagyváradi diák szer. káptalan beli nagypré
postot tudom; érdemei tekintetéből Sz. Mihály - rend közép - keresztjével 
megajándékozni kegyeskedett

A’ nmélt. m. k. udv. kamra a’ szeredí megürült k. sóárnoki tiszt
ségre E c k m a y e r  Józsefet, az eszéki k. sóhivatal ellenőrjét; ennek 
helyébe Nagy Jánost a’ bajai k. sóhivatal ellenőrjét; végre a’ bártfai 
megürült k. sóárnoki tisztségre Pa u e r  Károly gácsi ellenőrködő k. só- 
mázsarnesfert alkalmazd.

Pozsony, nov. 28án. Teg.iap mindkét tábla orsz. ülést tartott, mclly al
kalommal a’ KK. és Hűtől köv. két ü z e n e t  küldetek át a’ Fő-RRhez: I. A’ 
k. kir. e l ő a d á s o k  l s ő  ( i ont j a iránt tett orsz. felírásra f. h. 7röl érkezett 
k. kir. válasz tárgyában. Tartalma ez : „Miután az ország RReinek közelebb 
múlt oct. 3iról tett felírásukban nyilványított abbeli kivánatjok teljesítéséül, hogy 
a* fenálló törvények lelke , de az országgyűlési divatozó gyakorlat következ
tében is, a’ katonaujonozokban kivánt segedelem -  adásra nézve fenforogható 
szükség voltaképi megtudására vezető eszközök nyugtassanak , O Fels. f. nov. 
7ről kiadott kegy. válaszában akkép méltóztatott az ország RRcit értesíteni, 
hogy a’ kivánt adatok szolgáltatása végett b. L e d e r e r  fgnácz fő hadi-kor
mányzó van kirendelve, de hivatalosan értesíttettek a’ KK. és RR. arról is , 
hogy a’ kirendelt kir. biztos az országgyűlési helyen már jelen van: hogy a’ 
KK. és RR., képviselői állásuknál ’s küldöikkeli alkotmányszerü egybekötteté- 
söknél fogva is , e’ nagy tekintetű tárgyban a’ törvényes utón biztos lépéseket 
tehessenek, abban állapodtak meg: hegy a’ kérdéses szükséget tárgyazó adatok 
ez alkalommal egy rendelendő orsz. küldöttség által tudassanak meg , ’s azon 
küldöttség mindarról, mik nyilványítása a’ közállományra nézve nem káros — az 
ország RReinek kimerítő tudósítást tegyen. — Ezekben határozódván tehát azok, 
miket a’ KK. és RR. ez úttal 0 cs. kir. Főhgségének és a’ in. Fő-RRnek előleg 
cs bizodalmasan jelenteni kívántak , midőn a.’ kirendelni szándékozott orsz. kül
döttségnek önkeblükből választott tagjai neveinek följegyzését közölnék, nem 
kétkednek, hogy a’ ni. főrendi tábla osztván a’ KK. és RR. igazságos néze
teiket és szándékjokat említett küldötteikkel egyesülen ló küldötteit önrészéről is 
kirendelni sietend“ Ez üzenet egyhangúlag elfogadtatván, 0 cs. k. fensége a’ 
Nádor  által annak következtében küldöttség neveztetett ki, mellynek elnöke: 
M a j l á t h  György, országbirája: tagjai gr. N á d a s d y  P. Ferencz, váczi 
püspök; gr. E s t e r h á z y  Károly, Tolna; T á j na y János, Árva; Al más y  
József, Gömör; T i h a n y i  Ferenc/, Temes; gróf S z ó c s ő n  Miklós, Pozsega 
vármegyék főispánjai; továbbá: gr. A n d r á s y  György; gr. K á r o l y i  György; 
gr. S z é c h e n y i  István; gr. A l m á s y  Móricz, és gr. Z i c h y  Ödön. A’ KK. 
és RR. küldöttsége tagjai köv.: S z e r e n c s y  István, kir. személynök; a’ kir. 
tábla részéről: R a g á l y i  Tamás, alnádor, és S z ö g y é n y i  László, nádori 
itélöraester; Horvátország részéről: Domi n i ch  Sándor és Hú s á n  Hermán; 
az egyházi rendből : B e z e r é d y  Miklós veszprémi, és K o v á c s  Mátyás 
egri ’s kassai káptalanok követei; a’ megyék részéről: A n d r á s y  József, 
Esztergom; L uk  a Sándor, Ilont; M a r c zi b á nyi Antal, Trcncsény; S z e n t -  
i v á n y i  Anzelm, Nógrád ; Dubr a  v i c z k y  Simon, Pest; L i p o v n i o z k y  
Vilmos, Bars; Deák Ferencz, Zala; P á z m á n d y  Dénes, Komárom; Z a r k a  
János, Vas; N a g y  Pál, Soprony; Ü r m é n y i József, Fejér; B e z e r é d y  Ist
ván, Tolna; Z s e d é n y i  Eduárd , Szepes ; P a l ó c z y  László, Borsod; gróf 
P é c h y Emmanuel, Abauj; P u 1 s z k y Ferencz, Sáros; B e r n  á t h Zsigmond, 
Ung; S z e n t i v á n y i  Károly, Gömör; K l a u z á l  Gábor, Csongrád; I l c r t c -  
l e n d y  Miksa,Torontál; Be ö t h y  Ödön, Bihar; Ki s s  András, Krassó; Vá r -  
k o n y i  Ádám, Temes; és b. Bá n f f y  László, Kraszna megyék követei; a’ 
szab. kerületek részéről: S z l u h a  Imre, Jász-Kún kerületi követ; végre a’ 
szab. kir. városok résziről: f l a s k e  Sándor, Kassa; H a u k e  Béla, Zombor; 
S z i l b e r  Antal, Szeged; C z e c h  János, Győr; K l o b u c s a r i c s  Károly, 
Károlyváros; és N a g y  Sándor, Debreczen városok követei. — II. K r a s z n a ,  
K ö z n é p - S z o l n o k ,  Z á r á n  d megyék és K ő v á r-vidék v i s s z a c s a t o l -  
ta .tá sa  tárgyában (az illető feliriisi javaslattal). Ez üzenetben elmondják a’ KK. 
és IvR., mikép a’ nevezett megyék ’s vidék az 1836 : 21. tezikk által Magyar- 
országhoz teljesen és tökéletesen visszacsatoltatván , már a’ jelen országgyű
lésre n* meghivatni rendeltetnek; ugyanazon tezikk 3. §ánál fogva pedig való
ságos visszacsatoltatásukig mostani állapotokban meghagyatnak: hogy tehát a' ké
tes viszonyok hoszabb időkre kiterjesztéséből közigazgatási ’s egyéb polgári 
tekintetben a’ Részekre nézve mindinkább káros következések hováhamarabb 
elháríttassa.nak, fölötte szükségesnek látják a’ KK. és RR., a’ visszacsatolás 
tekintetebőjmegkivántató intézkedéseket minélelőbb törvényesen elhatározni, ’s 
ez okbul ó Felségét megkérni szándékoznak, hogy a’ visszacsatolásra kiren
delt biztosság munkálatát még ez Országgyűlés ehbe adatni inéltóztassék, ’s a’ 
in. Fó-RRet is megegyezésre szólítják fel.

Budapesti napló. Időjáratunk rögtön megváltozott: f. hó 4en 
ugyanis a’ sok esőzés után végre derültebbé lön az ég ’s másnap reggelre 
hó boritáel az utezákat, melly még 5kén délig folyvást majd sűrűbben , 
majd gyérebben szállonga, és estig sem olvadt el egészen. E’ változás 
következtében f. hó 5én déltájban már bontani kezdek a’ karfákat dunai 
hajóhidunkon , ’s igy hihetőleg rövid idő múlva megszünend fővárosink 
közt a’ kényelmes közlekedés. — Liszt hazánkfia veszélyes betegségbe 
esett Bécsben?, ’s igy csak huzamosb idő után fogja Pestet meglátogat
hatni , Beriot pedig némelly közbegördült akadályok miatt nem jöhetend Ma
gyarországba. — Magyar színpadunkon múlt hó 30án „Norma“ adaték. 
E’ napot a’ színi világra nézve igen méltán számíthatni az úgynevezett

Csizió-féle szeszélyes napok közé,mért az operai rendezőség még jóval elő
re hivatalosan tudatá a’ két városi szerkesztőségekkel, hogy Udvarhelyi 
Miklós jutalmául „Báléj“ fog adatni, egy két nappal ezután, nov. 2fi- 
kén a’ játékszini ezédulán hirdetve volt, hogy „Gemma di Vergy“ fog’ 
játszatni, azonban 30án „Norma“ jőve színpadra! Az illy gyakor Váltoktat- 
gatások ártalmasok az intézetre nézve , ’s a’ közönséget is boszantják 
a’ szerkesztőségek pedig igen szépen köszönik a’ rendezőség illy figyel
mét, nfélfy illyes módon mintegy a’ hazai lapok játékszini közleményei hi
telének csökkentésire látszik ezélzaui;úgy hogy e’ miatt a’közönség iránti 
tiszteletből előbb utóbb kénytelenek lesznek játékszíni mütafványok előre 
jelentéséiül tartózkodni, nehogy illy mohó változtatgatás miatt legtisztább 
szándékjok mellett is kudarezot valljanak. F. hó Íjén másodszor „Poli
tikus csizmadia“ ; 2kán „Örökségi egyezés; 3ikán először bérszünéttel 
Megyeri jutalmául „Tatárfutás“ bohózat 3 szakaszban, irta Gaal, zené
jét Them Károly; 4ikén „Gemma di Vergy“ ; öikén „Sevilla Csillaga“ 
fii kán „Promperger hangversenye. “ Megyeri szabadsággal elutazott, hir 
szerint Pécsre, hol a’ magyar SzinéSztársaság folyvást kitűnő kegyével 
dicsekhetik a’ közönségnek. —

A’ pestmegyei T a k a r é k p é n z t á r  részvényesinek névsora betű 
rendben ez úttal czimzetek nélkül: Adler Dáv.,Aebly Fér., Alter Antal, 
Andrássy György gr., Andrássy Ján. kanon., Auer Lázár, Augusz Antal, 
Austerlitzer Gyűl. és Sám., Balogh József, Barabás Miklós, Bárány Férd.’ 
Bart kovics-Palásthy Mária, BattaSám, Bauer Izsák és fiai, Bajza József, 
Bekella Döme, Belgrády János,Beniczky Ádám, Berisch Kai. Józs. pléh./ 
Benyovszky Zsigmond gr., Benyovszky Péter, Bernáth György, Bernáth 
Lajos, Bezerédy Miklós, Biedermann M. L. és társa 1 0 részv., Biedermann 
H. fiai 3 részv.,Birisics Fér., BöscovicsEmmán., Boscovics Jos. L. 5 részv. 
Botka Imre, Braun Jakab, Breisach Herrn., Buday Ferencz, Bujanovics 
Sánd., Cahen M. A., Clementisz Ján., Colin Herrn , Csanády Féri, Csernus 
Mária, Cebrián Ant. gr., Dapsy Ráf., Deák Ferencz, O. K. Bercsényi Pál 
b. 2 részv., Döring Józs., Domby Márton, Dubraviczky Simon, 2 részv» 
Dürr Kár. Ant., ifj. Dumcsa Döm.,Eckstein Rúd., Engländer H , Engländer 
Sal. Enoch Kern Sám. Erbler és Radóczy , Fabricius József, Fáy-Mariássy 
Ilona, Fáy Józs., Fáy Ign., Fáy Andr. 4 részv., Fest Kár. Laj., Fetter posz- 
tó-ker., Földváry-Kubinyi Amália, Földváry Gábor, Fritz Kár. Ant. Friebeisz 
Istv. Fröhlich Fridr., FuchsKeresztely és társ.,Fuchs Sam., Géczy fstv. 2 
részv. Gliyczy Ján.,*Götz és Bähr., Goldner Sim., Gombay Menyh., Gombos 
Bert.,Gosztonyi Lajos, Grabovszky Atban, és Konstant testvérek 2 részv.,' 
Grünhut Ján. Kár., Grünzweíg 11., Halász Kálm.j Halbauér Ján. György, 
Hangyás Ged., Ilarrach gr. raktára. Hartleben Konr. Ad., Heinrich Sam. 
Herzfehler Dáv.,Herczka Jak., Hirsch Xav. Fér.,Hochecker Istv., Hollósy 
Józs. Hyros Ign., llkey Sán. Kadiscli Joach. 2 részv. Kainméknayér Ant. 
Kanicz M. L. Károlyi György gr. 4 részv. Karezag testvérek , Kazinczy-Fáy 
Emilia, KeglevichMiklós gr., KendefFy-Betlen Borbála 2 részv., Kern Jak. 
Keszhely F. S. Kilian György. Király László, Kövesdy Fér. Kollarics Fridr. 
Kollinszky Józs. Kollinszky Zsigmond, Komáromy György, Konkoly László, 
KoppelFülep, Kossuth Lajos, Kovács Istv.,-Kovács Józs.,Kovács György 
(dicskei) 2 részv., Kovács Zsigm. ^kovásznai), Kraminer Lőrincz, Kubinyi 
Fér. Kún Sándor,Kunevvalder Jakab, Kunewalder testvérek, Lackenbacher 
Br.Ladányi Sánd. Ladányi Gergely, Ladomérszky Imre, Laffert Antal b. 
Lang Mihály, Laski Izsák, László-Szűcs Jozefina, László György, Le it- 
ner Jakab és fia, Lendvay - Hivatal Anikó., Lerner Ignácz, Lieszkovszky 
Seyfried, Lóczy Antal, Lövy Hermann, Lövinger Fér., Madarassy István, 
Madarassy László, Mandl Joachim, Markos Mih., Mares Istv.; Máriássy- 
Szepessy Mária 2 részv. Martinovics Lukács, Máy József, Majthényi Már
tonná, Megyasszay Istv. Miskey Imre, Mocsáry Borbála k. a., Munkácsy 
János, özv. Nádasdy-Ráday Anna grófnő , Nagy Elek, Nagy Fér. Nagy Józs. 
Nagy József, jid.Nedeczky Fér., Nyáry Pál, Ordódy Vincze, Österreicher 
David, Párniczky Eduárd, Patay Józs. 2 részv., Patisz Károly, Pázmándy 
Dienes, Pajor Antal, PéchyFer. Perger és Murmann, Pejácsevics gr.,Pin- 
kas Adolf, Podmaniczky Lajos 2 rész., b. Podmaniczky Andor 2 részv./ 
Polgár Józs. Pollák Márk. Pollak Leo,Pollák b. Pólya-Bánó Kriszt. Pontzerr 
Abr., Preitner Gásp., Prónay Alb. b., Puky Márton, özv. gr. Ráday Pálné, 
b. Prónay Anna grófnő 2 részv., Ráday Gedeon gr. és hitvese 5 részv., 
Ragályi Istv., Rákóczy Endre, Rehák Józs., Reseta Ján., Révay György b , 
Ribáry Béla, Rósa Ant. RosenfeldM. L. Rosty Albert 2 részv. Rudnyánszky 
Zsigm. b., Sámson ésPfeischl, Sárközy Ábr., Schajer Józs., Schedel Fér 
Schifner Ján. Schodel János és családja 2 részv. Schulhof Â  Sebastiani Kár. 
Sebastiani Fridr., Selig Mandl, SemelncsicsFér , Sinkó Utv Spitzel- Gerzon 
Steinbach Fér , Stern D. örökösei, Strasser Salamon, Slurmann Márton , 
Suherer Miki., Sütő István, Szabó Józs., Széchenyi Istv. gr., Szekrényessy 
Endre, Szekrényessy Józs., Szemere-Csoma Borbála, Szentendre város kö
zönsége, Szentkirályi Móricz, Szilassy László, és neje 2 részv ; Szilassy 
Fér., Szily Barnabás, Szily Ján.,Svoboda Ján., Tahy Károly, özv. Teleki’ 
Józsefné, szül. Teleki Zófia grófnő 5 részv., Teleki Józs. gr. 2 részv., Teleki 
Sámuel gr. 3 részv., Ternyey Istv., Thurn Eliza, Tisza-Teleki gr. Amália, 
Tisza Lajos 2 részv., Török Pál, Török Fridr. Tolnay János 2 részv.; Trsz- 
tyánszky István, TschögI Ján., Ullmann Gábor, Ullmann Sámuel, Unger



Ant. Zákó-Marláiicsik, Zarka Samud, ZlínszkyJán. Zsivora György, Jálics 
Fér., id. Jankovích Miki, JankovScs Mihály, Jankovics Sánd. Jerney János 
Jósika Miki. b., Jurenák Pál, Jurenák Józs. Vachott Kornélia k. a. Vachott 
Imre, Vachott Sánd. Valthíer Aloiz, Vass László, Vattay József, Veber 
Józs., Veitsinger,Wenkheim Béla b. Vodjaner Sámuel 5 reszv., Vörös ístv. 
(monostori), Vosazicz J. H., Vrányi Konstantin, Vürth Antal. Ezen névsor 
folytattatm ’s majd czimzetekkel együtt külön is- kinyomatni fog. Ezen t. 
ez. Urak és Asszonyságok, folyó december 15én, reggeli 10 órakor, 
Pest-megye nagy termében tartandó takarékpénztári közgyűlésre ezen
nel alázatosan megkéretnek. Azok is, kik e’ napon a’ teremben  ̂kivannak 
részvényeket aláírni, megjelenhetnek és székeiket, szavazataikat elfog
lalhatják.

KÜLÖNFÉLE. Bofeazöflégöket alatt valóikra Idíerjoszíők sorába méltán szá
míthatni gr. E r d ó d y  Kajetánt, ki jánosházi urofialmához tartozó ISoszu-Pe- 
reszteg ’s IIoszu-Falu helységekben , az elsőben ugyan a’ mindent megemész
tő idő, másodikban pedig a’ múlt évi tűz által földig hamvasztott mester-la
kokat , a’ bennük létező iskolákkal, újonnan tetemes költséggel volt kegyes épít
tetni. A’ két helység iskolája elég kényelmes , világos és egészséges ; nem
különben n’ mestereknek hivatásuk becses állásához illő szobák ’s egyéb alkal
matosságok, rövideden : a’ két épület kemény anyagból rakatván ’s cseréppel fö- 
detvén , gondos felügyelés alatt, czélszerűségen kívül, azoknak iniudenkép nem
csak ktil csinossága, de állandósága is eszközölteték. E’ tettleges nemesség, 
melly annyira a’ kisded pór-nép neveltetése könnyítésire ’s igy az emberiség 
fó javára hat, több száznak boldogságát eszközölhető földesuraságok előtt köve
tésre méltó példa. Bőkezűségében az istennek szentelt házak is , nagyobb vagy 
kisebb mértékben , részesek ; különösen kitüntetésre méltó a’ hoszu-falusi tem
plom, mellyeí, mint fiók-egyházat, keresztyén buzgóságból, hamvaiból nagyobb 
díszben önkint jobbíttata ki. Alattvalók áldása illy nagylelkűségre! — Szép és 
minden elegy nyelvű községünktől követendő példát nyujta Baja város is a’ nem
zeti nyelv rég óhajtott divatozására; folyamodása következtiben ugyanis kalo
csai érsek nm. K l o b u s i c z k y  Péter az isteni tiszteletet hazaszerettei párosí
tandó bajai hívei vigasztalásukra megengedő, hogy a’ helybeli kapisztráni Fe- 
rencz rendű atyák templomában, hol ezelőtt német és illyr nyelven hirdettetett 
az isten igéje , az ezután minden ünnep és vasárnap magyar nyelven tartat
hassák. Mindszent napján tehát czélszerű ájtatossággal valóban elkezdették ezek 
nemzeti ajakon hirdetni a’ sz. evangéliumot, kiknek a’ mindenható segélyivei e’ 
nemzeti ügyre fordítandó önkéntes fáradságuk híveik lelki javára örvendetes 
sikert letesitend. — Ko l o z s v á r o t t  ez őszi időjáráshoz hasonlóra nem igen 
emlékeznek. A’ legnyájasb ’s kellemes!) napokat egyszerre mogorva ’s több na
pig esöző idő váltja fel, ’s ismét 3—! napig sanyarú zivatar után közben épen 
annyi vidám septemberi napokkal vetekedő meleg van, melly a’ téli ruhát türhet- 
lenné teszi, ’s még véknyabb köntös alatt is izzadást okoz. A’ kövezet a’ szó 
valódi értelmében felázott, és sár ’s locspos úgy ellepe minden utczát, hogy 
száraz lábbal csak azok mehetnek, kik szárnyon, vagy léguton járhatnának. Fő
beszéd tárgya jelenleg Kolozsvárott egy magnesi álomjáró betegsége, melly négy 
hét óta elfoglalva tartja itt a’ közfigyelmet. Egy szemtanú szerint nov. lsőjénNN. 
17 éves ifjú szokatlan lelki megrázkodás következtiben, melly különben is gyön
ge idegzetét rendkívüli erővel rohaná-meg , kemény görcsöket kapott. Ezek 
néhány nap megújulván, hatod heted napon képzelgése tanulótársai éretlen be
szedi miatt annyira erőre kapott szelleme fölött, hogy alvása közben fölkelt ágyá
ból, sétált, énekelt, nmekben beszélt, szónoki szavalásokat tartott nagy könnyű
séggel és szabatossággal a’ nélkül , hogy természetes ébrenléte alatt minder
ről csak valamit tudott volna. 10—14dik nap körüli állapofjáfyan kettős, egymástól 
különző életet lehete nála észrevenni, t. i. alvó, és természetes éber életet, raellyek 
működései annyira különzöttek nála, hogy egyik vonalát a’ másiktól könnyen meg 
lehete választani. Ha nem tudta éber állapotában az alvó életalaíti gondolatit, 
tetteit, az alvó élet szakaszi összefüggésben voltak agyában. Ez idő alatt fejlő
dött ki ’s hágott mind magasb fokra álomélete szintazon pontig, mellyeí vilá
gos látásnak (clairvoyance) neveznek az álomjáróknál, valamint magncsseli ro
konsága ’s ahoz nagy vonzalma.Mint legnevezetesb jelenségtt kórságának követ
kezőket említhetni : i )  Némelly tanulótársit különösen szenvedhető alvó élete 
alatt, ezeknek szót fogadott, másokat nem türhete közelében, ’s miattuk kór- 
jelenetek mutatkoztak nála. 2) Szemei nyílva voltak, de szempilláji mozdulatlan 
állottak, szemei meredtek voltak ’s nem fordultak, mintha bizonyos homályos üveg
hez hasonló vékony hártya fátyolozta volna el élettelen fényüket; inkább halott 
mint elő szemei voltak, mi némi borzalmas alakot kölcsönze különben is halál
sápadt arczulatának. 3) Az alvó élet alatt <jrős volt, az ágy szélin és székek fö
lött legbiztosabb tapintattal sétált, a’szobában sem falba, sem személyekbe nem 
ütközött, azott levő régi divatu kemencéének öt láb magasságú párkányára, ’s 
onnan a’ felsőre raadár-könnyüséggel felszökkent, a’felső lapra letelepült’s ott 
mintegy gondolatokba mélyedvo darab ideig mulatott, majd énekelt, gitárját kér
te ’s a’szomszéd szobából hallatszó hárántsip (flóta) hangot kísérte. 4) Egyik 
barátja egykor egy darab mágnest rejte zsebébe, meg akarván annak a’ beteg
re hatását próbálni, ’s úgy lépc szobájába. Noha többen voltak ekkor a’ szobá
ban ’s o epen másokkal foglalkodott, ennek beléptivel sebesen hozzá vonatott, 
azt megölelte, miközben minden tagjai annyira hozzá tapadtak, hogy erőszakkal 
sem lehetett attól elszakasztani, csak miután kölni víz-szeszszelrnellgődrct, sze
meit ’s orrát megdörzsölték, váltéi mintegy önkényíclenül a’ magaeshordozó sze
mélytől. Illy rokonsága volt a’ vassal is, mcllyhez mintegy erőszakkal vonatott 
’s csak hasonló gyógymód után szakasztalhatott el attól. 5) Kórjelenségit előre 
megmondotta, valamint azt is , mikép bánjanak e’ szenvedései alatt vele. 5) 
Egyik tanulótársárói egy nap azt erősítő, hogy az ót most rágalmazza, azt mond
ván róla, hogy betegsége csupa teltetcs. Később találkozván vele igen érzékeny 
szavakban lobbanta szemére méltatlan bántalmát’s azt monda, ne kívánja még a’ 
verébliunak is az ö szenvedésit. 7) Múlt héten egyik látogató orvos azt mondván 
az ablak párkányán levő orvosságról , hogy az illy betegségben haszontalan , 
rendkívül mcgncheztelt e’ miatt ’s kérette a’ könilte-Ievőket, hogy azon orvost 
ne bocsássák szobájába többé, mert jelenlétit teljességgel ki nem állhatja. E’ hó 
23dikán azt monda, mikép hozzá ma egy herczegasszony fog érkezni. Délután 
szobaajtaja a’ mindenfelől csődülő látogatók előtt be levőn zárva, egyszerre csak 
kopogtatnak; ö őrült módra szökött fel ágyából mondván, ereszszék be, mert az 
az óhajtva várt herczegasszony , ki sok jóval volt életében hozzá. Ez édesanyja 
vala. Ezen állapotában ismerősit is, csak miután kezével illette őket, ismerte 
meg: így volt anyjával is, az illetés után kissé elérzékenyült, de görcsei ki
maradtak. 22dikcu azt monda, hogy köv. éjjel nagy fájdalmak fogják meglepni, 
meglehet utolsók; de ha ezen rohammal vegkén nem szűnik meg mostani ál la- 
polja, még négy egész hónapig fog szenvedni. IJgy is törtért, mint monda, ’s az
óta többé álomkórsága elé nem került. A’vele történtekről semmit sem tud. Most 
orvosi szem előtt van ’s nagyon gyenge. De már erőre kezd kapni. Óhajtható, 
hogy a’ körülte forgott orvosak a’ kóresetet eredetiben ’s kifejlődésiben fel
fogván minden Jérdckesb jelenségivei együtt kidolgozva küzlcnék, mintáz ciré- 
Jékbe avatottak, az érdemes olvasó közönséggel. E. II.

A in © b* I R o.
(Jackson tábornok halálát hírlik.) Ujyorkilapok oct. 2Öeig terjednek;

kereskedési és pénzcsarnoki tudósításokon kívül, Jackson tábornok ha
lálát is rebesgetik; e’ hír azonban, úgy látszik, magányoslevelenalap
szik, mellyetLouisvilIebőlphíladelphiai kereskedőházhoz intéztek. Philadel
phiában általányos hitelre talált e’ hír, Ujyorkban ellenben kétségbe von
ják. — A’ fi őri di ai  indiánok ismét több vérengzést követének el a’ 
fehéreken. —

(Peruban uj lázongás.) Ujyorki lapok szerint Santacruz egyik párt- 
híve Bolíviában lázadást üte, mellynek czélja volt a’ mostani perui elnö
köt megdőnteni és Santacruzt ismét elnökségre emelni.

8 ^ a i i y o l o ( § * é g .
(Több városhatóság a’ kormány ellen nyilatkozik.) Madrid, nov.

1 fiikán : „Andalusiában számos városi hatóság igen ellenséges állásba 
kezd helyezkedni a’ kormány ellenében, ’s egyenesen megtagada minden 
adót, egyszersmind sértő feliratokat intézgeívén a’ kormányzó királyné
hoz. A’ cadizi hatóság különösen kitünteté magát kemény kifakadásival. 
A’föllengősdi lapok fölszólííák a’ népet, hogy azon esetre , ha nov. 20- 
kán nem nyitandja meg a’ királyné a’ cortest,mulhatlanul fegyverrel kei
lend ügyét végeznie. E’ fenyegetések még nem annyira veszélyesek, mint 
Espartero azon példátlan hanyagsága , melly szerint 8 nap alatt egyetlen 
lépéssel sem mozditá előre hadsergét, ámbár minden szükséges élelmi és 
hadi-szerrel legnagyobb bőségben van ellátva, ’s igy semmi panasza nem 
lehet a’ kormány ellen. Francziaországból követ érkezék Espartero főha
diszállására azon kérdéssel, hogy vájjon reményű é szerencsés sikerrel 
bevégezhetni a’ háborút, ha a’ trónkövetelőt szabadon bocsátana a’ fran- 
czia kormány ? —• Maroto tábornok Madridba érkezék , hol még minded
dig sem mehete véghez a’ ministerség-módositás.“

(A’ cortes föloszlatva.) Nov. 19 kén föloszlatá a’ kormányzó király
né a’ cortest, következő kir. rendeletben: „Minister! tanácsom által ér- 
tesittetvén , miszerint azon nagyszerű események következtiben , mellyek 
a’ nyilványos ügyek állapotját tökéletesen megváltoztaták, szükséges a’ nem
zet akaratját tanácsul híni, mint kormányzó királynéja e’ birodalomnak 
Ilik Izabella föns, lyányom kiskorúsága alatt, kir. nevében és az alkotmány 
26ik czikke erejénél fogva, következőket határoztam: 1) A’ cortes föl 
van oszlatva. 2) Az alkotmány 26ik czikke értelmiben a’ tanács egy har
mada megújítandó. 3) Azuj cortes 1840. február ISikán gyülend össze az 
alkotmány ugyanazon czikkenél fogvást a’ birodalmi fővárosban. En, a’ 
kormányzó királyné. Evaristo Perez de Castro, ministerelnök.“ — A’fő
város csöndét pillanatnyira sem zavará meg a’ cortes-föloszlatás. A’kor
mány e’ merész (ette azonban igen komoly következményű lehet a’ jelen 
pillanatban, midőn az elmeingerültség legmagasb fokra van csigázva , és 
Cabrera még koránsem mutat kedvet fegyverlerakásra. — Egyébiránt a* 
kormányzó királyné olly elégületlen mostani ministerivel, hogy csupán job
bak hiánya miatt kénytelen velők küzdeni. Toreno egészen csöndesen vi
seli magát és nem szándékozik ministerség-alakitásba bocsátkozni.“

(Espana sorsa iránt még folyvást bizonytalanság uralkodik.) Espa- 
na grófot folyvást majd élőnek, majd pedig holtnak nyilatkoztatják. A’ 
National szerint Andorra-völgyben lelek meg holttestét, ’s öszvérét mel
lette legelve, de ezt maga a’ levelező sem hiszi, mondván, hogy nincs 
spanyol, ki e’ rabló meggyilkoltatása után öszvérét el ne vitte volna. —

( Két uj minister. A’ kormány katonaságot öszpontosít Madridban.) 
Madrid, nov. 1 Tikén: „Kíváncsiságunk kivan elégitve, a’ kormányzó 
királyné két uj ministert neveze ki, az egyik dón Manuel Montes de Oca, 
a’ másik don Saíurnino Calderon Collantes; az előbbi a’ tengerészeti, az 
utóbbi pedig a’ belügyi tárczát nyeré hatáskörül. Az ellenzés hangosan 
zuduland föl a’ ministerek ellen, mert mindkettő egyszersmind corteskö- 
vet és a’ mérsékpáríiak mellett szokott szavazni. A’ cortes - föloszlatás 
első tette volt e’ módosított ministerségnek, melly egyébiránt olly gyön
ge , hogy legfölebb csöndes időkben tarthatná főn magát, de most ko
ránsem fogja magát népszerűvé tehetni. — A’ M. Chronicle szerint a* 
legújabb madridi hírek igen komolyan hangzanak ; a’ déli tartományok- 
bul katonaságot idézett a’ kormány a* fővárosba a’ lakosság féken tartatá
sára. Mind e’ mellett is bajosan lebe tend meggátlani a’ fővárosban a ’zen
dülést , miután az udvar nyíltan veté meg a’ polgárságot, cortest ’s nem
zetőrséget. Sikere nem lesz ugyan e’ szomorujátéknak, de következmé
nyi minden esetre vészt árasztandnak a’ fővárosra. A’ kormány bakói 
szerepet vállal föl, a’ nép pedig gyilkosságokra leend kénytelen vetemül- 
ni.“ A’ National következőleg nyilatkozik a’ főváros jelen állapotjáról: 
,, A’ tulajdonképi harcz a’ spanyol nép és zsarnokság közt még csak most 
vévé kezdetét. A’ spanyol nemzet épen azon helyzetben van most, melly- 
ben az 1830iki tavasz a’ szabadehnü Francziaországot találta, a’ kamra- 
föloszlatás pillanatában; de a’ pyrenaeken túl alkalmasint gyorsabb leend 
az események forgása. Minden esetre kívánjuk , hogy a’ siker biztosabb 
’s határzóbb legyen, mint nálunk, mert nem tőn é már elég tapaszta
lást Spanyolország ? Vagy talán várni akar, mig a’ rablók és gazfiak egye
sülete utolsó fillérét is elköltendik V“

A n g l i a .
(Nyilatkozata’ keleti ügy helyzetérül.) London * nov. 15ikén: „A* 

keleti ügyre nézve annyiszor megkezdett ’s ismét félbenszakasztott alku
dozások a’ franczia és angol kormány közt a’jelen pillanatban semmi ked
vező sikerrel nem biztatnak , jövendőre pedig komoly meghasonlást vagy 
összeütközést fognak szülhetni. Azon elkeserültség, mellyet Francziaország 
itt gerjeszte, bizonyosan megtermendi gyümölcsit, és határzott befolyá
sú lehet Európa egész jövendőjére. Midőn a’ franczia kormány elfödni tö- 
rckvék szövetségét az egyiptusi basával, mint török tartomány kormány
zójával, akkor nem volt elkészülve Anglia szilárd ragaszkodására drei*
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hez es a’ portához. Igen természetes volt tehát, miszerint az illy szövet
séggel nem kívánt nyíltan föllépni a’ franczia kormány, mégpedig annál 
kevésbbé, mivel az illy felfödöztetéstlegkimélőbb esetben fölöslegnek tartá. 
Francziaország tehát’már jóval a’ nezbii csata előtt mindenre késznek nyi
latkozók, mi a’ megrendült ottoman birodalom lecsöndesitésire szüksé
gesnek fog látszani. Senki nem mutatkozék a’ portához hajlandóbbnak, 
senki nem buzga inkább annak jóllétéért, és senki nem viselé inkább szi
vén hatalmát, mint Francziaország; az alkirály mindent felforgatni szán
dékozó követelési pedig senkit nem boszantottak annyira, mint Franczia- 
országot. E’ hatalom mindenre késznek nyilatkozók , Bécsben congres- 
sus-tartásra , vagy más rendszabályokra, mikkel a’ keleti ügyet tisztába 
véíék hozhatni. A’ franczia kormány szerencsésen folytatá a’ komédiát,
’s oily utasításokkal láttáéi képviselőit, hogy csupán gátlására látszék tö
rekedni a’ többi hatalom jó szándékának ; a’rejtélyt senki nem tudá meg
fejteni, ’s valamennyi hatalom erősen hitt Francziaország őszinteséginek. 
Ez ügyesség sokkal haladá meg az orosz kormány furfangosságát, melly 
szinte halogatást tüze ki magának czélul e’ fontos kérdésben, de sokkal 
hamarább mutatá ki valódi érzelmeit. Majd fél évig sikerült Francziaor- 
szágnak magát e’ fátyol alatt rejtve tartani; de utóbb Russziával együtt 
saját cselszövényében találta vesztét. A’ porta függetlenségét komolyan 
látszék fenyegetni Chosrew basa alkudozása M. Alival. E’ függetlenség 
fontartása jelszava volt ugyan valamennyi hatalomnak, de egy nagy be
folyású kormány-férfi átlátta, miszerint állandóvá kell tenni ez érzeményt 
hogy kívánt sikerű legyen, ’s ekkor jött létre azon hires összes nyilatko- 
eat, mellyben az öt hatalom magára vállolá a’ porta ügyét M. Ali ellené
ben. E’ határzatnál fogva együttmunkálásra kellett volna az öt hatalomnak 
lépni, mit Russzia azonnal ellenze, mert félt, hogy talán engedni leend 
kénytelen a’ szótöbbségnek az illy tanácskozásoknál, mi túlnyomó befo
lyását mulhatlanul csökkentette volna keleten. E’ pillanattól nyíltan foly
tatá saját útját Russzia, Francziaország elienbensajátjátékát, ámbár Po
roszország is visszavonult, jelentvén hogy csak azon föltét alatt járul a’ 
szövetséghez, ha valamennyi hatalom egyhangúlag egyezik meg a’tanács
kozás- tartásban. Ekkor a’ franczia kormány is legbarátságosabban nyi
latkozván a’ porta iránt, késznek mondá magát Angliával és Ausztriával 
egyesülten Bécsben congressust tartani, melly czélra képviselőjét majd 
korlátlan fölhatalmazással igéré ellátni. Illy bánásmód mellett ki gyana
kodhatott volna Francziaország őszintesége ellen? Annyival inkább cso
dálatos tehát, mikép hivatkozhatik Francziaország mostan elvei szi
lárdságára , midőn annyira megváltoztak nézetei legalább külszínre néz
ve , mert bensőleg hihetőleg mindenkor a’ porta megaláztatása volt szán
déka. Miután egyébiránt az öt hatalom arra kényszerité a’ portát, hogy 
ne fogadja el M. Ali békeajánlatit, tehát szükségkép más kedvezőbb föl
tétek kieszközlésiről kellett volna gondoskodnia a’ porta számára. Fran
cziaország jólérzé ezt 's azért többször ismétlé, hogy A danát ismét a’ porta 
közvetlen felsősége alá szükség helyezni. Könnyen átláthatni, miszerint 
e’ csekély engedvény nem igen szelidité meg Méh. Ali követelésit, ’s hogy 
Adana nem teendi olly boldoggá a’ portát, minővé azt állítása szerint tenni 
törekvék Francziaország. De lássuk , mit tőn Francziaország Ázsiában. 
Mindenki kérdi, miért nemvetéle a’ franczia kormány azonnal álarczát; 
midőn a’ nezbii csata után diadalmasan Konsfantinápoiyba vezethette volna 
védenczét? Azért, mert Francziaország félt egész Európával újat huzni , 
jól tudván, hogy valamennyi hatalom ellene fogott ez esetben nyilatkozni.
Lehet azonban, hogy más titkos okok miatt isajánláe’mérsékletet Ibra
himnak , mert Francziaország még koránsem tüze ki afrikai birtokának vég- 
határt , sőt magát Egyiptust sem akarja abból örökre kizárni. A’ francziák 
nem tudnak megválni azon bal véleménytől, miszerint Anglia keletindiai 
birtokiból a’ földközi tenger felé folytatja hódító útját, ’s azért éjszakafri- 
kai oldalról franczia vitézséget akarnak fölállítani az angol fegyver ellené
ben. Igen roszul teszik a’ francziák, hogy feledni látszanak, miszerint 
Anglia kamlahari háborúja koránsem volt hóditó , hanem csupán birtoka 
megtartására czélzott Afrikára nézve is leginkább azon törekvék Fran
cziaország, hogy egy kormány előtt sem kelljen valódi czélját nyilványí- 
tani. Európa és különösen Anglia, többször kapa azon legünnepélyesb Ígé
retet , miszerint a’ franczia kormány nem terjesztenél hódításit az afrikai 
pártvidéken, sőt talán kész is leend egészen lemondani ottani birtokáról, 
mihelyt a’ népi közvélemény tanácsossá teendi e’ lépést. Francziaország 
tervei és kivánatai messze terjednek e l, ’s azért érdekiben fekszik, hogy 
az alkirály soha ne juthasson rendkívüli hatalomra. A’ kapudán basa gya
lázatos elpáholtakor Francziaország is határzottan roszalta e’ hűtlenséget 
’s késznek nyilatkozók fegyveres kézzel visszavenni az angol és ausztriai 
hajóhadak együttmunkálatábana’ török hajóserget M. Alitól; de miért teve 
ezt Francziaország? mert jól tudá, hogy első pillanatban nem szegülhet 
szerencsés sikerrel a’ nagy erkölcsi hatalom ellen , utóbb azonban okok
kal törekvék megmutatni, hogy a’ török hajósereg erőszakos visszavétele 
egészen czélszerütlen. Ezután a’ dardanellák iránti kérdést iparkodék fő- 
fontosságuvá emelni ármányival és mindenek előtt leginkább sürgeté a’ 
dardanellákba vitorlázást, mi egészen elvoná a’ közfigyelmet a’ tulajdonképi 
keleti kérdésről. E körülmények közt igy nyilatkozók rögtön hevenyészett 
uj fordulattal a konstantinápolyi franczia követ, egyik tanácskozáson: 
„Ibrahim basa állapotja veszélyes, katonáji nem kapnak zsoldot’s élel
mezésük silány, a lakosság pedig annyira föl van ingerülve ellenük, hogy 
a’ basa kénytelen Konstantinápolyba jóni; híreim vannak, hogy már va
lóban meg is indita sergeit a török főváros felé. Azonnal a’ Marmora-ten- 
gerbe kell szólitnunk hajóhadinkat a főváros védelmire.“ Az orosz követ 
mindazáltal ünnepélyesen jelenté, mikép azonnal útleveleit kérendi, mi
helyt idegen vitorla fog megjelenni Konstantinápoly előtt. Utóbb ez elvét 
te megváltoztatá a’ franczia kormány és népjognál fogva elzárhatónak véle

a’ porta által a’ Marinora-tengcrt minden idegen előtt. Mind ebből atlata 
az angol kormány , miszerint Franeziaországgal alig léphetni tartós egyez
kedésre. Végre Roussín hajóvezérre tolók Parisban nz egész bűnsulyt, 
kinek távozni kelle követi állomásáról, hogy legalább némileg igazol
hassa tetteit a’ kormány. Palmerston minden engedékenysége sem volt ké
pes eddig Francziaországot őszintébb bánásmódra bírni.4* —

(Nagy titkos tanácsi ülés. Wellington hg beteg.) London, nov. 20- 
kán : ,,A’ M. Chronicle szerint a’ titkos tanács valamennyi taizja paran
csot kapott f. hó 23ikán a’ királynénál megjelenésre, valamelly közlemény 
meghallgatása végett ő fels. résziről. Nem szabad a’közlendő tárgyaíha- 
tárzottabban érintenünk; egyébiránt mindenki könnyen gondolhatja ma
gának a’ valót. A’ M. Chronicle e’ soraira ezt jegyzi meg a’Standard : „A* 
titkos tanács elibe terjesztendő tárgy véleményünk szerint a’ királyné férj
hez menése, melly már darab idő óta közbeszéd-tárgyul szolgál nz udv. 
körökben. A’ királyi családtagok házasságinál a’ titkos tanácsi tagok sza
vazásjoggal bírnak és Illik György törvényei értelmében általányos szó
többség látszik szükségesnek az elhatárzásra; a’ valódi uralkodót azon
ban eddig nem korlátozó e’ törvény, melly csupán a’ többi kir.család-ta
gokra nézve látszik alkotva lenni. Más oldalról mindazáltal esküjük zára
déknál fogva köteleztetvék a’ titkos tanácsosak ,,a’ királynak tanácsolni 
legjobb tudomásuk és tehetségük szerint a’ király böcsülete és nyilványos 
jóllét föntartására, minden pártoskodás, szeretet, hajlandóság, jutalom, 
kétség vagy félelem nélkül.“ Illy eskü által kötelezett férfiakat alkalma
sint nem híhatni össze csupán kitűzött akarat meghallgatása végett; leg
alább annyi bizonyos , hogy nem fogják szó nélkül hagyni a’ lélekisméret 
elleni dolgokat.“ — Több nap előtt jelenté már néhány londoni lap, hogy 
Wellington hg meghűlés következtében roszul érzé magát, de már ismét 
legjobb egészségnek Örvend. A’ mai Times mindazáltal ezt írja Doverből 
nov. 19ikériih „Tegnap este hetedfélkor rögtön elveszté szavát a’ hg ; 
emberei tüsfint orvosak után futottak, de még reggeli 6 órakor sem tuda 
szólnia’ beteg, ámbár most már valamennyire jobban kezdi magát érzeni. 
Tulajdon orvosai ma délután 3 órakor érkeztek hozzá.“ E’jelentés ellené
ben következőleg szólal föl a’Courier: „Dover, nov. 1 ifikén, esti 7 óra
kor: Kétségkiil mindenféle álhír szállong szerte Londonban Welling
ton hg rögtön történt megbetegültéről; denehigye Ön ez állításokat. Az 
egész dolog egyszerűen csupán ennyiből á ll: tegnapelőtt csekély jelenté
sű meghűlését koplalással akaró gyógyítani a’ hg és egész vasárnap semmi 
ételt nem vön magához. E’ rendszert még hétfőn is követé, ’s mivel job
ban érzé magát, tehát vadászatra lovagla. Este mindazáltal olly gyöngült 
állapotban érkezék vissza palotájába, hogy a’hosszas éhezés miatt elájult. 
Gyógyszerek által azonban csakhamar ismét magához tért, lábfürdőt hasz
nált , ’s ma reggel orvosi tanácsnál fogva ágyban maradt, isten segélyi
vei mély álomba merült és holnap már bizonyosan tökéletesen helyre leerul 
állítva egészsége. Még egyszer, a’ hg nem volt, és nincs is semmi ve
szélyben“ . —

(Részletek a’ királyné férjhez menetérül.) London, nov. 22ikén: „Végre 
nem titok már többé, miszerint a’ királyné csakugyan neje leend Szász- 
Coburg Albert hgnek. A’ titkos tanács, melly holnapra minden pártte
kintet nélkül legteljesb számmal hivaték össze, bizonyosan e’ tekintetben 
leend fölszólítva véleményadásra, vagy is inkább a’ királyné választását 
helybenhagyásra. Az összekelést jövő évi aprilban mondják véghez me
nendőnek. A’ Times az egész tárgyról mélyen hallgat. Minden társaság
ban leginkább e’kérdést hallhatni most: „ Protestáns é a’ vőlegény?“ —B. 
11. az ismért torzképfestő igén jelesül következőleg ábrázoló le a’ toryk 
mostani érzelmeit: Londonban ’s más angol várasokban játékot szoktak 
űzni, mellynél 3 karó van földbe verve; minden karó mellett gödör nyí
lik , ’s a’ karókra különféle csekélységeket rak a’ banktartó, például: ké
seket , szelenczéket ’sa’t. a’ játékos botot dob a’ karókra és mindazt meg
nyeri, mi róluk a’ gödrökbe esik. B. II torzképen O’Connell a’banktar
tó, ’s az egyik karón kis templom látható. Melbourne, O'Connell - fej
jel ’s e’ szóval „Repeal“ , diszesitett bunkót tart kezében, mellyel a’ tem
plomos karóra czéloz, de mégis azt hiszi, bár mint bátorítja O'Connell, 
hogy a’ bunkó nem elég súlyos a’ templomot lesújtaná. John Bull, Wel
lington és Peel nyugtalan ’s aggályfeljes tekintettel nézik e' játékot. A’ 
királyné azonban derült homlokkal szól Albert hghez: „Keveset értek 
ugyan e’ játékhoz , de mégis egy koronát (angol pénznem) tevék reá;“ 
és a’ hg udvarilag Ígéri, hogy felét magára vállolandja e’ merénynek.“ 

F r a n c z l a o r s K
(Palmerston irata a’ párisi minisferséghez a’ keleti ügyben.) Gran

ville L hivatalos sürgönyt kapott Palmerstontui a' párisi ministerség szá
mára a’ keleti ügyben. Valamint minden, mi a’ londoni ministerségtül 
jő , úgy ez irat is remekül készült ’s jeles példányul szolgálandhat a’ dip
lomatái levéltárban. ’S valóban nem sajnálhaták fáradságukat az angol 
ministerek, szól tovább a’párisi levelező, mert azt kelle megmutatniok, mi
szerint mi vétkesek és ledérek valánk, mig ők jogszerüleg kezelek min
den tekintetben a’ keleti ügyet. Ezt nem olly igen könnyű megmutatni, 
’s igy szükségesnek látók az ékes szólás mezejét használni. Rendkívüli 
ügyességgel törekedtek előtüntetni, miképen mi francziák aztsem tudjuk, 
hogy tulajdonkép mit akarunk. Egészen feledve magát igy kiált fel töb
bi közt Palmerston : „Mondjátok meg már,  hova czéloztok; szűnjetek 

' meg habozni ’s ingadozni, mert Anglia véget akar vetni e’ dolognak, akár 
veletek, akár nélkületek.“ Dicséretes dolog ugyan, midőn valamelly kor
mányférfi, igazsága érzetében határzottan lép föl, ’s ha nyíltan íödözi 
fel azon hibákat, mellyek miatt nem követheti tetteiben lélekisméretes 
meggyőződése sugalinát, és mi bizonyosan szerencsét kívánnánk Palmers
ton lordnak, hogy illy magas állásponton tartja magát, ha nem látnok 
magunkat azon megjegyzésre kényszerülve, miszerint a’ fő feladást nem
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feljesité, azaz nem lélekisméretes meggyőződését követé ez ügyben. Ko- 
ránsem akarjuk a’franczia mínisterséget minden balfogástól mentnek mon
dani; de még is igaztalanság vádjával vagyunk kénytelenek terhelni Pal
merston lordot, ha ingadozás miatt vádolja ministerinket és azt lobbantja 
szemökr.e, hogy a’ keleti ügyben minden mélyebb ’s alaposb következ
tetés nélkül csupán a’ véletlenség utmutatásit követék. Mi épen őt vá
doljuk habozás miatt, mert egyedül ő az, ki legritkábban maradt meg 
az alkudozások kezdete óta mostanig az igaz ösvényen. Itt nincs helye 
hosszasan elsorozni a’ kormányok minden lépteit ’s tetteit a’ nezbii csata 
óta. Mindenek előtt Ponsonby lordot kellene emlitnünk, ki mindenkép 
háborúra tiizelé az elhunyt Mahmud szultánt, mert Russzia túlnyomó be
folyása keleten mindenkor botránykő vala szemeiben. De csak az utolsó 
fordulatot fogjuk taglalni, melly Palmerston sürgönyében különösen ki 
van emeltetve. Ezzel talán azt sikerülend megmutatnunk, miszerint a’ 
többi pont is mind fonák és rósz, miután az sem állja ki a’ próbát, melly- 
re az angol külminister az egész hatást számitá. Palmerston szerint ugyan
is Francziaország eleinte ótalmába vévé a’ szultánt, utóbb pedig rögtön 
M. Alit kezdé pártolgatni, ’s hogy mindaddig Törökország mellett sza
vazott, mig az első általányos fölszólitás valamennyi képviselőiül alái- 
raték Konstantinápolyban , mellyet ugyan maga a’ franczia követ is alá
irt; de e’ pillanattól kezdve csupán az alkirály mellett buzogtak Parisban. 
Erre mi azt feleljük , miszerint Francziaország valóban ótalmat igért a’ 
portának , és mégis tartá szavát, mennyiben azt az ügy természetivel 
összeegyeztetheté, mert különben egészen ellenkező történnék azzal, mit 
minden oldalról elérni szándék. Epen az okbul irá alá Roussin hajóvezér 
az általányos jegyzéket, és ugyan mi volt annak foglalatja ? Egy részrül 
a’ porta vigasztalása, hogy nincs mit tartania Ibrahim basa diadalmas 
fegyveritől és Russzia zsarnokságától, habár nem ad is meg rögtön mindent 
az alkirálynak, mit ez első győzelmi mámorában követelni jónak talál; 
más részrül pedig Russzia kényszerítése együttmunkálásra, melly külön
ben az egész ügyet amúgy maga kezére szerette volna elintézni. Ez utóbbi 
különösen legfőbb czél volt azon jegyzéknél, ’s igen jól emlékszünk 
még azon kárörömre, mellyet Palmerston nyilványita, midőn megtudá, 
hogy Butenieff csakugyan aláirá a’ kérdéses jegyzéket, ’s valóban mes
terfogás is volt ám az, mellyel Butenielf orosz követet e’ jegyzék-alái- 
rásra birhaták; még most is megfejthetetlen talány, hogy mikép enged- 
heté magát erre csábittatni. Ha azonban a’ nevezett jegyzék nem ért is 
tökéletes czélt, azért Francziaországot jogszerüleg épen nem vádolhatni; 
elég hogy az által Russzia kényszerítve látta magát a’ többi hatalommal 
együttmunkálva föllépni. Valamint más hatalom nem, úgy Francziaor
szág sem képes uj életet önteni a’ portába, vagy M. Alit megsemmiteni, 
anélkül, hogy egyszersmind saját és Európa érdekeit fájdalmasan ne sér
tené. Mi megvalljuk , hogy illy föladatra nem bir elég erővel a’ fran
czia ministerség; de látjuk egyszersmind, mikép Palmerston sem bírja 
föloldani e’ fontos kérdést. A’ franczia ministerség nem fölzavarni, ha
nem higgasztani törekszik a’ politikai tengert, és nem akar földabroszon 
négy fal közt országokat szabdalni és osztogatni, mikép azt Palmerston
1. tenni szeretné. Mindent, mi lehetséges és józan ésszel összeegyeztet
hető , megpróbált kormányunk, ’s mind azt ezentúl is tenni fogja a’ ke
let megnyugtatására, ’s hogy egyszersmind M. Alit illő mérséklet határi 
közt tarthassa. De a’ történteket nem történtekké nem teheti a’ fran
czia kormány ’s nem is büntetheti meg M. Alit azért, mivel megtámad- 
tatván ótalmazá magát, ’s korlátozni sem akarhatja jobban az alkirályt, 
mint mikép a’nezbii csata előtt volt, habár látna is képes eszközöket ill) ne
mű kényszerítésre. A’ franczia ministerség abban hibázott, hogy mind
járt eleinte nem közle tervet, mellyet a’ keleti ügyre nézve állandóan 
követni szándékozott; ez azonban onnan származik, mivel kelletinéljob
ban bizott a’ többi hatalom méltányosságában. Ez elővigyázati hiányt ki- 
vevén a’franczia ministerség mindenkor szorosan ragaszkodék az egye
nes vonalhoz és pillanatig semengedé magát attól eltávolíttatni. Palmers
ton nem állíthatja ezt magáról, ’s hogy megmentsük őt a’ számolási fá
radságtól, tehát csupán a’ legfontosb körülményt emelendjük ki, melly 
e’ keleti drámában előfordult. A’ hadihajók öszpontositása volt szőnye
gben a’ Marmora tengerben, azon esetre, ha Ibrahim fegyveresen közelít
vén Konstantinápoly felé, a’ porta kényszerülne segélyért folyamodni 
Russziához, a’ hunkiar - iskelessi szerződés értelmében. Palmerston azon 
elvet állitá föl akkor , miszerint az egyesült franczia-angol hajóhad erő
szakkal nyomuland Boszporba, mihelyt orosz hadihajó jelenend meg Kon
stantinápoly előtt, mihez a’ franczia ministerség azonnal egyezését adá 
’s tüstint e’ határzat értelmiben rendelkezék. Ibrahim nem nyomult előre 
és mindenki nyugottan maradt meg helyén. Egyszerre minden alaposok 
nélkül rögtön Konstantinápoly alá akará vitorláztatni az angol hajóhadat 
Palmerston , mivel állitása szerint zendüléstől félt fővárosában a’ szultán. 
Ez ajánlatot nem fogadá elministerségünk, mondván, hogy csupán akkor 
fog megjelenni a’ franczia lobogó Konstantinápoly előtt, ha orosz lobogó 
előzendi meg. Utóbb midőn a’ közös jegyzék látszólag a’ többi hatalom 
elvei alá hóditá az orosz kormányt, és Brunnow népjogi czikknek törek- 
vék Londonban nyilványittatnia’ tlardanellák elzáratasát, és jobb czélé- 
rés végett a’ Boszpor elzáratasát is a’ rendszabályhoz kiváná csatoltatni, 
Palmerston hajlónak látszék engedélyre és a’ franczia mínisterséget is 
szerette volna ez uj pályára csábítani, de ez rendületlenül megmaradt el
vei mellett, állitván: „Konstantinápoly alá vitorlázunk , mihelyt Bosz- 
porban orosz hadihajó mutatkozni fog.“ ’s mégis Palmerston Francziaor- 
-szágot merészli ingatagság miatt vádolni. Vizsgáljuk meg előbb az ügyet 
es azután: féljünk ! “ —

( Bérenger csakugyan nem vállalja el a’ pairséget.) A’ ministerek 
heves alkudozásban állnak Bérenger követtel, ki csakugyan nem akarja 
elfogadni a’ pairséget. A’ király igen neheztel, hogy aláírását illy gon

datlanul tevék pellengérre ministerei, kik nem is álmodák, hogy kegyök 
jele illy kíméletlen visszautasításra találjon. A’ pairkam^ában is rósz vért 
csinált e’ különös esemény, mellyre senki nem volt elkészülve. A’ kö
zönség azonban, mélyen hallgat az egész do logrul, mit könnyen helyben
hagyásra magyarázhatni. A’ ministerség még folyvást reményű, hogy 
más szándékra bírhatja a’ makacs követet; de e’ reménye igen valószí
nűleg füstbe menend. — Lyonban Napoleon emlékét mindinkább tisz
teli a’ nép, ’s közönséges körökben vége hossza nincs a’ sok ohajtozás- 
nak az elmúlt boldog idők után.“ —

N é m e t o r s z á g
Cöthen , nov. 13án: A’ tartományi kormány következő hirdetvényt 

bocsáta ki: ,.A’ cötheni lap nov. 2áról 88ki számában nyilatkozvány je
lent meg , mellynek értelme szerint az itteni műveltebb lakosság nagyobb 
része abban egyezék meg, miszerint ezután az utczákon egymást nem kalap
emeléssel, hanem katonai szokás szerint, a’kalapnak két ujjali megérin
tésével köszöntendik. Mivel azonban a’ többi műveltebb rész ez ujitás el
len az előbbi köszöntési szokás mellett nyilatkozott, felsőbb helyen az ha
tároztatok, miszerint a’ köszöntés ezután is kalapemeléssel, mintszokás 
és Hiedelem eddig kívánták, történjék. A’ tartományi kormány által köz
tudomássá tétetik. Cöthen, nov. llkén 1839.“

Lipcse, nov. Ilikén: Hir szerint a’ lipcsei kereskedőség a’ levél- 
postabér - leszállítást illető alázatos előterjesztésire a’ hatóság ekkép vá
laszolt: „Elsőbb figyelemmel kell kisérni néhány évig az Angliában ’s Fran- 
cziaországban életbe léptetett postajavitást, mielőtt olly változtatáshoz 
fognánk, mellynek sikerérül tökéletesen nem vagyunk biztosítva.“ Szász- 
országban általányos azon kívánat, bár történnék mentülelőbb valami a’ 
posta körül, itt a’ levélbér szerfölött nagy.

Hannovera, nov. 14kén: Harburg város is föliiást intéze nov. Sárul 
a’ fölséghez a’jelen országgyűlés eloszlatása’s újnak összehivatása iránt; 
e’ fölirást minden polgárképviselő ’s választóférfi aláírta , melly többi közt 
ekkép hangzik: „Alig látszik szükségesnek kérelmünk igazolása, mert 
csak természetes, méltányos és igazságos kivánatunk, miszerint váro
sunk a’ czélba vett egyesülésből ne maradjon ki ’s követje által részt ve
hessen a’ közelgő tanácskozásban, melly az uj alkotmánylevél megalapí
tását tüzé ki czélul. De, más városokhoz és testületekhez hasonlag, mi 
is kizáratnánk e’ tanács kozásokbul, mert mostani követünk a’jelen ország
gyűlésen megjelenhetéstül eltiltatott.

A’ braunschweigi RR dec. 9ére hivattak össze. — A’ bajororszá
gi RRet nov. 25ki kormányrendelet dec. 28ára hija össze és Schrenk bá
rót nevezi ki az első kamra elnökévé.

O l a s z o r s z á g : .
Római határokrul, nov. 13án: Római hírek Bordeaux hg ottlété

iül akként nyilatkoznak, ha bár rögtöni megjelente első pillanatban, a’ 
többi udvar ellenében, a’ pápai kormányt némi zavarba hozta is, de most 
már minden aggodalma elenyészett ’s ez egész tárgyat semmi nagy fontos
ságúnak nem tekintve, csak olly tisztelkedést mutat iránta , mint min
den született fejdelini hg iránt. A’ franczia kormány azonban ellenkező
leg gondolkozik, melly a’ hget az Olaszország ’s déli franczia határok 
közti gőzhajózás által azonnal partira látja áttétetni; ezen aggálytól ve
zéreltetve, komolyan felszólalt a’ franczia kormány Bordeaux hgnek Ró
mában vagy Olaszország bármilly részébeni továbbá tartózkodása iránt 

B e  1 g  1 u  itt.
(Törvényjavaslat a’ gabna ’s burgonyakivitel iránt.) Brüssel, nov. 

16án: Mig a’ képviselőház az uj tagok megbízólevele vizsgálatával fog- 
lalkodik , ’s nem dönté el azon kérdést: vájjon azok , kiket az elszakasz- 
tott birtokrészben választának, továbbá is tagjai é a’ kamrának? ezalatt a’ 
tanács már uj törvényjavaslatot fogada el, mellyet a’ körülmények sür
getővé tevének. Mellőzve ugyanis, miszerint általában az aratás jól üte 
k i, a’ gabna külön fajai ’s a’ burgonya igen szökken árában ’s hasonló 
évekhez képest igen magas. Ezen körülmény ’s az, miszerint több ipar
ágban munkacsökkenés állt be, az alsóbb néposztály állapotját a’ télen 
nyomorral fenyegeti. Ennek következtiben a’ kormány törvényjavasla
tot terjesztett elő, miszerint 1840 aug. lóéig rozst, búzát ’s burgonyátés 
ezekből készítendő lisztet kivinni az országból tilalmas. Ez elv nemcsak 
nem talált eUenállásra , sőt, mivel az aratás aug. közepéig még nem nagy 
befolyást gyakorol a’ gabnaárra, a’ kivitel-tiltást egész nov. 30aig ter- 
jeszték ki, azon melléklettel, miszerint a’ kormány azon esetre , ha az 
ár felette csökkenni találna, belátása szerint, ez eltiltást egészen vagy 
részenkint felfüggesztheti nov. 30ka előtt is. A’ tanács nagy többsége 
földbirtokos, kiket ezen törvény legközelebb érdekel; innen tehát még 
kevésbbé félhetni, hogy a’ követház megegyezésével nem járuland e’ 
törvényjavaslathoz.

T ö r ö k o r s z á g *
Konstantinápolyi nov. 13iki legújabb hirek semmi különösrül nem tu- 

dósitnak ; nov. 7kén elkezdődék a’ török böjt, ramazan , mi a’ kereske
désben csendet okoza. Joinville hg nov. Sikán ,Crescent4 ausztriai gő
zösön Trapezuntba hajózott — Két perzsa hg Zyll-us-Sultan, ki t , miu
tán néhány hónapig uralkodott, a’ mostani sah elüze trónjáról ’s unoka- 
öcscse Ruknud Del vet, kik huzainosb ideig mulattak Konstantinápolyban, 
Alexandriába vitorláztak, onnan Mekkába menendők a’próféta sírját meg 
látogatni. A’ fővárosban az egészségi állapot folyvást megnyugtató. — 
Az Echo de l’OrientSzmyrnából nov. 9ériil következőleg ir : „Lalande ha
jóvezér nov. 4kén minden parancsi alatt álló hadihajóval elhagyó Besica- 
bayt,  h o g y ,  mint jelentettük, vizeinken teleljen. Az angol hajóhad Yurla- 
szigeteknél horgonyoz. Stopford hajóvezér kormányától azon kivánt en
gedélyt várta, miszerint hajóserge egyik részivel Máltába vitorlázhas.'on 
telelésül. — Fridiik ausztriai főiig nov. 6ikán reggel számos kísérettel 
Ephesusba ’s környékire utazott tudományos vizsgálatok végett._______

Szerkeszti Ilelm eczy. — Nyomtatja Trattner-K árolyi úri utcza 612.
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Törökország. Hollandi». Oroszország. Gabnaár.

Ml a g - y a r  <̂ s E r d é l y  o r s z á g - .
O cs. ’s kir. felsége Eggenberger József pesti szózados-polgár és 

könyvárost szalagos nagy arany polgári érdempénzzel méltóztatott kegy. 
megajándékozni; a’ temesi kam. igazgatóságnál A l b r e c h t  János ha
lála által ürességbe jött valóságos ülnöki hivatalra M a t t y a s o v s z k y  
Imrét, ugyanazon igazgatóság ideigleni ülnökét; a’ nevezett ülnök elő- 
léptetése által megürült 5dik ideigl. ülnökségre pedig C z o l l n e r  Fe- 
renczet,’s az újonnan alkotott 6dik ideigl. ülnökségre F r e u n d  Xaver Fe- 
renczet, az említett igazgatóság eddigi jegyzőjét (actuariusát) méltózta
tott kegyelmesen kinevezni.

A’ m. k. udv. kamra a’ keblebeli számvivó'ségnél L a n g e r  János 
halála által megürült utolsó számvivó'i tisztségre Mi nasz  Móricz ingros- 
sistát, ’s az így megürült utolsó ingrossistaságra E b e r l i n g  Antal já- 
rulnokot, ennek helyébe utolsó járulnokká F e t t i c h  Antal díjatlan gya
kornokot; továbbá a’ keblebeli lajstromzó-hivafalban , E r n s t  Leopold- 
nak lajstromzóvá, ’s N e s s e l  Károlynak al-lajstromzóválett legfelsőbb 
kineveztetése következtiben segédekké S c h n e i d e r  Simeont és L a s s u 
Istvánt, registránsokká H o s s i n g e r  József és V e i d i n g e r  Ferencz 
Írnokokat; írnokokká S z e d  el  yi Lajos és l l e me n á r  György járul- 
nokokat; végre járulnokokká S c h e v i t s Mózes és S c h u m b e n s a  
József gyakornokokat alkalmazó.

Minthogy e’ folyó hónap 15dikén délelőtti 10 órakor tartandó pest
megyei takarékpénztári közgyűlésen csupán az íij intézet szerkezete, pénz
tárnokának, ellenőrének és írnokának megválasztatása felett tartatik ta
nácskozás, ott csak a’ részvényes urak és asszonyságok, melly utóbbiak
nak számára külön ülések fognak rendeltetni, jelenhetnek meg, valamint 
azok is , kik azon ülés előtt kívánják részvényeiket aláírni.

6623. T. ns Pest megyének 1 S39dik évi nov. 13kán Pesten tarta
tott közgyűlésében Simoncsics János másod -alispán, Földváry Gábor, 
gr. Ráday Gedeon, Fáy András, Szemere Pál és Kubinyi Ferencz tb., 
Pólya József orvostanár, Nagy István és Nyáry Pál főjegyző és Egressy 
Sámuel főügyvéd urak jelentvén: hogy a’ nemzeti előhaladást legbizto
sabb úton eszközlő művészet iránt viseltető hajlamoktul vezéreltetve a’ 
honi szobrászat pártolására olly módon alakultak társasággá, miszerint 
legelső magyar szobrász Ferenczy István úr által hazai fehér márvány
ból a’ haza elhunyt érdemes fiainak ’s nagy embereinek, ’s azok közt leg
először isllunyady Mátyásnak, a’ nagy királynak szándékoznak Pest vagy 
Buda köz térén emléket állíttatni ’s az e’ tárgyban általok kiadott felszó
lítást bemutatván (1. a’ mai Társalkodót) tervök ’s általában a’ szobrászat 
pártolására az egy begy ült Rendeket megkérték, határoztatott: „Ezen me
gye Rendei semmit, mi a’ Haza szebb létre juttatását czélozza, pártol
ni ’s magok ügyének tekinteni soha el nem mulasztván, a’ jelentés - tevő 
társaságnak ez alkalommal felolvastatott felszólításából kitetsző tervét 
magokévá tették, ’s azt pártolásuk alá vevén , nemcsak pénztárokban 
engedtek helyet a’ Társaság, tbiró Fáy András úr által kezelendő, pénzei
nek ’s közgyűlési termőkben a’ társaság nagygyűlésének, hanem a’ be
mutatott jelentést az ország valamennyi törvényhatóságival közleni, egy
szersmind országgyűlési követeiknek utasításul adatni rendelték : hogy 
Hazánk derék művészének Ferenczy István urnák a’nemzeti Museum mel
lé a szobrászati ’s általában véve a’ képező művészeti osztály felügyelő
jévé, részire határozandó tiszteletdij melletti kineveztetését hozzák indít
ványba, hasonló végre az ország többi törvényhatóságai is körlevelek 
által ezen gyűlésből íelszólittatandván.“ Kiad'a Nyáry Pál főjegyző.

(figyelemre méltó időjóslat.) Egy öreg kertész, ki az időjóslásban 
csalhatlansági Iliire kapott lakhelyén, ez évre ’s a’ jövőre következőket 
jósol: karácson előtt jobbadán száraz idő fog uralkodni , tetemes hideg 
nélkül; havazni addig nem igen, vagy csakhamar ismét el fog olvadni 
a’ hó. Januárban szinte igen mérsékelt lesz a’ hideg, elannyira, hogy 
jeget látni ritkaság leend, ’s azért azok, kik sok p é n z z e l  bírnak ’s hű
sítő tárgyakat nem nélkülözhetnek, iparkodjanak idején jeget gyűjteni szük
ségeikre. Egyébiránt januárban vége is szakad a’ télnek, ’s február olly 
meleg leend, hogy első felében már ibolyák fognak virítani. Martzius me
leg aprilnak foglalandja el helyét, april pedig májusét, ’s a’ széna-ka- 
szalas már május első felében véghez fog mehetni. Mindennemű gabna 
pedig olly bő termést adand, minőre azegyiptusi hét bő év óta senki nem 
emlékezik; bor, gyümölcs ’st.eff. olly dúsan fog jutalmazni, hogy az 
1840ik év legáldottabb leend az egész 19ik században. Egyébiránt a’ 
takarás minden termékre nézve egy hónappal hamarább fog véghez men
ni , mint közönségesen történni szokott. (Meglátjuk.) P. Z. —

A’ pesti nniveszeti egyesület igazgató választmányának f. e. dec. 7dikén 
tartott ülésében hatarozlatott: I. Az aláirott részvények f. e. december Ildiké
től kezdve Grimm Vincze egyesületi pénztárnoknál beíizettethelók. II. 1840diki 
januárius Okán délelőtti 10 otakor a’ nemzeti casino teremében egyesületi nagy
gyűlés tartatik , ’s a’ t. ez. részvényesek ezzel megjelenésre hivatalosan kéret
nek. Költ Pesten , dec. 8kan 1339. Szalay László egyesületi titoknok.

A’ G a z d a s á g  i l u d ó s i t á s o k  idei 4dik(sor szerint IX.) füzete 
megjelent ’s tartalma következő: É r t e k e z é s e k :  XX. Fasorok és faül
tetvények hasznai (Cziridery László.) XXI. Mesterséges rétekről (Pongrácz 
Ti vadőr) XXII. Uj módja a gabonatartásnak; egy kőnyomatu táblával

(közli K. L.) XXIII. A’ marha - bentartásról vagy nyári istállóztatásról 
(Polli Káról). XXIV. Gyapjúról (Löhner után Jávory) XXV. A’ sarju 
vagy fattyu-dohányról (Nagy Ignácz) XXVI. A’ íoldmivelés különféle mód
járól (denglázi Vittman Antal „Landwirtschaftliche Hefte“ után) XXVII. 
Központi gazdasági tanító-intézetről (szakácsi Csorba József.) XXVIII. 
Nézetek a’ mezőgazdaság állapotjárói Francziaországban (Moniteur de 
la propriété.) Ér t e s í t ő .  61. Az egyesület gyarapodása. 62. Örökala- 
pitványok. 63. Országos szőlőiskola. 64. Mezei naptár. 65. Honi álla
potunk ismértetése a’ külfölddel. 66. Gyümölcsfa-nevelés. 67. Gyapjú- 
kezelés. Nem h i v a t a l o s .  68. Hont vármegye éjszaki része. (Gyürky 
Antal) 69. A’ fekélyi nyüvek rögtöni elhajtásáról (Rosenmann Pál, bajai 
főorvos.) V e g y e s  t á r g y u a k :  70.Lépfeneszarvasmarhában. 71.Juh- 
elletés. 72. Gyapjumosás. 73. Mint képeződik a’ magtalan gyümölcs. 74. 
Must és borkezelés. 75. Mint akadályozhatni meg a’ bor virágosodását. 
G a z d a s á g i  l i t e r a t ú r a i  76. a) Honi elmeszülemények. 77. b) Kül
földiek ’sa’t. — Terjedelme e’ füzetnek tíz ívnyi 158 lap, mi egyik fő oka, 
hogy megjelenése ennyire késett. Midőn tehát ezidei (öszszesen 32 ívnyi) 
folyamatunkat befejezve, a’ t. közönségnek átadni szerencsénk van, kö- 
szönetünket nyilatkoztatván azon czímteljes hazafiaknak, kik azt becses 
közleményeikkel mint munkatársak, és szives ’s engedékeny pártolásuk
kal mint olvasók ’s előfizetésgyüjtők segítni méltóztattak, tisztelettel je
lentjük, hogy a’ jövő évi folyamra, melly szinte mint eddigelé i dőhöz  
n e m  s z a b o t t  f ü z e t e k b e n  az előfizetők számához képest (4—6) 
fog megjelenni ’s terjedelmére szinte számához képest mintegy 24—40 
ívnyi lesz, 2. p. ftjával innentova mindenütt előfizethetni. Ebbéli szives 
közremunkálásul jelesen következő czímteljes hazafiak kéretnek: Bar- 
tosságh József tbiró ur (Baranyában), Czajlik Aloiz táblabiró’s ügyész ur 
(Biharban), Czindery László Somogy megyei első alispán ’s gazd. egyesü
leti alelnök ur (ki múlt évben önként vala szíves ebbeli segélyét ajánlani.) 
Fábián Gábor tbiró ur (Aradban); Farkas Károly nógrádmegyei főügyész 
ur; Ghyczy Ignácz tbiró ’s jószágigazgató ur (Komáromban); Gyürky An
tal hontmegyei aljegyző u r; Haczell Márton urod. tisztartó ur, *(Abauj- 
ban); Horváth Dénes urod. fő számvizsgáló ur (Szathmárban); Huszár Fe
rencz komárommegyei főszolgabíró ur; Jankó István táblab. ’s urod. 
ügyész ur (Győrben); Kacskovics Dénes tbiró ’s ügyvéd ur (Nógrádban); 
Keblovszky Lajos ügyvéd ur, (Gömörben); Kölesy Vincze urod. tiszt ur, 
(Baranyában); ifj. Mariássy József tbiró ur, (Gömörben); Mulmray András 
jász-kun-kerületi jegyző ur; Nagy József ügyvéd ur, (Hontbau); Otocska 
Ignácz urod. tiszt u r , (Vasban); llosenmann Pál bajai főorvos ur, (Bács- 
ban); Serinány János urod. tiszt ur (Pestben); Szendrey Ignácz urod. fel
ügyelő ur (Szathmárban); Tanárky Gyula jószág-igazg. titoknok ur, (Vas
ban ’s egyebütt); Thaly Antal tbiró ’s urod. ügyész u r , (Nyitraban); 
Tóth István urod. számvevő ur, (Komáromban); Tóth József urod. tiszt 
ur, (Bácsban); Tóth Mihály jószágkormányszéki járuló ur, (fm. Esterházy 
lig majorátusában); Török János jószágigazgatósági ülnök ur, (Vasban); 
Vagner József t.biró’sjószágigazgató ur, (Trencsényben); Varga Lajos
t.biró’s urad. ügyész ur (Fejérben); Vermes Illés t.biró’s urod. fő ügyész 
ur (Veszprémben); Wargha István kisdedovó képező-intézeti igogató ur 
(Tolnában); Zomborcsevics Vincze szabadkai főorvos ur (Bácsban). Pes
ten előfizethetni a’ h. gazdasági egyesület titoknoki hivatalában (Zöldfa 
utcza 373 sz. a.) és Eggenberger József ur és fia könykereskedésében 
ferencziek piaczán. Ki legalább 5 példányra küldend előfizetést a’ szer
kesztőséghez, egy ingyen példánnyal fog megtiszteltetni. Ezek folytában 
nem hallgathatjuk el, miképen m. Károlyi Lajos és Batthyány Kázmér 
grófok rohonczi gazdaképező intézetének igazgatósága legközelebb azon 
megbecsülhetlen ’s igaz hazafi kebelből eredett határozatát nyilai koztatá, 
miszerint gazdaságtudományi közleményit „ R o h o n c z i - k ö z i e m é -  
n y e k “ czime alatt időrül időre a’ Gazdasági Tudósításokba lesz szives 
közre tenni, melly hazafi ajánlatáért a’ t. igazgatóságnak hálás köszö
netét nyilványitván a’ szerkesztőség, ez uj folyamot annál kecsegtetőbb 
reménynyel ajánlja a’ t. közönség pártolásába. Költ Pesten dec. 9. 1839. 
Kacskovics Lajos s. k. gazdaság egyesületi titoknok mint szerkesztő.

Baja, dec. 3kán: A’ bajai nőegyesület, iránya szerint városunk kórháza 
javára jövő év január 7kén az oroszlán czimú vendégfogadó teremében sorsvonatos 
tánczmulatságot fog tartani, meilyre a’ városi és környékbeli dis/es ’s az em
beriséget méltánylani szerető közönséget szívesen meghíja. Bemenetdij egy 
sorslappal 30 krajezár, külön sorslap 10 krajezár pengő. A’ tisztelt egyesület, 
működését kiterjesztendő, mult October 17dikén tartott ülésében széplelkű buz- 
góságuk és jótékony jellemöknél fogva „egyesületi tiszteleti tagjaivá“ nevező 
ki: Állaga szül. Fazékas Emma assz. Becsén , Antunovics szül. R' dl Borbála 
assz. Almáson, Bogyó szül. Karácsonyi Johanna assz. Szent-Ivánon, Németsze- 
ghy szül. Vermes Julianna assz. ’s Vojnics szül. Vojnics Ludovika a««z. Szabad- 
kan , Sztrilics szül. Radán Mária assz. Zomborban, Spech szül. Rákóczy Karo
lina assz. Kalocsán, Rezsny Emilia kisassz. Pacséron , Baján pedig Pallermatn 
szül. Radán Borbála assz. ’s HültI Nina, Mészáros Tbirza és Paukovics Ida 
kisaszszonyokat azon reményben, hogy ez általa tett kedves megtiszteltetést bizo- 
dalommal elfogadván a’ szenvedő emberiség nevében kezdett szép czélu válla
latot ezután is buzgón pártolni ’s az intézet szent czélait előmozdítani szíves
kednek. Nem lehet nem említni legforróbb hálaérzelem nélkül Kopcsay János 
bács-keresztúri görög kath. lelkésznek azon nagybecsű jótéteményét, mellynél 
fogva számos csupán öntudatában ismert adakozásin kívül a’ bajai „Remete szent
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Pál“ kórintézet pénztárába 250 v. forintot küldeni szives volt, miért a’ ritka 
erényű férfiúnak a’ kórházi felügyelőség a1 szenvedő emberiség nevében hosz- 
s<iú ’s minden boldogsággal páros életfolyaiúot kivan — azon óhajtás mellett, 
vajha szerény tetteit diszboglároztatni engedné! Ez azon ritka férfiú, kit kegy. 
fejdelmünk jeles tulajdoninál fogva püspöki polcára ennelni kívánt ezelőtt; azt 
azonban más— benső sugalmaban — méltóbbra ’s általa kijelöltre kérte állruház
ta! n i’s a’ kegyes koronás fő a’korunkban szinte hallatlan kérelmet nagy dicsőén 
teljesité is.

Az a g a r á s z  t á r s a s á g  alaprendszabílyi következében f. dec. 
2kán a’ társasági agarászat megtörtént. Mind az idő kellemessége, mind 
a’ mulatság érdekes volta szám >s tagot gyüjte Üllőre, melly gyüléspon- 
tul jelöltetett ki. Ez alkalomra két diszes ezüst billikom volt ajánlva, az 
első a’ társaságtól illy körülírással: „Az öt évre összeállóit agarász tár
saság a’ legjobb agárnak, Üllőn karácson havában lS39“;a’ 2dikat mint 
már e’ lapokban is említtetett, gr. Ráday Gedeon adta , illy felírással: ,,A’ 
második helyet kivívott agárnak, G R. G. Üllőn karácson havában.“ Hét
főn 9 órakor indult a’ társaság sz. lőrinczi pusztára , melly MajeriFy Fe- 
rencz ur isméretes szívességének 's minden honi vállalat meleg pártfogó
jának megegyeztébő! ’s engedelméb'il tűzetett ki agarász-térül; kijiránt, kü
lönösen a’ hely kedvező fekvése, ’s a’ nyíllak számos volta miatt újabban 
is lekötelezettnek érzi magát a’ társaság. 12 agár jelentetett be pályázó
nak, mellyek sors által páronként összeillesztetvén , ’s a’ felállított mód
szerint pórázról kettesivei eresztetvén a’ nyúl utá í , végre a’ billikomo- 
kérti futásra két agár maradt fel. A’ társaság-adta billikomot gr. Ráday 
Gedeonnak, Beniczky Adolf ur által nevezett, Fo r d í t s  agara, a’ má
sodikat pedig Schajer Sándor ur Sz i k r a  agara, a’ novemberi Billikom 
nyertese kapták el. Ezen már magában is igen kellemes és férfias időtöl
tést, mellynek valódiságát a’ társaságnak naponként több érdemes tag
gal szaporodása eléggé tanúsítja, cs. k. hadnagy Jedlinszky Sándor ur 
nevelni kívánván, a’ legserényebb agarász paripa jutalmaztatásaul, meg
határozott tétel ’s azon kikötés mellett, hogy ur lovasok futtassanak, egy 
igen becses értékű e’ czélra készíttetett tajtékpipát ajánlott, mellyért öt 
agarász paripa állván ki az előleg kijelölt térre nyertes lön Ráday Gedeon 
gr. Laura pej kanczája, lovagolta b. Forray Iván, a’ 2dikló,  melly a’ 
tétosszeséget kapta, volt Kandó József ur fekete paripája Zefír, a’ tulaj
donos által lovagolva. Az egész társaság legnagyobb megelégüléssel vált 
e l’s már előre örvendve a'jövő évi február 19kén tartandó agarászatnak, 
melly alkalomra e’ társaság résziről a’ legjobb agárnak, egy még nagyobb 
értékű billikom rendeltetett, a’ 2dik helyet kivivónak pedig Komáromy 
György és Schajer Sándor urak szivességiből egy hasonlókép becses bil
likom fog nyujtatni. Ugyanekkor a’ társaság résziről a’ legszebb és leg
nemesebb futó agár birtokosa egy e’ czélra metszetett tajtékpipával fog 
jutalmaztatni. V alamint a’most nyert két billikom,úgy az 1840ki februárban 
elnyeretendőknek is készítője Girgl Aloiz pesti polg. ezüstmüves, ki 
ügyességének és szorgalmának ez úttal nem csekély jelét bizonyította be. 
S .̂ Lőrincz puszta közelebbsége miatt, megjelenési helyűi ez úttal jövő feb- 
ruariusban Yecsés helység választatott, hol is a’ kényelmesb ellátásról 
a’ társaság elnöke gondoskodni fog.

E p e r j e s e n  nov. 2ökán tartó a’ helybeli kerületi evang. collegium, ns 
Sáros megye, ’s városunk számos tisztjei jelenlétiben azon halotti tiszteletet, 
mellyel az volt úgynevezett extramoenialis inspectors ’s egyik legnagyobb jöl— 
tevője, néhai S z i r ma y  János  ur emlékének hálásán tartozott. Egy liarmo- 
niás karének után rector Munyay Antal és Fuchs Albert professor és könyv
tárnok uu. kötetlen, 5 tanuló pedig kötött beszédekben dicsőitek a’ kimultat; az 
egészet ismét karének rekeszté ’ a  kiki megindulva hagyá el a’ templom szent 
teremét. A’ boldogult megyénk, sőt hazánk legjobb fiai közé méltán számúan- 
dó, mind sokoldalú ’s mély tudományossága , mind közjó körülti őszinte és si
keres buzgósága miatt. Nem volt ugyan is 30 év óta jelesb megyebeli küldött
ség vagy választoltság, mellynek ö vagy tagja , vagy elnöko ne lett volna. A’ ti
szai kerület evangelicusinál halhatlan marad számos, a’ köznép-nevelést tárgya- 
zó munkálkodása, a’ collegiumnál pedig ennek falai közt letelt 14 ezer darab- 
nyi könyvtára , ’s ennek gyarapítására ’s gondviselésére rendelt 10 ezer váltó 

$  forintnyi hagyománya miatt. Béke és áldás porainak! Elhunyt élte 62dik évében, 
folyó év sept. 2ükán Kerekréten. A’ boldogult helyébe egy új inspector válasz- 
tandási napját ( jövő jan. 26kót) a’ helybeli felügyelő különös meghivó-lcve- 
lekben a’ kerületi pártfogóságnak hírül adandja.

T o a ssér - ’» ip a r iig 'y . A’ hegyaljai szűreinek vége; azonban kezdeté
től majd végeztéig esős volt az idő; a’ szüretet bor-mennyiségre nézve, általán— 
véve az egész hegyaljt, középszerűnek sem mondhatni, kivevén, hogy néhány 
borosgazdának reménye felett több hordója telt meg; minőségre: az édes bor jó, 
az aszú nein sok és középszerű tulajdonú; vevő — többnyire galicziai és porosz 
zsidó—elég, a’ bor ára: egy puttón aszús 22 p.ft.volt általán, noha többen a’ vidéki 
bortermesztő urak közül 30—35 ezüst fijával is fizettetik boraikat. H-k.

KÜLÖNFÉLE. Ősi ből  (Veszprém megye). A’ veszprémi püspökség birto
kához tartozó Ősi helységben a’ szünctlen nedvességtől romladozni kezdett ré
gi szőkébb templom helyett újat és sokkal bővebbet építtetni eltökélvén, fin. 
■Köpne a y József, herczeg-primás és veszprémi püspök, 1837. május utol
ján építéshez kezdeteit; az épület bárom évig folytatott niunka után tömérdek 
költséggel bevégezletell, úgy hogy 1830. nov. 2íikán fölszcnteltetvén, már isteni- 
szolgálaltételre is alkalmaztatott. A’ derék’s igen csinos épület hosza kívülről 20 
ölnyi ; széle’s belvilágossága, (Jöl; falainak egyenes magassága kívülről 7 öl; 
tornya, aranyzott keresztje csúcsáig, 20 öl magas. Építtetett pedig a’ népnek 
minden legkisebb terheltctése nélkül, melly sem szekerezést, sem gyalog mun
kát nem lett ingyen , hanem a’ kinek munkálkodni tetszett , alku szerint kész 
pénzzel fizettetett. Ég áldása a’ nagylelkű jóhevőre!— A’korszellemmel párosult 
józan mivelódéstül Veszprém sem akar távol maradni, hanem azzal versenyt 
futván , sok szépet és jót Ígérő reménnyel kezdi hinteni a’ szelíd polgárisodás 
magvait, E’ végbül milly készek követni Veszprém lelkes polgári azt, mi a’ tár— 
salkodással páros haladást illeti, megmutatja legközelebb múlt nov. első napjain, 
sok előtt csak képzelgés-Rzülte óhajtásnak vélt de már azon hó közepén egy het
ven részvényesből álló tagra szaporull casino alakulása, melly azon elvből indulva , 
hogy semmi testület fő és alkalmas tagok nélkül nem létezhetik, közgyűlésben 
elnököt, aligazgatót, pénz-és levéltárnokot, jegyzőt, ’s több választmányi ta
got választván , vezérelvül tűzvén ki pedig a’ mivelődést , czélszcrü rendelet 
hozással létegesüle mindarra, mi a’ szelíd érzés józan kifejlődésére eszközül 
szolgál, ’« hogy annál szorosb lanczokkal kapcsoltassanak a’ részvényesek egy
máshoz, a’ társaság három clőJjáróji fényes lakomát adtak a’ belvárosi vendég
lői Cnsino-torembcn , hol fels. fcjdclmünkért, nádorunkért a’ magyar nyelv tár—

íyában tett szives közbenjárta miatt is, országunk főpapjáért,' Széchenyiért, mint a’ 
festi első casino alapítójáért, ’s többekért számos éljenezés közt, honi hangá- 
izok zenéjétől lelkesítve, poharak üdítettek; a’ kölcsönös szeretet, ,’s egymás
iránti bizalom, ’s ezen már rég (»hajtott ezélérésen tiszta Őrömbül származó kedv 
nindegyik arezán látható vala ; óhajtható is, hogy kevés idő alatt jutalommal 
«zedje gyümölcsét annak, mit ültetget, ’s gondos kezekkel ápolgat. — F e l s ő -  
T ár kány,  nov. 1.9: Hogy az élet legtündérebb örömei is hirtelen olvadhatnak kö? 
serű könnyekre, c’ szív -  rázó eset elég szomorún tanusítja.Nov. ükén J u h á s z  
István és Somogyi  Zsuzsi, éltük csak most nyíló tavaszán, keblök rokon ér
zelmire ügyelve , egymásnak házassági hűséget eskíittek az oltárnál; őrömme- 
nyokzőjöket, nemzeti szokáskint, rokonaik’s ifjú barátik vidám körében három
napi vig lakomával ülitek, nem sejdítve, hogy ennek végivel egy szörnyeteg 
boszuvágyának véráldozáíul szánvák , ki rósz szive tömlőjében rég forralt dü
hét kiöntendő, nov. ükén, a’ víg lakoma utáni éjjel, a’ mély álomba merüli 
menyekzosek házát meggyujtván, gaztette súlyát leginkább a’ nevezett ifjú há
zaspárral éreztette, kik vidékünk köznépinél szinte mindenütt bevett rósz szo
kás szerint, a’ padláson hálván, mély álmukból csak akkor dadának fel, midőn 
már a’ hirtelen elharapózott tűz körülöttük mindent lángba borított, és szaba
dultok majd lehetetlen volt: eszmélet nélkül fotósának ide ’s oda a’ sebesen égő 
szalmafodél alatt, halálukat a’ dúló láng közt lelendók, ha a’ padlás száján tö -  
ténetesen le nem buknak, ’sinnen a’ férj nótcstvére által kiragadtatva, meggyűli 
ruhájob öldöklő lángjaitól meg nem szabadijainak; csupa sebbé váltak az öst-ze- 
égett boldogtalanok, kiknek iszonyú sebeit irtőzat, éles fájdalmikaí szánako- 
dó könyek nélkül látni lehetetlen volt, kivált midőn az ifjú férj Egerbe, az ir- 
galmas-atyák kórházába indulandó, különféle gyötrelmektől elfogult nőjétől, ezen 
szavakat zokogva: „Isten hozzád, kedves pár! tudom, többé nem látlak“, sű
rűn ömlő könyei közt elvált. Bús jóslata rövid időn teljesült is Miért az égés ’s 
esés által halálosan megsérült nő sebeire hasztalan lévén minden orvos-szer , 
nov. lökén 38 órai nem tágító fájdalmak véget szakítanak tizenhat évre terjedi 
jobb sorsra érdemes éltének. Az emésztő lángok által nejétől, házától, vagyona’ 
nagy részétől megúsztatott, ’s veszedelmesen megsérült férj gyógyításában, 
marezona fájdalmi enyhítésében szánakodó részvéttel, kitelhetóleg fáradoznak 
az irgalmas - atyák. — Zágráb megyében f. decemberre következő ársza
bályt hozott a’ hatóság az élelmiszerekre nézve: marhahús fontja 3 kr., borjú
húsé 5 kr., sörtésé 8 kr., bárányhusé 3 kr., ürüc 3 kr., gyertyáé 14 kr., szap
pané 8 kr., disznózsíré 14 kr., finom liszt itezéje 4 kr., kenyérliszté 3 ki. ,  
pgóben. — Nagy-Zdikau urodalmaf, vagy az érette Járó 203 ezer váltó forintot 
a’ jószágtulajdonos maga nyeré vissza; 5(J737 számmal egy bécs-leopoldvá- 
rosi kendőnyomtató 30 ezer forintot nyert, 35407 számmal két pinezér a’ leo- 
poldvárosi „Arany bárány“ vendégfogadóban 10 ezer forintot. — A’ szerb idcigl. 
kormány több iljat külde kiképeztetés végett a’ bécsi tud. egyetembe ésa’scl- 
meczi bányász akadémiába.

S p a n y o l o r s z á g .
(Előkészületek Madridban a’zavargások ellen. Elegy.) Madrid, nov. 

20ikán ,,A’ kormány annyira fél zendüléstől, hogy a’ Puerta del Sol előtt 
két álgyut állíttatott fel, két lovas zászlóalj őrködése alatt, és az egész 
városi őrséget fegyver ala parancsold Laliéra tábornok madridi főkapi
tány leend , mint némellyek mondják ; mások szerint mindazáltal Oraa 
tábornokot szándék e’ hivatalra meginni, ki jelenleg Burgosban viszi a’ 
főparancsnokságot. A’ kormányt elbatárzottriak állítják a’ sajtószabad
ságot azonnal megsemmifeni ’s a’ tartományi hatóságtisztek nagyobb ré
szét hivatalaiktól megfosztani, különösen pedig Valencia és Murcia tar
tományokban , honnan folirások érkeztek, mellyek igen kemény hangon 
nyilatkoznak a’ cortes-föloszlatás ellen. Zea Bermudez, Cruz és Marco, 
az ismért bibornok, bir szerint, meghívó-.leveleket kaptak a'kormányzó 
királynétól, ki egészen úgy szándékozik helyreállítani a’ kormányzósá
gi tanácsot, mikép azt Ferdinand halálakor találta. Toreno, ki San Mi
lan által tökéletesen képviseltetve érezheti magát a’ ministerségben, tá
vol maradt minden ármánykodástól, ’s Rumigny sem igen mutatkozék 
legközelebb a’ palotában, mert szeretné elhitetni a’ világgal, hogy sem
mi befolyással nem volt az utóbbi rendkívüli határzatokra. Egyébiránt a’ 
nyugalom mindeddig pillanatnyira sem volt háborítva a’ fővárosban , ’s 
a’ hatóságok és kormány erőteljes rendelkezési minden aggályt eloszlatnak. 
— Espartero főhadiszállására hir szerint követek érkeztek , alkudozás 
végett, a’ cataloniai zendülők nevében. E’ bir annál fontosb következ
ményű lehet, mivel Albacele körül sergeink egy része némi kudarezot 
vallotta’ zendülők ellenében, ’s igy csakugyan szükségük van bátorí
tásra az alkotmányosaknak. — Bergából Írják, mikép Tristany Catalo- 
niába érkezte minden fék alul fölriasztá a’ carlosiakat. Segarra, ’s va
lamennyi főbb tiszt, kik a’ nagy hadsereghez tartoztak, és a’ guerilla- 
vezérek összezördültek egymással. Espana grófnak sikerült éltében szi
gorú és kemény fenyítékkel annyira mennyire féken tartani a’ catalo
niai fegyveres csapatokat, ’s mintegy 20 zászlóaljat képezni belőlük. 
Mindenki meg van győződve, hogy most, Espana halála után , néhány 
hét múlva, végkép íol leend oszlatva e’ tetemes haderő. Néhány magá
nyos levelező szerint Segarra már kényszerülve lálá magát á’ parancs
nokságról lemondani. — Bayonnei hírek szerint Espartero Mas de las 
Matasba helyzé főhadiszállását, mit némellyek hátrálásra vélnek ma
gyarázhatni. Utóbb úgy hiszik Anaciz , Daroea vagy Teruelbe vonuland. 
A’ rendkívül rósz időjárat könnyen nagy zavarba hozhatná a’ hadserget. 
O’Donnell folyvást Mostjueruela körül áll és semmi hadi mozgalomra nem 
mutat kedvet. — A’ Gazette du Languedoc azon kissé regényes hangzatu 
hirt közli, miszerint Cabrera párviadalra szólitá íöl Esparterot, mondván 
hogy ez által sok spanyol vért fognak megkímélhetni. Espartero alkal
masint megvetéssel utasitandja vissza e’ botorságot, mert egész nemzet 
sorsát józan ember nem bizandja egyes vakmerő kalandor kardélire.“ —

(A. Marrast Barcelonában elfogatva. Espana csakugyan megöletett.) 
A’ National szerint Armand Marrast a’ madridi franczia követség kívána
téra Barcelonában elfogatott. Jelenlétét Barcelonában politikai tervekkel 
hozák kapcsolatba, mikép az a’ párisi „Frose“ következő nyilatkozatá
ból világosan kitűnik: „Armand Marrast, mint halljuk, titkos társulat 
fölszólitására jelent meg Barcelonában, melly folyvást összeesküvést ko
hol azt alkotmányos kormány ellen. Semmi kétséget nem szenved , mikép 
Barcelonában, hol előre gyaniták a’ cortes-füloszlatást, hatalmascsapásra 
készülnek közakarattal a’ l'öllengősdiek.“ A’ National méltán megróva
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e’ czikket, mondván, miszerint Armand Marrast esnp.inIntveseegészsé
gé helyreállítása végett utazók Barcelonába, ki t. i. száműzetése alatt 
igen sokat szenvedett. — A’ cataloniai hadosztály parancsnoka hivatalo
san jelenti, mikép Espana gr. holttestét csakugyan Segre folyamban le
lek meg ; de a’ tettesek még mindeddig nincsenek felíodöztetve.

A n g l i a .
(Hivatalos jelentése a’ királyné férjhez menésének.) London , nov. 

23ikán: „Ma délután két órakor mintegy 200 titkostanácsi tag gyűlt össze 
Buckingham palotában, hol Viktória királyné következő szókkal jelenté 
e’ tanácsülés czélját: „Azért hivatáin Önöket ez órára össze magamhoz 
hogy határzatomat közöljem Önökkel olly tárgyban , melly népem jóllé- 
tire ’s jövendő életem boldogságára nézve legmélyebb érdekű. Szándékom 
magamat házasság által Szász-Coburg-Gotha Albert hgliez csatiam. Lég- 
bensőbbleg áthatva ünnepi komolyságától azon szövetségnek, mellyet kötni 
készülök, nem tökéletes érett megfontolás előtt hozáin e’ határzatot, ’s 
nem is szilárd bizalom érzete nélkül, miszerint az, a’mindenható isten 
áldásival, valamint házi boldogságomat biztositandja , úgy egyszersmind 
országom érdekire nézve kedvező leend. Czélszerünek tartám Önökkel 
minélelőbb tudatni e’ szándékomat, hogy jó előre értesítve legyenek ez 
országomra ’s magamra nézve annyira fontos tárgyról. Meg vagyok egy
szersmind győződve , mikép e’ határzatomat valamennyi alattvalóm ked
vesen fogja fogadni.“ A’ Globe igy nyilatkozik a’ királyné választásáról: 
„Azon föns. fiatal férfi, kit ő fels. Európa protestáns hgeiből ezennel jö
vendő élettársul váloszta, e’ határzat következtiben olly helyzetbe jőve , 
melly Angliában legbensőbb részvét, az egész világban pedig irigység 
tárgyává teszi őt. Albert hg mind azok erősítése szerint, kik öt magahoz 
hasonlókkal ’s alant osztályuakkal társalgani látták, tökéletesen megér
demli azon büszke kitüntetést, melly reá várakozik. A’ hir olly értelmes- 
séget ’s tudományokat tulajdonít neki, mellyek minden udvar diszeül szol
gálhatnak , ’s azon reményre jogositók, miszerint benső helyzete szere
tett királynénknál, az isteni gondviselés áldása által segittetve, király
nénknak nemes családi élet tiszta örömeit nyitandják meg, melly nélkül még 
az udvari fény, trón hatalma és egész nemzet tisztelő vonzalma is kitölt- 
hetlen ürességet hagynak a’ szívben. Albert hg, Szász-Coburg-Gothai Er- 
neszt uralkodó hg másodszülött fia, ő félbenszakasztás nélküli sorozaton ke
resztül származik azoktul kik közül egyiknek az örökké emlékezetes vvormsi 
gyűlésen, Luther az egyházjavitó, hatalmas ótalmat, sőt talán életet kö
szönhető. ’S iine e’ családdal, melly annyira érdemesítette magát az egy- 
házjavitás ügyében, nagy alapitója megmentetése által, mo.̂ t rokoni vi
szonyba készül lépni Viktória királyné , Anglia királynéja, melly ország 
egész Európában leginkább érzi azon nagy esemény üdvös hatását. () kir. 
fiönsége mintegy 3 hónappal fiatalabb, mintő felsége a’királyné.“ — A’ 
Sun ugyanezen tárgyról ezt jegyzi meg: „A’ mai történetek igen nagy ha
tást gerjesztének, már 12 óra tájban nagyszámú embertömeg kezdecso- 
portozni a’ kir. palota előtt, a’ nép szama több ezerre ment, ’s közte szá
mos idegen is volt látható. A’ királyné kitünőleg egészségesnek látszék ’s 
nagy nyugalommal intézte szavait a’ titkostanácshoz. Az ülésnek inég 3 
óra előtt vége lön , ’s a’ nép szokott roszalás vagy tetszési jelekkel foga
dd a’ távozókat, mikép azt más nyilványos alkalomkor is rendesen tenni 
szokta. Melbourne utolsó hagyá el a’ palotát’sa’ közönség nagyobb rés.- e tet- 
szésrivalgással fogadó őt, csak néhány ember a’ népaljból találó jónak gúny- 
kiáltozással körülfutni kocsiját, kikre mosolygva (ekinte a’ ns lord. Peel 
Róbertét roszalás jeleivel tisztelek meg , ’s néhány buzgó pártolója teljes- 
séggel nem volt képes elfojtani a’ röfögést, melly minden oldalon szívből 
látszék származni. Cambridge hg fogadtatása is hideg volt ’s Palmerston 
iránt sem igen hizelgőleg mutatkozék a’ népkegy. A’ királyné néhány pil
lanat múlva testőröktiil környezve Windsorba koosizott; a’ nép általányos 
harsogó örömzajgással üdvözlé a’ fiatal fejdelenmőt. A’ toryk tombolnak , 
de minden ármányuk füstbe megy. A’ királyné népszerűsége növekszik.“ 

F r a n c z l a o r s z á g .
(liérenger mégis elfogadó a’ pairséget. Algíri hírek.) Majd valamennyi 

párisi lap egyhangúlag jelenté, miszerint Bérenger határzottan visszanta- 
sitá a pairséget; e hírek megezáfolásaul kir. rendeletet közöl november 
25ikérül a Moniteur, melly hivatalosan semmíti meg az érintett álhíreket 
és igy hangzik : „Nov. 7iki rendeletiünk következtében , melly Bérenger 
kamrai követet franeziaországi pairségre emelé, parancsoljuk: Drome vá
lasztókerület első biztossága dec. 21ikére Valenceba hivatik össze követ
választás végett.“ — A’ Toulonnais nov. ISikaig terjedő híreket közöl 
Algírból, mellyek igen nyugtalanítóknak látszanak. Bafel parancsnokot, 
Witterchem hadnagyot, egy altisztet ’s közlovast agyonütötték a’hadsu
tok, kik Abdelkader közvetlen ótalma alatt élnek , és igen közel Jaknak 
a’ franczia táborszemekhez. „Az öreg Valée , igy ir többi közt a’ Tou
lonnais levelezője, rendkívül boszus e’ gyalázatosság miatt, melly már 
annyiszor ujult meg, és el akarja tépni a’ tafnai szerződést. Hir szerint 
már parancsot is adott négy hadsut agyonlÖvetésire , kik legközelebb hâ  
talmaba kerültek. Ezentúl mindenesetre visszatorlást fog gyakoroltatni az 
emir törzsökéi ellen. Valée tábornagy ezenkül ünnepélyesen nyilványitá, 
hogy Abdelkader megsemmittetése előtt nem fogja elhagyni kormányzói ál
lomását. Magok az arábok is boszankodnak a’ hadsutok ez újabb gyil
kossága miatt, s nem is merik már meglátogatni vásárinkat; mit azonban 
igen helyesen tesznek , mert katonáink elkeserítitsége olly magosra há
gott , hogy alkalmasint vérontásra kerülne a’ dolog, ha arábok mutat
koznának a vásái téren. Bordeaux hg, mint mondják , koránsem poli
tikai czélok miatt, hanem egy szép dalszinésznő után ment Rómába, és 
inkább szerelmi kalandokat óhajt, mint komoly zenditési merényeket*

O r o s z o r g ^ á  g .
A’ poloczki görög-egyesült egyházi gyülekezet oklevele. Az atya, fiit 

es sz. lélek neveben. Mi isten kegyelméből Oroszországban a’ görög-egye
sült egyház püspökei és fölszentelt gyülekezete ismételt összegyűlésünk

ben következőt vcveuk tanácskozás alá : „Egyházunk , kezdetében egy 
vala azon szent, apostoli, igazhitű katholica egyházzal,, mellyet Jézus 
Krisztus urunk’s megváltónk maga alapított keleten, keletről az egészvi- 
lágot megvilágositá ’s eddig a’ keresztyén vallás isteni tanjait egészen és 
•változatlanul íontartá, a’ nélkül, hogy legkevésb is lenne abba keverve az 
emberi találékonyság szelleméből. EJ megáldott ’s általányosan üdvezitő , 
közönséges szövetségben egyházunk a’ görög-orosz egyház elválhatlan 
részét alkotó, valamint elődink, nyelvükre és eredetükre nézve szün
telen az orosz nép elválhatlan részét alkotók. De t; rtományinknak valódi t 
hazánktól, Oroszországtuli szomorú elszakittatása elődinket is elszakító 
a’ valódi katholica egységtől, ’s idegen uralkodás önkénye a’ római egy
ház hatalma alá veté egyesült név alatt. Noha azonban valódi oklevelek 
által biztosítók őket keleti isteni szolgálatok iránt anyai orosz nyelvü
kön , minden szent szertartások, sőt más keleti egyházak intézvényei iránt 
is biztosítók ’s noha nekik a’római vallásra áttérni tilalmas volt (nyilványos 
tanúság ez arra,mennyire tiszták ’s változatlanoknak tekintek ó keleti intéz- 
vényinket) mégis a’ hajdani lengyel respublica ravasz politikája ’s nz ez
zel öszhangzó diák papság szelleme, melly az orosz nemzetiséget és a’ 
keleti egyház ősi szokáson alapuló isteni szolgálatát nem szenvedhető , 
oda törekvék egész erőből, hogy népünk és egyhazunk ősi szármozásá- 
nak nyomát is eltörleszszék ; e’ kelté s törekvés által elődink az egyesü
let elfogadása után a’legsiralmasabb sors alá voltak vetve. A’ nemesség, 
jogaiban csonkulást szenvedve, áttért a’ római hitvallásra; polgárok és 
parasztok azonban, kik az egyesület után is hiven megőrzék atyjaik őm 
szokásait, súlyos üldöztetés tárgyai valónak. De nem sokára szökésink 
és szentegyházi szertartásiak , egyházunk intézvényei és isteni szolgála
tunk tetemes változást szenvedtek ’s hely ükbe diák, czélnak semmikép 
meg nem felelő intézvények léptek. A’ görög-egyesült papságot mindéit 
tanitáseszközt nélkülözve, szegénységben és meggyaláztatasban sínylődve 
a’ rómaiak végkép elnyomók , ’s tökéletes megsemmisülés lényegeié őket, 
hacsak százados nyomoraik legfőbbike véget nem ér; ugyanis tartomá
nyiak, Oroszország régi birtokai, ismét az orosz birodalomhoz csatoltál- 
tak. Az egyesültek nagyobb része használta e’ szerencsés eseményt, azon
nal még akkor visszatért a’ keleti igazhitű katholica egyházhoz, ’s a’ kö
zönséges orosz egyház elválhatlan részét alkotók ; a’ többiek a’jótékony 
orosz kormányban ótalmat találtak a római papság túlnyomó hatalma 
ellenében. De a’ most uralkodó jámbor fejdelem, Pa u l o  wi t s  Miklós 
czár atyai gondoskodásának tulajdoníthatjuk egy házunk jelen tökéletes füg 
getlenségét; papi ifjúságunk illő neveltetésire megkívántaié bő eszközö
ket, szentegyházink mostani megújulását’s növekvő fényét , hol az Is
teni szolgálat atyáink nyelvén tartatik’s hol szent szertartásiuk régi tisz
taságaikba ismét visszahozattak.Lassankint mind \isszahozák azon intéz- 
vényt, mellyek ős időktül keleti’s orosz egyháznál szokásban vidtak. Csak 
még az óhajtható, hogy ezen ősi, istennek tetsző, rend jövendőre is Orosz
ország egész egyesült népességére alapiüassék meg, miszerint az orosz 
egyházzali előbbi egység tökéletes visszaállitása által ezen korábbi gyer
mekek valódi anyjok keblében találjanak nyugalmat ’s lelki előmenetet, 
mitől elidegenülésük ideje alatt meg valanak fosztva. Deisten kegyelmé
ből korábban is régi anyánktól, az igazhitű katholica, keleti ’s névsze- 
rint az orosz egyháziul nem annyira szellemben , mint idegenüli függés 
és kellemetlen esemény által távoztunk,most azonban a’ jó isten kegyeim* - 
bői ismét annyira közeledtünk hozzá, miszerint egyesülésünket vele nem 
ainyira parancsolni mint kimondani kell. Ezért mi forró és szívből szár
mazó imádságunkban, miután az isten , urunk és Jézus Krisztus megvál
tónk (ki egyedül valódi feje a’ valódi egyháznak) áldását kértük és a’szent 
’s mindenkit tökéletesbitő lelket segélyül hittük, szilárdulj és változhat- 
lanul következőt határoztunk; 1) Ujlag megismerjük egyházunk egysegét 
az igazhitű, katholica, keleti egyházzal’s ezért mostaniul ránk bizött nyá
junkkal a’ szentséges , keleti, igazhitű pátriárkákkal! egységhez a’szert 
uralkodó közönséges orosz zsinat iránti engedelmességhez ragaszkodunk; 
2) Az igen jámbor urat és Czárt arra kérjük , hogy venné jelen határza- 
tunkat magas vedszárnyai alá és eszközleuc végreha jtatását, a lelkek üd
vét’s békéjét tekintetbe véve legfelsőbb belátása és uralkodói önkénye ál
tal , hogy jótékony pálezája alatt minden orosz néppel, egy ’s ugyanazon 
ajakkal, egyesült szívvel dicsérhessük a’ szentháromság istent,a’ régi apos
toli hivatal, a’ szent egyet, zsinatok rendelete és az igazhitű katholika egy
ház tanítója ’s nagy püspöke utasítása szerint. Ennek megerősítéséül miu- 
den püspök’s a’ papság minden előljáróji aláírták ezen egyházgy ülekezeti 
oklevelet sajátkezűig ’s a’ többi görög-egyesült papság közönséges meg
egyezése jeléül sájátkeziileg ide csatoljuk a papság és szerzetesek, mint 
1305 személy nyilatkozatát. Költ isteniül őrzött Poloezk városban , a'vi
lágteremtés 7347ik évében, az isten fiának emberré lette 1839ikeben, 
febr. hónap 12ik napján, a’ nagy bojt vasárnapján.“ (Következnek az ah - 
Írások, mellyek 13üorül később 1607re szaporodtak; úgy hogy Orosz
országban egy görög-egyesült papi kerület nincs, melly buzgó részt ne 
venne az összeförradás e’ nagy müvén.)

O l a s z o r s z á g : .
Olasz határokrul, nov. 20kán: Római magányos irat szerint, jól 

értesült forrás után, Bordeaux hg Rómából rögtön eltűnt. Némellyeksze
rint Livornoba utazott. Ha e’ hir valósulj tanulságul szolgál arra, miszerint 
ez ilju hg nagy mértékben könnyelmű, vagy azon gyanú, mintha politi
kai czélból utazott volna Olaszországba, nem alaptalan.

XVLGergely szentséges pápa beszéde,mellyet ndv.22n bibornoki titkos 
tanácsban tartott, következő: ,,Tiszt; atyák! Apostoli hivatalunk kezdetei 
óta már sok szomorúságot és keservet kényteténk közleni az idő mostoha- 
sága miatt e’ helyről veletek. De az, mit e’ mai gyülekezetben az egéssí 
egyház gyásza és siralma között tudatunk, öllyasmi Valóban* melly felül- 
halad minden keservet, mikről eddig panaszkodunk. Mindnyájatok előtt
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tudva van, miszerint a’ ruthen (azaz orosz) püspökök ’s azon egész 
derék nemzet, mclly a’ katholica egység fölvétele után fájdalom később 
a’ keresztyén bittel egyszerre attól elszakadt, és saját nyelvük és gö- 
,.(-)rr szertartások fen hagyásával a‘ görögök szomorú elszakadása követ
kezek , az isteni kegyelem sugallatából egyszerűéi többször gondolkozó
nak komolyan és őszintén a’ római egyház keblébe térésről. Ezen okbul 
irá alá a’ ílorenczi köz zsinaton a’ görögökkel a’ kiewi érsek , egész 
Oroszország főpapja, az annyira hires egyesülési oklevelet. Ámbár azon
ban a’ dolog ismét dugába dűlt azok nyugtalansági és ellenséges törekvé- 
si által, kik világ ellen harczolva, annál makacsabbul függőitek a’ schis- 
mán , soha nem hiányzottak még is intések és buzdítások, névszerint a’ 
püspökök résziről’s végre feltűnt azon szerencsés nap, mellyben isten 
irgalmából a’ ruthen nép csakugyan szerencsés lehetett az elhagyott anya 
keblébe visszatérni; ’s a’ mindenhatótul alapitott azon szent városba vo- 
nulhatának be ismét, hol csak egyedül találhatni valódi üdvöt. Mert mi
dőn azon ruthen püspökök, kik a’ IGdik század vége felé a’jámbor III. 
Zsigmond lengyel és svéd király és lithvániai nagyiig világi hatalma alatt 
éltek, elméjükbe visszaidézték azon egyetértést, melly korábban a’ ke
leti és nyugati egyház között létezett ’s mellyet elődeik az apostoli szék 
vezérlete alatt gondosan megőriztek, nem kényszeritett módon, vagy 
hitegetések által elcsábittatva, nem könnyelműségtől ’s állhatatlanságtól 
vezéreltetve , nem világi nyereség reménye által elhódítva, hanem egyedül 
az isteni fény tisztaságától fel világítva, egyedül az igazság tudatától buz- 
dittatva, végre saját és a’ rajok bízott nyáj üdve előmozdításától égve, 
közgyüiekezetben hosszas tanácskozás után illy fontos tárgy felett, két 
egyházi férfi által, az egész lelkészség és nép neviben küldetve szent 
Péter székihez, mindenféle schismai tévékről örökre lemondva, kivánták 
a’ római egyházzal isinéti egyesülésüket ’s azon egység visszaadatását 
kére'k, melly korábban létezett. Milly szeretetteljesen fogadó őket elődünk, 
b. emlékezetű Vili. Kelemen, a’ kathoíicai világ örömkitörései között, 
milly gondot fordita szüntelen rájok a’ szentszék, milly gyöngédséggel 
bánt velők, hányszor pártolta’s védte őket, világosan kitetszik több apos
toli rendeletből, mellyek által különös kedvezések és nagy jótétemények 
adattak azon nemzetnek, meghagyván papságának az isteni szolgálatot, 
melly a’ keleti egyház szokásibul alakult, mennyire ugyanis a’ kath. egy
ségnek nem ártalmas; továbbá több helyen, névszerint Vilmában felállí
tott vagy évi kamatokkal megajándékozott tanitóiutézeteket illető rende
letekből is kiviláglik az, hol a’ ruthen papság a’ szent hit- és erkölcs
tanban oktattatik. Kellemetlen volt ugyan, miszerint a’ ruthenoknak a’ 
római egyházzal visszaállított egyesülése idő folytával szomorú vál
tozásoknak volt kitétetve. De mindig fönmaradt azon vigasztalás, misze
rint nagy számmal, főleg szent előljárójok állandó példájára , szilárdul 
hivek maradtak a’ szentszékhez ’s az egység e’ központjától olly elvál- 
hatlanok, miszerint, tekintetbe nem véve a’ lefolyt századokbeli ingatag 
philosophia tévedéseit, mellynek körében költött ’s rósz véleményeket ter- 
jesxtgetének, a’ kath. tan ’s hit tisztaságától legkevésbbé sem távozónak. 
De ok fájdalmas és szerencsétlen időváltozás! oh a’ ruthen nép kemény 
és soha eléggé meg nem siratható sorsa! Azok, kiket legújabb Időkben 
atyjaikul ’s pásztoraikul kapának, ’s kiknek tehát vezetújiknek és tani- 
tójiknak kelle lenniük, hogy mindinkább összeforradjanak Krisztus testé
vel , melly az egyház , épen ezek voltak okai az uj szakadásnak. Ez to
vábbá az, tiszt, atyák, mi bennünket aggódtat ’s busií; ez jőve még a’ 
mindenfelől tóduló keservekhez, miket könnyekkel dé szavakkal ki nem 
fejezhetünk! Megvalljuk ugyan, miszerint eleinte legkevésbbé sem adha
tunk mindannak hitelt, mit e’ szomorú eseményről hiresztelgettek előttünk, 
főleg ha fontolatra veszszük a’ nagy helytávolságot, és a’ rendkívüli kí
nos nehézséget, az ottan szétlakó kathoücusokkali közlekedésnél. ’S ez 
volt oka, miért halogattuk eddig panaszunkat és szózatunkat a’ rósz 
nagyságához képest fölemelni. Miután azonban biztos híreink érkeztek 
’s a’ dolog nyíl vány os lapok által is már eléggé tudomásra jött, fájdalom, 
legkevésbbé sem kétkedhetünk, miszerint Lithvániában ’s Fehéroroszor
szágban több püspök, a’ rajok bízott papság és nép egy részivel, a’ ró
mai egyházzal egyesülés siralmas elhagytával, mellyből a’ papi egység 
vévé szármoztát, ismét visszatért a’ schismára Istentelen vállolafjok- 
nált.i. azonczélt követék, miszerint csalfa módon olly könyveket hozónak 
divatba az isteni szolgálatnál, mellyeket a’ görög-oroszoktul kapának ’s az 
eg 'sz isteni szolgálatot ezek szokásihoz alkalmazók , mi által ugyanis a’ 
szertartás hasonlatától elcsábittatva lassankint áttért a’nép schismára szinte 
akaratlanul. Azután parancsukra több lelkész hivatott össze ’s irományt ier- 
jesztének elejökbe, mellyben szemtelen csalással mondatik, miszerint 
mindenike a’ görög-orosz egyházhozi ragaszkodását az e’ czélra készült 
idom szerint vallja , a’ vonakodókat egyszersmind emlékeztetvén, hogy 
elvesztik lelkészt hivatalokat ’s felsőbb helyen panaszt teendőek ellenük , 
valamint azok ellen is , kik példájokat követendik. Végre más csábítási 
eszközök alkalmazási után, azon gonoszság fokára jutának, miszerint 
nem szégyerielték nyilványosan kijelenteni szándékjokat, a’ nevezetfiegy- 
házra áttérés végett, sőt ehez a’rájok bizott nyáj nevében kérelmet csatoló
nak, hogy nyerjék meg e’ lépés iránt a’ czári jóváhagyást ’s kivánatjok 
teljesült! Miután a’ Pétervárban kinevezett schismai zsinat mindent meg
vitatott ’s hitelesített, a’ ruthen püspököknek, papság és népnek, mellyek 
eddig a’ római egyházzal egyesülve voltak, a’ görög-orosz egyházra át
térése megismérteték ’s ünnepélyesen elkezdeték. Átaljuk itt ismétlem azt, 
mi e’ szomorú eseményt megelőzte, ’s milly csábitó eszközökkel aljasul- 
tak le ez elfajzott pásztorok a’gonoszság és romlottság örvényében. Szo
morú megbukásukat tekintve, inkább a’ szentirás e’ szavaival kiáltunk

fel: „Az isten itélőszéke mély örvény“. A’ kath. egyházon ejtett súlyos 
sebből átlátjátok egyébiránt, tiszt, atyák, milly kedély uralkodik rajtunk 
’s milly bánat emészti lelkünket. Sajnáljuk és szivünk mélyiből fájlal
juk, hogy annyi lélek, kiket Krisztus válla meg vérével, örök üdv-elvesz
tés veszélyibe tétetett ; sajnáljuk, hogy az elpártolt püspökök által olly 
gyalázatoson rnegsérteték azon hűség, mellyet a’ római egyháznak es
küitek ezelőtt; sajnáljuk , hogy a’ szent lelkiiletet, mellyel föl valónak 
ruházva a’ szentszék tekintete által, olly gyalázatosán elmellőzék. De 
véghetetlen aggodalmunk azon nemzetbeli kedves gyermekink iránt, kik 
hitegetés által el nem csóbittatva, fenyegetéstől meg nem rettenve, rósz 
példa által meg nem csalatva, hivek maradtak a’ kath. egyházhoz. Mert 
jól tudjuk, milly nagy kár háramlik rájok a’ többinek elpártolta által ’s 
még mennyit kell szenvedniük a’ szent egységhez ragaszkodásukért. Ah, 
bár vigasztalhatnék őket aíyailag a’ távolban és szentlelki kegyelmetad- 
hatnánk erősítésül! Azonban megemlékezve hivatalunk!a, mellyet.vi
selünk és nekünk is szólván az, mi hajdan a’ prófétának mondatott: „Ki
áltozz’s meg ne szűnjél, mint tárogató emeld föl hangodat ’s hirdesd né
pemnek, bűneit és Jákob házának vétkeit“ — folyvást panaszkodunk 
a’ fő apostoli hivatal magasságából, az egész keresztyén világ szineelőft, 
a’ ruthenok, főleg pedig püspökeik, elpáholtáról és szemökre lobbanfjuk 
legkomolyabbul a’ kath. egyházon illy gonosztett által elkövetett méltat
lanságukat. Mivel pedig annak helyét foglaljuk el e’ földön „ki gazdag 
irgalomban’s békéről inkább mint kinzásrul gondolkozik“ igen „ki azért 
jőve, hogy feltalálja azt ’s üdvözítse, mi elveszett“ nehogy kivetkeztes
sük egészen apostoli szeretetünketirántok, mindenkit közülük legbuzgób
ban intünk, miszerint fontolják meg, mit vesztének el ’s milly iszonyn 
büntetést vontak a’ szent törvények szerint magokra; hogy lássák át, 
hová rohannak gondatlanul ’s örök üdvökrül megfeledkezve; hogy féljék 
a’ pásztorok fejdeleiét, ki az elveszett juh vérét kezeikből kivánandja 
vissza; ’s rettentő itéletszék félelmétől megrázkódtatva, az igazság és 
méltányosság útjára, honnan annyira eltévedtek , visszatérendjenek ’s az 
elszéllycdt nyájat vezessék vissza. Ezek után, tiszt, atyák, semmikép 
sem titkolhatjuk el, miszerint az orosz birodalom tágas határiban léte
ző katholicusok ügye feletti fájdalmink oka még sokkal nagyobb körű. 
Mert jól tudjuk, milly nagy nyomatásban nyög már itt rég idő óta szent val
lásunk. Valóban, ezen segithetésül, főpásztori gondink semmi fáradal- 
mit nem kimélettük ’s jövendőre sem fog hiányzani közbenjárulásunk 
a’ nagyhatalmú czárnál, mert még reményijük, miszerint pártatlansága 
és magas gondolkozásmódja mellett kivánatinkat’s követelésieket kedve- 
zőleg fogadandja. E’ czélból közös imádsággal bizalmasan járuljunk a* 
kegyelem trónja elibe, az irgalmak atyját ’s minden vigasztalás istenét 
egyhangúlag imádva, hogy örökösére kegyesen pillantson le , az egyhá
zat, menyasszonyát, melly fiai elvesztét olly keservesen siratja, „se
gély által idején“ vigasztalja meg ’s azt olly annyira ’s rég óhajtott békével 
illy sok csapás után kegyesen áldja meg.

T ö r ö k o r s z á g .
(Az ausztriai követ körlevele az ausztriai kereskedőkhöz.) Konstan

tinápoly, oct. 30kán: Az ausztriai cs. kir. követség (internuncius) az itt 
lakó ausztriai kereskedőkkel következőt közle: ,,A’ mostani itt lakó ausz
triai kereskedőknek ezennel tudomásul adatik, miszerint az ausztriai sta
tuskormány és a’ magas porta közti kölcsönös egyezkedés következében 
a’ magas porta ’s angol és franczia kormányok között múlt évben kötött 
kereskedési szerződés határzatai ideiglen a’ nagyúri birodalomban lakó 
ausztriai kereskedőkre is kiterjesztetik. E’ kedvezményből azonban Mold
va, Oláhország, Szervia, liosnyákországés Herczegovina tartományok 
kizáratnak, ezekkel ugyanis az eddigi kölcsönös szerződések maradnak 
foganatban. Konstantinápoly, oct. 23kán 1839. A’cs. kir. követség által.“

Trieszt, nov. 21 kén: Keletről a’ legutolsó gőzös azon hirt hozó, 
miszerint egy török salup 30 — 60 török tengerészszel és katonával meg
szökött az alexandriai révekből és sík tengerre szállt. Hiszik, miszerint 
ez török kikötőbe fog vitorlázni. Alexandriában azon közvélemény uralko
dik eziránt, miszerint e’ legénység vezérét, ki megszökés előtt a’ török 
hajóhad több tiszteivel tanácskozók, fontos közleményekkel bizák meg 
Chosrew basához. Ez esemény nem épen méltatlan figyelemre, mert ez 
azon elégületlenség jelensége, melly a’ török hajóseregnél uralkodik az 
alexandriai révekben.

El o  I 1 a  n  d  1 a .
(A’ hollandi statusadósság.) A’ Messager következő részletekben 

közli Hollandia statusadósságit, mellynek népessége csak 2,700,000 
lélek. A’ 2 7a pCtes statusadósságok kamatja 14,303,310 ft; az adós- 
ságeltörlesztés hivatalának pótlékpénzül 2,500,000 f t ; a’kincstári jegyek 
kamatja 392,000 fit, olly mennyiség, mellyet kétszernél többször kell 
vennünk, ha francot akarunk csinálni belőle, mert egy forint 2 frank ’s 
l 0 / i  cent. Ha ezen adósságot SpCttel tőkésítjük , majd másfél milliardra 
szökken fel. Itt csak az anyaország adósságiról emlékeztünk ; a’gyarma
tokon fekvő adósságok, mellyekért Hollandia kezeskedik , összesen 313 
millió f t , inellyért a’ kamat, ide értvén az eltörlesztési egy milliómeny- 
nyiséget is, 25 mill, ft, ha az uj törvényt elfogadják, miről nem is ké
telkedhetni. A’ hollandi adósság kamatja e’ szerint az egész belga költ
ségvetést 12— 15 millióval haladja tul’s népességéhez aránylag nagyobb 
a’ britt adósság kamatjánál.

G a b o n a á r  : Pest, dec. tőiken : 1 iszla búza: — , 165, 150,140;— Két
szeres: — ; 120, ,115: — Kozs 115,110, 105; — Árpa 95, 
93,90; — Zab 73, 70 , (>(>; — Köles —, — , —; — Kuk»»- 
ricza: 116.111,110; Köles-kása 2S0, 225; pesti m. r. garas.

—•“«r
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FOGLALAT: Magyarország1 óm Erdély (kinevezőnek ; budapesti napló: időjárat; magyar játékszín ’sa’t.; különféle; hajai, kiüti liirek ’sa’t.; k>- 
zsér- s iparügy; jeddi gyilkosság ; kolozsvári ’s in. vásárhelyi idójárat; rohonczi gazdasági intézet; ’n iíi.J Amerika. Spanyolország (Lspariero 
titkos tervei; Németalföld hivatalosan megismeri a’ királyné kormányát: harcztérl hírek; ’s a ’ t.) Anglia (a’ királyné még april elolt inenend teij- 
hez ; Ítéletek Albert hgriiJ ; a’ parliament már januárban iileinl össze ; ’s a’t.) Franoziaország (elfogatások ; uj pokulerőmö ; a’ lengyel menekvók ev- 
napi ünnepélye , Algírban bizonyosnak mondják u’ háborút, Abdelkador háborút üzen u’ fraueziaknak, ’s a’ t.) Belgium. Svédország.

I00ik szám.nuihul, dec. 17i.

M a s y n r o r f i z á ^  é s  E r d é l y
O cs. ’s aj), kir. föl«. f. e. nov. 5ki bútorzatában fokonkénti előlép

tetés utján a' riváradi diák szertartása káptalannál Thezarovics Gábort 
őrkanonokká; Löffler Jánost székesegyházi főesperessé ; Popol Ágos
tont békési íoesperessé; Yass László pesti tud. egyetemi tanítót krasz- 
nai íoesperessé, ’s GyórlFy Lászlót középszolnoki íoesperessé nevezni 
méltóztatott

ü u d a p o Nt l  m ip ló . Napjaink némileg igazolni látszanak a’múlt 
számunkban közlőit idújoslatot, mert ámbár éjenkint eddig rendesen teteme
sül fagyott, nappal még is olvadt’s délután márárnyékban is porhanyult 
a’ sár, mi annyira fölbátoritá a’ hidbérlot, hogy hajóhidunkaf, miután a’ 
gyalogutat leszedeté, tovább is megliagyá. A’ gőzösek, már jobbadán té
li tanyájokra költöztek, ’s a’ malmok nagyobb részét is kiszedték. A’ Iának 
ára e’ lágy ’s tegnap óta esó's idő daczára seinakar csökkenni. — Az árvíz 
által károsultak fölsegélésire Récsbül Artaria és társ. szépumkereskedése 
20 ft 2Skrt. külde pgó'ben a’budapesti térképek eladásiból. — Liaba ele
fántot, mellyet a’ pesti német szinlfázban fölemelt belépti dij mellett mu
togattak , most a’ „Vadászkürt“ cziyiü fogadóban két garasért láthatni. 
— Pesti magyar színpadunkon f. hó 7kén bérszünettel Udvarhelyi jutal
mára „Líáléj“ adaték; 8kán „.Lumpneivagabuudus“; Okén „Relizár“; 10- 
dikén először , ,A’ párisi adós“ vigj. 1 l’elv., fraocziaból forditá Szemere 
Pál, a’ magyar tudós társaság költségin ; a’ darab igen tetszett; mege
lőzd ezt: „Voltaire szünnapjai“ , vigj. 2 íélv.; 11 kén „llájital“ ; 12én 
„Pókaiak“ , mellyben Szakácsy mint vendég lépett föl; 13kán másod
szor „A’ párisi adós“ vigj. 1 íelv. megelőzé ezt: „Három egyszerre“ 
vigj. 1 felv. A’ színház előtt készítendő vas rostélyzal alapja már ál l ; 
igen kívánatos, hogy a’ bekerített tért poronddal hintsék be, mivel rende
sen legnagyobb sárban is meglehetős száraz lábbal juthatni a’ négyszö
ge» kövü járdán a’ színházig ; de ott aztán minden kitérheté.si menedék 
ítélkül bokáig kell a’ sárban járni, mi még azon kellemetlenséget is szüli, 
hogy az érkező kocsik ’s lovak a színházi gyalog vendégeket gyakran 
nyakig összefecskendezik sárral. —

Rohoncz, dec. 6án : Gazdaképező intézetünk szertartás nélkül f. e. 
nov. 5 én nyittatott meg. A’ gazdasági első ev folyamatban van; csak a’ 
gazdasági növénytan alkalmas egyed (individuum) híja miatt, mint mond
ják, az idén nein adatandik elő. A’ technikai osztályból egy, az erdészeti
ből szinte csak egy jelentkezett. Annál nagyobb, ’s az igazgatóság szá
mításit meghaladó a’ gazdák száma, mi nyilván mutatja, mikép ifjúsá
gunk a’ komolyabb tanulmányoktól nem olly nagyon idegen, mint némely
ikek hiszik és hirlelik. Csak alkalmat nyújtsunk neki, a’ többi magától 
megy. Az intézet belső növendékin kívül, kik között: I tiszttartó, 1 kasz- 
rnír, 3 ispán, több ellenőr, és segéd, a’ külsőknek száma jelenleg 63ra 
megyen. Ezek között:a) 15 —20 éves 23; 20 — 25 éves 24; 25 — 30 
éves 13; 30an túl van 3; továbbá b) kath. 36; evang. 12 ; reform. 11; 
nem egyes, görög 4;  — c) magyar-országi 60; erdélyi 2; morvái ;—
d) felsőbb tudományokat hallgatott, névszerint philosophiát 35 ; jogtudo
mányt is 17; — összesen 52 ; — e) egyebütt hallgatta már a’ mezei 
gazdaságot különösen Óvárott 6 ; Keszthelyen 2; Pécsben 1 ; Olmücz- 
ben 1; — összesen 10; — f) volt gazdatisztek, névszerint: kasz- 
nár 1; ispán 3; — összesen 4; — g) egyéb hivatalbelí, különösen ügy
véd 2. Nagyobb része a’ tanulóknak Magyarországból, név szerint a’ szom
széd megyékből, gyűlt össze, mi uyilványitja, hogy ámbár az illy in
tézet mélyen érzett szükség, hatáskörét még is távulság korlátozza. Ó- 
várról hat jőve, mit az előadási nyelv különbségének tulajdoníthatni. E’ 
két pont a tanulók sokaságával együtt ösztönül szolgálhat, több, jeleset» 
rgy országos központi illyféle intézet alapitására. A’ gyűjtemények né- 
melly akadályok miatt, még nem állíttattak fel. Adja az ég, hogy e’ kor
szerű zsenge intézet minél inkább feleljen meg a’ köz várakozásnak, mit 
mind az alapitó grófok, mindnémelly készültebb tanitóji részéről bizton 
remény lhetni.

T ö v .ü é r -  ’S i p a r i i g y .  Gy ő r ,  nov. 28kán- A’ győri Katalin vásárt 
nov.^25—27kig a’beállott rósz idő és a’ megromlott utak miatt igen kevés szánni 
vevő látogatá meg. Szép lovat gyéren lehete látni; azonban annál több szarvas- 
marhát, A’ t e r m é k e k  á r a  v á l t é b a n  köv.: egy pár hízott ökör 250—400 
ft; jarmosökör 230—380 ft; tehén 150—200 fi; egy pár ökörbőr 55—00 ft; te
hénbor 40—45 ft; borjubór 6—7% ft; birkabőr 4—5 f<; lóbőr 20—24 ft; 100 
iont dohány: vitnyédi 60—65 ft; malomsóki 55—60 ft; kapuvári 40 — 50 ft ; 
bodonhelyi 30—35 ft; babadi 25—30 ft; véki 20 — 25 ft; szalonna mázsája: 
45 ft; nemgerebenzett kenderé 21—26 ft; 1 mérő gubacs idei 15—17 ft; mén
fői-, csanabi-,kÍ8 és nagybaráti-,nyuli- ’st hegyibor akója 7—8 % ft. A’viz sekély - 
sége miatt a  ̂nagyobb rakodott hajók fel nem jöhetnek , ’s alsó vidéken kisebb 
hajókra kell átrakod tatni. Ez akadályozza a’ gabnafelszállítást, mi miatt azár 
szökkenni kezd. Egyébiránt a’ gabnakercskedés igen élénk.

KÜLÖNFÉLE. B aj a: Marháink egész nyáron egészségesek voltak , jóllehet a’ 
rendkívüli rekkeno meleg ’s esetlenség miatt a’ legelő kiaszva lévén, gazdáink 
marháikat szenaztatni kenyteleníttettek; most azonban folytonos esőzés és a’nö
vényzetnek uj élemülese daczára is szájfájásban szenvednek. A’ nov. 17diki 
orvosi vizsgálatnál fogvást a felső tchencsordának majd negyede abban sínylő
dött. Orv. vizsgálatkor az tapasztaltaivá^ hogy némelly tehén-gazdák a’jelentkező 
kór daozára is marháikat betegesen kihajtják ’s így állatjokat veszélyeztetik. Ne
hogy teháf az igy számosabban összecsoportult senyves barmok uj nemű gorjet 
(miasma) fejlesszenek ’s az egyedes kóros barmok gondatlanság és ápolatlan-

ság miatt többet szenvedjenek’s a’ragály másokra is származtassék, a’ városi ha
tóság határozata következtében azon tájbeli marháknak kíizlt-golóre hajtató«« föl
függesztetett azon orvosi tanácsiul mellett, hogy u’ gazdák honn marháikat tisztán 
tartsák, gyakran fris itallal ellássák, gyenge táplálékkal gegyelgessek p. o. 
zöld eledellel, burgonya, csicsóka ’s répa félével. Sonde« ezo és korpafőzelckkel 
itassák; valódi boreczctes vízzel (mert fájdalom az áleezetek már nálunk is be
csúsztak —- a’ várva várt eltilalmaztatásig) mosogassák szájokat napjában gyakrab
ban— két rész vizet ’s egy rész boreczctet vevén. Hasznosa’ fagy al fa v. zsá
lya, izsóp, fűz le vél-főzet, mellybe bo> eczet tétetett kevés boraxxal— egy i<— 
ezére egy latot vevén. Tanácsos e’ főzetekből a’ marhák «zajába is önteni. Elő
segíti a’ gyógyítást a’ marha bőrének és hatgerínczcnok dörzsölleteso is. —- 
Kass án*  Oo s k a y  Antal kassai püspök f. e. ont. lsőjén Abaujnvcgye által ki
tűzendő jótékony ezélra alapítványul ezer for. ajánlott, melly mennyiség az épí
tendő javitóházra fordittatni határoztatott. Károlyi István gr. ur résziről is szin»- 
azon szent ezélra 3IX) p. f. Üzeneteit le, melly adakozások zajos tetszéssel fo
gadtatlak. Magyar színész társaság Kassán még sincs. Itt dec. 2kára viradotf 
éjen egy lakatos legény szeretőjét , hűtlennek tapasztalván, a’ kálváriára 
kicsalta ’s agyonlőtte. Ugyanazon éjjel egy «ember magát a’ város veg* n 
fölakasztotta, monda szerint, csak azért , mivel hirtelen meglepetvén az időjá
rás szerint tőle még nem várt tél által, több szükségei között fára valója nein 
volt, és segélyérti folyamodása üresen utasittalott vissza; szint e’ napokban 
egy falusi biró torkának irányzott több késdöfésscl éhének erőszakos ha
tárt akart vetni, azért, hogy a’ kezelésére bízatott adó rögtöni beszedésire 
riasztatott; de sebje miatti elgyengülés ’s eszméleten kívüli állapotban még élve 
találtatott’s mosta’ városi kórházban sinyiik ugyan, de kevés remény mutatkozik 
gyógyulandóságához. — K i 1 i t i n f. e. nov. 2űkén hunyt el Gángol István helv. 
vallásu k.-somogyi e. h. vidék szolid lelkű esperese ’s a’ kiüti rcf. gyülekezetnek 
33 évig volt fáradhatja,» papja, életének 73 iik évében; eltakarittatott dec. 2kan, 
midőn is a’ különféle vallásu ’s nagy számú embercsoport jelenlétivel diszesi- 
tett halotti szertartás általányos érdekét 3 szónok neveié : jelesen a’ boldogult 
álial választott lső szónok Kálmándy Pap József f. nyéki pap ’s E. II. kerületi 
’s vidéki tanácsnok ; ki is az elhunyt esperes által kijelelt Jak. i: 27. szent leezke 
szavaiból tartott halotti beszédével az ezen E. II. vidék már eddig is bírt köztisz
teletét sokkal nagyobb mértékben nyeré meg. 2dik szónok Szilády László «ág- 
vári lelkész ’« E. II. vidéki tanácsnok, ki a’ protest, papoknak közhasznú munkás
ságukat és sorsukat szerényen vázló beszédével mind a’ felőle soknál eddig 
csupán hitből származott jó véleménynek , mind a’ köz várakozásnak tökélete
sen megfelelt; végre a’szomorú szertartást sírnál berckesztó iregi lelkipásztor, 
’s az E. II. vidék köz wzereteíctű alespereso Hó k é  József u’ kormányzók 
sorsának körülményes és szívreható leírtával. A’ majd félszázados pap , az 
özvegyek pártfogója, az árvák gyámatyja, a’ szolid kormányzó hamvaira 
béke! — J e  d d e u  (Marosszékben) nov. 16kán késó esivo vészes hangok és 
harangok zugul inai ébresztének föl álmainkból. Egy iszonyú tettet latunk. Falu
si közgyűlésből oszlanak az emberek, többen ittason, mert székely faluinkban 
rendszerint pálinkával szoktak büntetni, és így a’ hányszor lehet, büntetnek, 
hogy ihassanak. Egy ember többek közt (mint beszélik) haragosa lévén egy 
másiknak, midőn ez másod magával menne az úton , a’ haragos karót ragadt’s 
mind kettőt bőszült diihiben leagyalá. Egyik szörnyet halt, a’ másiknak éltéhez 
kevés remény. Még egy 3dik után is, ki a’ inásketlőnek segítségére jőve, gyil
koló rohanással szaladt, ’s ezt is leöli vala, ha saját neje ’s gyermekei vissza 
nem tartóztatják. Az elrémült népség őt megfogni nem merészló, mivel házához 
menekvék , töltött puskát ragadt ’s e’ szerint csak a’ felsoség közbcjövetelevel 
veeinli el valaha méltó jutalmát a’ vétkes. V. U. — K o l o z s v á r o t t  dee. 3k;n : 
időjárásunk folyvást borús, kelletlen, a’ közelebb hét három utolsó napjaiban vas
tag köd ereszkedvén városunkra, miatta nappalunk is alig volt világosb egy hold
világ, os éjnél. Dec. esővel köszönt be ’s azóta olly szo.ooru ábrazatu itt a’ szo- 
bánkivüli világ, hogy csak rá nézni is csupa unalom’s betegség. A’ torokfájás, 
gyomorbájok, csúz ’s minden croni. betegség kövér táplálékát nyervén, minden
felé uralkodnak. Közintézeíink telvék betegekkel ’s magányos ház is ritka, melly— 
bon beteg, vagy kornyadozó ne volna, ’s ki e’ fanyalgó idő helyett a’ legcmkor- 
góbl) fagyot no óhajtaná.— M. V á s á r h e l y t  is folyvást esős lágy hl»» jar. do a 
nedves lég ölén halál sóhajai röpdeznek enyésztem hatással az eleire. A ’ teme
tők kapui mindennap tárvák ’s a’ harangok bús hangjai aggodalomban merengte— 
tik sziveinket. Különösen a’ gyermekek közt a’ skarlát lmrapozott el élet-oltólag 
’s főleg a’ ref. collegium iljai közül olly sokat levert e’ baj, hogy az elöljáróság 
kénytelen volt nagyobb veszély-megelőzés miatt az iskolát nov. 28kan eloszlat
ni. — S e p s i  S z e u t g y ö r g y ö n ,  nov. 27kén ment fényesen végbe Po- 
trilyevich H o r v á t h  Albert háromszéki ÍŐkirálybit óságba iglatása kormány- 
széki b. tanácsos Mi kó  Imre gr. elnöksége alatt. E. H .—

A m e r i k a
(Jackson tábornok halála nem valósul.) Ujyorki nov. Ski lapok sze

rint nem valósult azon kedvetlen hir, inelly Jakson halálát rebesgető, 
sót a’ volt elnök legkedvezőbb egészségnek örvend. —-

(Standard) JMontevideoi sept. 20kaig terjedő hitek végét rebesgetik 
azon fordulatnak, melly a’ kereskedést annyira gátola. Az entrerioi párt 
a' főváros közelébe nyomult; a’ két ellenpárt szemközt áll egymással; 
Ötszáz franczia katona szállandja meg őrségül a’ montevideoi erősséget; 
igen nehéz megjósolni, a’ két párt közül mellyik lesz győztes. — liuenos- 
ayresben Őribe vezérlete alatt hadszállitványt fegyverzetnek fölLavalle 
ellen. Rozas elnök négy millió papírpénzt bocsáta ki. A’ pénzhiány JLhu - 
nosayresben fölötte nagy; tőkéket kelle lefoglalni, melyek lelkibefegek 
intézete fentartására alapittattak. E’városban nincs már kereskedés, nincs 
nyugalom többe, veszély fenyeget, kívül ’s belül. Rettegés uralkodik ilt, 
a’ kalmárok tönkre jutnak, a’ dolgozó néposztály utczákon hal meg ehen 
’s mintegy 40 őrült, menedékükből kiüzetve, félig meztelen, rongyosan, 
^oyelonek alá ’s fel az utczákon; látásuk nagyobbitja a’népség iszony u- 
ságát. Reszélik, miszerint Rozas hadserget külde Tucuman ellen, egyike 
a’ Ruenosayrestül függő tartományoknak, lázadás-elnyomás végett. — Az 
ujyorki Express Montevideobul aug. 31erül ekkép ir: ,,A’szardíniái con
sul titoknokát Eucnosayrésben bilincs között tömlöczbe hurczolák. Agyon
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lövetését hírlik. Elfogatások folyvást napirenden vannak. Rozas, két fiát, 
Manuelt ’s Józsefet nevezd ki utódjául. — A’ Times következőleg ir Mon- 
tevideobul sept. Sikerül: „Az úgynevezett szabaditósereg, melly ezer fő
ből áü, sept. 2kán Lavalle tábornok parancsnoksága alatt, Martin-Garcia 
szigetbül két osztályban elvitorlázott, egyik a’ landai, másik d. - basilioi ki- 
kötó'ben vete horgonyt ’s mindketten Gualeguay fele nyomultak; az entre- 
rioi csapatok berontását gátolandók az utócsapatot szándékoznak megtá
madni ’s visszavonulásukat elzárni, azon esetben , ha Rivera megveri ’s 
üldözi őket. —

S p a n y o l o r s z á g .
(Németalföld hivatalosan megismeri a’ királyné kormányát. Ilarcz- 

téri hirek.) Madrid , nov. 23kán : ,,A’ ministerség következő köriratot 
intézett a’ spanyol diplomatái ügy viselőkhez ’s consulokhoz: Szerencsém 
van Önnel tudatnom, mikép a’ németalföldi király ő felsége megujitá 
Spanyolországgal politikai viszonyít, mellyek eddig föl voltak függesztve 
és Ilik Izabella jogszerű királynénk kormányát megismerd. Minek kö- 
vetkeztiben, Vilmos király ő fels. Grovestius bárót, madridi ügyviselő- 
jeülnevezé, ki 1833tól 1836ig ugyan e’ hivatalt viseld Madridban. Ugyan 
e’ tekintetből a’ kormányzó királyné ő fens, rendelni méltóztatott, hogy 
dón Maria Ramon Bazo, ki Haagában ügy viselői hivatalt viselt, uj meg
bízatást kapjon mint föls. leánya , Ilik Izabella meghatalmazott ügyvivő
je , kit a’ németalföldi király ő fels. e’ magas megbízatás következtiben 
már nyilványosan el is kegyeskedék fogadni. Madrid, nov. 2 lén 1839. 
„Ez esemény annál nagyobb örömet szüle Madridban, mivel mindenki 
képzelheti, miszerint illy fontos lépést csak érett megfontolat után tőn 
Vilmos király, ’s hogy e’ tette több követőre találand Európában, mi leg
biztosabban alapitandja meg Spanyolország jövendőjét. Eddig mindazál- 
tal még semmi alkudozás nincs folyamban a’ többi európai hatalom kor
mányinál, a’ királyné ünnepélyes megismerése ügyében. — Espana vé
res halála nagy örömet ébresztett a’ fővárosban, ’s ugyan ki is tulajdo
níthatná bűnül a’ szerencsétlen spanyoloknak, ha isteni gondviselés ujmu- 
tatását pillantják meg azok véres kimultában , kik legtöbb vért ontot
tak a’ jogszerű király és vallás ügyében ? Nem ellenségök túlnyomó ereje 
buktatá meg a’ carlosiakat, hanem ők önmagok készítek el a’ vészteljes 
halálos csapásokat, mert saját beleikben dühöngtek g y i 1 k o s a n , ’s fő
nökeiknek egy része bakója Ion a’ másiknak. Esteiiában a’ trónkövetelő 
leghűbb négy vezéri fölött mondá ki és teljesitteté a’ véritéletet Maroto. 
Midőn az Ebro innenső partjáról néma bámulattal tekintettek a’ spanyolok 
azon jelenetre, akkor még épen nem gyaniták, hogy Moreno, a’ maia
gai hóhér, tulajdon katonái kezei alatt vérzendik el egészen idegen ország 
határin. ’S ime most már azon embert is elérte a’ vérboszu, kit egész 
Spanyolország legméltóbb átkokkal terhelt vala. Espana grófot, Catalonia 
tigrisét, ugyanazon emberek gyilkolák meg, kiket nem győzött eléggé 
tüzelni Öldöklésre ’s gyújtogatásra. Még azon egy vigasztalása sem ma
radt, hogy legbensőbb örömmel igy szólhatott volna urához: „Catalonia 
legnépesb iparüző városát romhalommá változtatám, a’ lakosságot mind 
egy lábig fölkonczoltatám, ’s mindenütt bitófákat állitek föl, hogy em
bereid hűségét számodra biztosíthassam.“ A’ cataloniai események rész
letei iránt különböző hirek keringnek. Annyi bizonyos , mikép a’ trón- 
követelő egyik bourgesi határzatában megfosztó Espana grófot a’ catalo
niai főparancsnokságtól és Segarra tábornokot emelé e’ hivatalra, olly 
meghagyással, hogy a’cataloniai harczot Espanaéhoz hasonló szilárd el- 
határzottsággal folytassa. E’ határzatot don Ramirez de la Piscina külminis- 
ter irta alá. D. Ramirez legteljesb joggal mondhatja magát külministernek; 
mert a’spanyol ügyek rája nézve most csakugyan külföldiek. A’madridi uj mi
nisterség nagy erőt látszik kifejteni. Ulomder tábornok csak a’ hivatalos 
lapból tudá meg kineveztetését granadai főkapitánnyá, ’s azonnal meg
köszönd e’ kitüntetést és határzottan elutasító magától. Ezután Aldama 
tábornokot nevezd ki a’ kormány ez állomásra, ’s helyette a’ baleari szi
getek főkapitánya Jose de la Héra leend. Valencia másodparancsnoka, 
Infante, a’ föllengősdiek kedvencze, szinte elveszté hivatalát, ’s helyét 
Orus tábornok foglaló el. Aragóniái hirek szerint a’ háború jövő tavaszig 
alkalmasint megszünend, ’s csupán állomásikat iparkodandnak megtar
tani az ellenséges vezérek. A’ katonák már is sokat szenvedtek a’ hideg 
miatt és a’ hó igen tetemesül megrongáló az utakat, mi rendkivül nehe
zíti a’ kölcsönös közlekedést. —

(Espartero titkos tervei. A’ kormány többuj főkapitányt nevez ki.) 
Madrid, nov. 2likén: „Espartero lővezér majd folyvást beteg ’s az ágyat 
kénytelen őrzeni. Ő sajnálatra de egyszersmind hálára méltó, mert fölál
dozását valóban dicséretesnek kell vallani, mellyel fájdalom ’s betegség 
ellen olly férfias elszántsággal küzd. A’ spanyol lapok nagyobb része sta
tuscsapásról szóla, mellyet Espartero szándékozók véghez vinni. Bizto
sítom Ont, hogy egyszer már csakugyan próbálni akart illyesmit Espar
tero a’ királyné érdekiben. Előhadai már útban is voltak Madrid felé; de 
csakhamar elhalasztó tervét Espartero, vagy mivel nem vélt kedvező si
kert reménylhetni, vagy pedig azért, mert tény-erő hiányzók nála. Ha 
egyébiránt a’ spanyol fővezér csakugyan illy nagyfontosságu merényre 
szánnáel magát, úgy ezt koránsem dicsvágyból, hanem csak az alkotmá
nyos Spanyolország szilárdabb megalapításáért tenné. Espartero még nem 
mondá ki végszavát, ezt pedig meg kellene hallgatni előbb, és Ítéletet 
csak azután mondani tettei fölött. Azok, kik nem ismerik Esparterot, azt 
vélik, hogy mint dicsvágyó akar meghalni a’ trón lépcsőinél; azok mind- 
azáltal, kik jobban ismerik őt, tudják, miszerint ő,mihelyt kötelessége 
teljesítve leend, nem fog egyebet kívánni, minthogy csöndes elvonult
ságban mint böcsületes ember végezhesse napjait. — Az uj ministerség 
eddigi léptei világosan tanúsítják, hogy semmi engedélyt nem szándé
kozik nyújtani a’ zavargóknak. Gonzalez Villalobor tábornokot, ki egy 
év előtt, midőn a’ sevillai zendülés Andalúzia tartomány nyugalmát lé

nyegété, rövid idő alatt ismét helyre tudá állítani a’ közcsendet, Uj-Casti- 
lia kapitányává nevezd ki a’ kormány, Sanjuanena tábornokot pedig, 
ki maroknyi katonasággal rögtön elnyomó a’ sevillai lázongást, Andalú
zia főkapitányává. A’ granadai főkapitány don Antonio Maria Alvarez, 
ki olly gyönge volt, hogy mindenben a’ föllengősdiek által engedd magát 
vezettetni, elveszté hivatalát ’s helyét Llander tábornok foglaláel. Ez utóbbi 
kinevezés legnagyobb elégületlenséget okozand a’granadai és maiagai föllen
gősdiek közt. A’ kormány alkalmasint Cataloniába is uj kapitányt küldend, 
honnan naponkint terhes vádak érkeznek Valdes és Seoane tábornokok 
ellen. Az első ugyanis, mióta a’ cataloniai hadserget vezérli, még csak egy
szer ütközék össze az ellenséggel, ’s csupán henye tobzódásnak él bar
celonai elzárt palotájában. Seoane tábornok, a’ hires szabadsági hős, ki 
a’ cortesben valamennyi tábornok bevádlására vélt hivatást érzeni, mi
vel több tartományt ostromzári állapotba helyzének, most maga nemcsak 
föntartja Barcelonában e’ rendszert, hanem a’ legelőbbkelő polgárokat is 
föllegvári ronda börtönökbe hányatja, mivel nem akarják az általa kive
tett törvénytelen adót fizetni. Meer bárót zsarnoknak nevezék az itteni fől- 
lengősdiek, pedig épen ő volt az, ki leginkább féken tudá tartani a’ car
losiakat , ’s az ő kiáltozásikra küldd a’ kormány oda Valdes és Seoane 
tábornokokat, ’s ezek megmutatták, hogy épen azok szokták megsérteni az 
alkotmányt, törvény fölibe emelvén magokat, kik legszájasabban kor
holnak másokat önkény-gyakorlás miatt. Don Francisco Valdes , kié’há
ború alatt annyiszor vallott már kudarezot az ellenség előtt, most ismét 
csatát veszte nov. 14ikén Xucar vidékin, hol minden előleges kémle ̂ nél
kül támadá meg az ellenséget, ’s 136 embert vesztett e’ gondatlansága 
miatt, minek következtiben a’ carlosiak elfoglalók Tarazonát, ’s az egész 
vidéken kirablák a’ népet, mellyet ezenkül még Palillos vad csordája is 
zsarol.“ —

A n g l i a .
(A’ királyné férjének állapotja.) A’ nem hivatalos udvari lap követ

kezőleg irja le azon álláspontot, mellyet Albert hg ő felsége ellenében 
foglaland el: „Azon két eset közt, ha t. i. a’ király emel magához fel ki
rálynét, vagy pedig a’ királyné királyt, igen lényeges különbség uralko
dik. A’ fölemelt királyné a’ király első alattvalója, de a’ királyné férje, 
mint férj, semmi ranggal nem bir. A’ nőül felvett királyné közönséges 
jog szerint számos szabadítékkal ’s igen becses előjogokkal bir; de a’ fér
jül elfogadott király illyesmikkel nem dicsekhetik. Milly rang vagy kivált
ság és előjog jusson neki tulajdonul, az csupán fölséges hitvese vonzal
mától ’s kegyétül függ; azonban igen természetesül következtethetni, 
hogy ő fels. nem fog megfeledkezni jelekről, sem számra sem fontosságra 
nézve. Mindenek előtt kir. fönség czimetfog nyerni Albert hg , mi köz
vetlenül Cambridge hg után helyzi őt rangban minden nyilványos ünne
pélynél ; de minden politikai hatalom ’s befolyás nélkül, ámbár ez utób
bit a’ királynén gyakorlani elég alkalma leend. Egyébiránt nem valószínű, 
hogy a’ hg peerré fog neveztetni, ki alkalmasint csupán kir. vérből szár
mazó hgek rangfokán álland, mint például IVik Vilmos, ki felsőházba 
lépte előtt csupán egyszerűn Vilmos Henrik lignek nevezteték. Albert hg 
egymásután térd - szalagrend lovagja , tábornok és tábornagy, ’s végre 
bathrendi parancsnok leend. Ez fokonkénti előléptetése.“ —

(Újabb részletek a’ királyné férjhez menetérül. Elegy.) London, 
nov. 25ikén: „Hivatalos jegyzékből kiviláglik , mikép a’ nov. 23iki tit
kos tanácsülésben a’ 200 titkos tanácsos közül csak 85 volt jelen. A’ 
kir. család tagjai közül Cambridge hg volt látható, főpapok sorából: a’ 
canterburyi érsek, londoni püspök ; továbbá: valamennyi minister, Nor
folk , Devonshire, Montrose és Wellington hgek,’s a’t.; ez utóbbi Cow
ley lordra támaszkodva jelent meg a’ toweri kormányzói egyenruhában, 
a’ többi pedig szokott egyen-vagy diszruháikban. Brougham 1. legélén
kebbül társalgott a’ ns lordok közt. A’ királyné, a’ M. Post szerint igen 
becses karpereczet viselt Albert hg arczképével. Ő fels. szembetünőleg 
érzé helyzete különösségét, mert szokatlanul halvány volt ’s némi resz
ketegséget lehete rajta észre venni, midőn azon nyilatkozatot olvasófői, 
mellyben férjhez - menési szándékát tudató titkos tanácsával, ámbár e’ 
szókat: „érett megfontolással“ igen nyomadékosanmondá.Melbourne nem 
tüntete ki olly élénk vidorságot, melly különben sajátja szokott lenni. 
A’ királyné nyilatkozványa után, szerencse-kivánatát fejezd ki a’ titkos 
tanácsnak Lansdowne e’ frigyhez’s engedelmet kért ő fels. határzatát nyil- 
ványossá tehetni. — John Lander, testvére ’s utitársa Richardnak, ki az 
afrikai sivatagokban halt meg, nov. 23ikán mellbaj következtiben el
hunyt. Jolin Lander szép és hasznos tapasztalásokat gyüjte Afrikában s 
gyászoló családot hagyott maga után. — Az Atlas szerint Chosrewbasa 
Waghornnak egész komolysággal mondá Konstantinápolyon keresztül utaz- 
takor, hogy ő sokkal fürgébb ’s ifjabb mint M. Ali, ’s állítását e’ szók
kal törekvék erősíteni: „Fussunk egymásutáné’ teremben, ’s látni fogja 
Ön, hogy még Önnél is jobban tudok futni.“ — A’ királyné a’ száraz
földi és tengerészeti seregnél több előléptetést teend, és számos diszjelt 
osztand ki.“ —

(A’parliament már januárban ülend össze.) A’ Standard egyik legú
jabb száma szerint a’ parliament még január 2ik hetében össze fog ülni, 
’s a’ királyné február elején bizonyosan összekelend Albert hggel. A’mi
nisterség titkolja ugyan e’ körülményt, de csupán azért, mivel 5 par
liament hely üres, és ezeket pártjokbeli embereknek szándékozik bir
tokába juttatni, mit azzal vélnek elérhetni, hogy nem maradván a’ to- 
ryknak elég idő ármánykodásra, majil biztosan fognak győzni a’válasz
tásoknál a’ whig jelöltek. A’ ministerek majd naponkint titkosan tanács
koznak, ’s mint mondják , mindent elkövetnek, hogy hivatalaikban ma
radhassanak. — A’ kereskedők folyamodást intéztek a’ ministőrséghez 
a’ chinai ügyek tulajdonképi helyzete iránt; de csupán azon nem igen 
vigasztaló választ nyerék Palmerstontul; tegyenek mit lígczélsze-
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rübbnek gondolnak, mert a’ kormány meg semmi közelebb nyilatkozást 
nem adhat e’ tárgyról. A’ kereskedőség élénk boszankodással fogadé e’ 
közönyös választ olly fontos kérdésre, melly annyi érdeket tárgyaz.“ 
Némellyek szerint azonban a’ kormány meg is csakugyan teljes elégtételt 
szándékozik követelni Chinától az elkövetett sérelmekért. —

(A’ királyné még april előtt menend férjhez. ítéletek Albert ligrül.) 
London» nov. 26ikán ; ,,A’ napi nagy beszédtárgy természetesen még foly
vást a’ királyné férjhezmenete, mellyet minden néposztály a’ hgtől a’ 
gyármunkásig nemzeti ügynek tekint. Egyik lap tagadja azon szárnyra 
kapott hirt, hogy Albertiig testvérea’ portugáli királyné férjének , ’s igy 
vagy katholikus, vagy legalább igen hanyag protestáns. Fontosb azon
ban sokkal ennél a’ Standard következő állítása: ,,A’ közönségesen leg
jobban értesülve lenni szokott körökben beszélik, mikép a’ királyné há
zassága nem aprilban menend véghez, mikép azt ministeri lapok álliták, 
hanem a’ parliament még karácson előtt össze fog ülni, szükséges előké
születek tételire , az összekelés pedig január végén vagy február elején 
fog véghez menni. Ezt igen valószínűnek tartjuk, ha különben a’ minis- 
terektül függ az idő-meghatárzás , mert jövőaprilig nem reményihetik hi
vatalban maradásukat; azon hasznokat pedig nem akarják elszalasztani, 
mellyek királyi menyekzőbül a’ ministerségre közönségesen háramlani 
szoktak, ’s egyébiránt még a’ királyné íérjére is szeretnének némi befo
lyást gyakorlani, hogy legalább fájdalmatlanabbá tegye bukásukat.“ E’ 
nyilatkozatból is kitűnik a’ toryk aljaskodó pártszelleme, mellyet mindenkor 
olly epésen használnak a’ministerek ellen. így azt is rebesgeték a’ toryk, 
hogy a’ titkostanácsi ülésben igen kevés peer volt jelen, midőn házasságra 
léptét nyilványitá a’ királyné, holott egészen ellenkezőleg valóban igen szá
mos titkostanácsos volt ez ünnepélyes ülésben. Még a’ beteg Wellington 
hg is eljőve Doverből, hogy személyesen hallhassa királynénk e’ határ- 
zatát, melly mind házi jövendőjére, mind az ország jóllétire nézve olly 
fontos következményű leend. Wellington hg születése óta tiszteli a" király
nét, ’s mindenkor valódi atyai érzelmeket tanusíta iránta, bármikép agyar- 
kodjék is ellene vakbuzgó pártja. A’ titkos tanácsnak különben nem volt 
más dolga, mint meghajlani és igent mondani, miután szándékát illőn elő
adó a’ királyné. A’ közönség nagyobb része nem szereti, hogy olly fiatal 
a’ vőlegény, ’s inkább három évvel idősbnek óhajtaná őt a’ királynénál, 
mint 3 hónappal fiatalabbnak. Sok tory borzadva emlegeti, hogy a’ vőlegény 
egyik nagybátyja katholikus, a’ másik pedig (Leopold) katliol. lyányt veit 
nőül ’s azon valláson nevelteti gyermekeit. Különösen a’ Times annyival 
inkább boszankodik , mivel a’ királyné nyilatkozatában egyetlen szó sem 
nyujta biztosítékot térje családjának protestáns érzelmei iránt, mikép azt 
llldik György tévé, midőn jelenté, hogy mecklenburgi hgnővel szándé
kozik házasságra lépni. Itt feledni látszik a’ jámbor Times, hogy 1829- 
ben olly törvényt hozott a’ parliament, melly a’ protestáns uralkodó val
lásnak, kormányzati tekintetben, véget vete. E’ törvény értelminél fog- 
vást a’ britt korona birtokosa, irlandi lordhelyettes és Irland ’s Anglia 
lordkanczellárja protestánsok tartoznak ugyan lenni, de minden más hi
vatalra egyenlő jogot igényelhetnek a’ katholikusok a’protestánsokkal. A’ 
királyné tehát nem mondhata olly záradékot , mellynek következtében 
csak egy vallási felekezet fejdeleinnőjének kellene őt tekinteni. A’ Times 
e’ miatt sem Albert hg , sem a’ királyné ellen nem gyanakszik; de a’ ki
rályné szavaiban ujlag azon befolyás tulnyomóságát véli látni, mellyet ()’ 
Connell és az irlandi papság a’ ministerekre gyakorlanak. Ezenkül a’ Ti
mes néhány levelezője és a’ M. Herald igen különösnek mondják, hogy 
azon 85 titkos tanácsos között, kik a’ királynénál megjelentek, csak két 
katliol. peer volt látható, t. i. Norfolk hg és legidősb fia, Surrey gróf, 
mig az újabb katholikus titkos tanácsos mind elmaradt. Azonban e’vészes 
előjelek daczára is bátorságot színlel a’ M. Herald, ’s reményű, hogy 
még megnyerhetni a’ toryk számára a’ fiatal liget, mig a’ többi tory lap 
egyenesen w h i g  érzelműnek tartja őt , és minden kímélet nélkül sze
retnének kikelni ellene. — John Colborne, a’ canadai volt főkormányzó, 
mint hírlik, peerségre fog emeltetni. — James Grahamlordrectorrá lett 
a’ glasgowi tud. egyetemnél. — Bonaparte József Ujyorkbul tegnap kí
séretestül Portsmouthba érkezék. — A’ newporti zendület részesei kö
zül már többen visszanyerék szabadságukat. — Durham lordot betegnek 
hírlik némelly lapok, mig mások a’nov. 23iki titkos tanácsban megjelent 
peerek közt említik őt. — A’ tory és szabadelmü sajtónak indulatos harcz- 
tárgyul szolgál most az özvegy királyné utazgatása is az országban, ki egy
másután látogatással tiszteli meg a’ fő torykat, ezek pedig természetesen 
mindenütt olly ünnepi kitüntetéssel fogadják ő t, hogy minden józan ér
zelmű angol csupán a’ királynő megsértését láthatja abban. Mentegeté- 
siíl több példát hozónak most föl a’ tory lapok, miszerint az özvegy ki
rályné semmi kérelmet nem fogada el útközben, következőleg látoga
tásinak semmi politikai színt nem kíván adni. —

F r a n c z i a o r s z á g .
(Franczia foglyok Szibériában. Elegy.) A’ Commerce hosszú czik- 

ket közöl az 1812iki szibériai foglyokrul, melly ben keserűn panaszko
dik , hogy Russzia még most is minden népjog ellenére fogva tartja azon 
francziák egy részét, kiket 1812ben Szibériába hurczoltatott. „Egyszer 
már ,  igy szól az említett lap, hangosan szólalt meg ez ocsmányság miatt 
a’ követkamrában néhány lelkes képviselő azon boldogtalanok mellett , 
kik híven szolgálták hazájokat, ’s mégis 25 év óta feledtetvék a’ hon ál
tal, melly annyival adósuk vérökért. Akkor nemmel válaszolt a’ kormány 
a’ hozzá intézett kérdésekre ; de az óta ismét öt franczia érkezék vissza 
honába, kik szerencsések voltak a’ tobolszki bányákból megszökhetni, 
’s most legújabban is egy pattantyús altiszt érkezék Havreba, ki egykor 
Napoleon testőrcsapatjában szolgált, ’s előadása mindenben öszhangzó 
korábbi társinak mondásival, kik egyhangúlag állítják, hogy számos sze
rencsétlen franczia szenved még Szibériában. Emberiség ügye ez min

den kormányra nézve, ’s kívánatos, hogy komoly tárgyaltatás alá jus
son.“ — Nov. 12iki kir. rendelet 300 ezer franknyi rendkívüli költségre 
hatalmazza föl a’ külministerséget, titkos kiadások födözhetésire. — Or
leans hg Marseilleben tartózkodtakor mindenkép törekvék magát népsze
rűvé tenni , ’s a’ nyilványos épületek megtekintésekor huzamosb ideig 
mulata Saint Jean erősségben is a’ kikötő mellett, hol nagyatyja ’s két 
fia fogva voltak. A’ Gazette du Midi alkalmat vesz e’ körülménynél fog
va jelenteni, mikép e’ redszabály Boyer-Fonfréde indítványára történt, 
ki 17ÍJ8bau vérpadon végzé életét, miután Orleans családot örökre szám
űzetni indítványozó. Boyer-Fonfréde atyja volt azon bordeauxi Foníréde- 
nek , ki.most valódi vakbuzgalommal ótalmazza Orleans családot. — Va
lamennyi párisi lap bizonyosnak mondotta, miszerint Bérengernem lógja 
elfogadni a’ pairséget, még is elfogadta. —

A’ közelebb múlt napokban Le Capitol czimű hírlap szerkesztő hiva
talát megmotozó a’ rendőrség, mivel czikket közlött, melly a’ szegényebb 
osztályokat V  gazdagok ellen ingerli. — Girondelle assz. , ki nem rég 
követ dobott a’ király kocsijába, bód-kórházban van, mert őrültsége töké
letesen bebizonyult. —- Don Carlos Bourgesba érkezte után párthívei 
azonnal kiadók arczképét kőnyomatban. A’ megyeispán sok példányt vá- 
sárla most abból össze ’s kiosztatá a’ rendőrség közt, hogy szükség ese
tén hasznát vehessék.“ —

(Algírban bizonyosnak mondják a’ háborút.) Toulon , nov. 2Skán: 
Cilimére gőzös végre megérkezett az olly régóta várt afrikai hirekkel, mi
ket azonnal Parisba külde a’ hatóság. E’ hirek rendkívül fontosak. Al
gírban nagy szerencsétlenség történt, melly már most meggyőzheti a’ kor
mányt a’ sajtó azon állítása igazságáról, hogy eddigi bánásmódja nem 
lehet üdvös következményű. Az utolsó gőzös azon hírrel érkezék, hogy 
a’ metidsai gyarmatosak telvék rettegéssel, mert a’ beni-isserek megtá- 
madák a’ keleti határokat. A’ hadzsutok nagyobb része a’ lapályra rohant 
’s földulá a’ jószágokat, mit a’ betegség által elgyöngült katonaság nem 
tuda megakadályoztatni. Az ellenség mintegy 300 gyarmatosnak metszé le 
fejét. E’ szerint tehát ki van jelentve a’ háború és a’ tafnai szerződés 
megszegve; ha újabb haderőt nem küld a’ kormány Algirb g úgy egészen 
a’ város falai alá jövend Abdelkader. Az emir folyvást azt állítja, mikép a’ 
francziák szegék meg először a’ szerződést, mivel franczia hadsereg ment 
keresztül birtokán. Cilimére elindultakor legnagyobb rettegésben voltak 
Algír lakosi. Minden nélkülözhető katonaság parancsot kapott a’ metid
sai térekre indulni, hová Valée tábornagy is menni szándékozott. Vala
mennyi metidsai néptörzsök kezet fogott az emirrel, ’s épen ezek köve
ték el a’ legnagyobb dulakodást ; minden mezei lakhelyet felgyújtot
tak és kirablottak az arábok, kik mintegy 3 ezer főnyi lovas és gyalog- 
csapatban jelentek meg. Egy zászlóalj vezért 170 katonájival együtt föl- 
konczolt az ellenség.“ A’ Toulonnais azonban kétli e’ hirek valóságát, 
mivel Algírból már eddig is jobbadán túlzó tudósítások érkeztek illy te
kintetben , mert 9 év óta egyetlen őrhelyet sem tudtak elvenni a’ fran- 
cziáktól az arábok. 1834ben 25 franczia 4 ezer kabyl ellen legszeren- 
csésb sikerrel ótalmazá a’ salemi őrházat. Sokkal valóbbszinü, hogy né- 
hány katonacsapatot konczoltak föl az arábok minden távuíabbra agazó 
előkészületek nélkül, ’s ez alkalomkor természetesen a’ gyarmatosak is 
szenvedtek, kiknek nem volt idejük megmenekedni a’veszély elől. Egy 
helyen 40 holtra találtak. A’ sok esőzés annyira megrontá az utakat,hogy a’ 
közlekedés majd egészen lehetíenné vált, mi természetesen könnyíti az 
arábok ügyét, kik jobban megszokták az idő visszontagságit és több szen
vedést kiáltani képesek. Valée tábornagy még a’ katonai foglyokat is föl- 
fegyverzé és az ellenség megtámadására küldé. A’ legközelebb érkezen
dő gőzhajó bizonyosb híreket hozand. A’ kormány mindent elkövet, hogy 
a’ fenyegető vészt elháríthassa. —

(Abdelkader háborút üzen a’ francziáknak.) A’ ministerséghez követ
kező hivatalos irat érkezék Valée tábornagytól: „Algír, nov. 24dikéni 
Az általam már érintett események csakugyan valósultak. Abdelkader 
megkezdé a’ háborút. Hat hónapi folytonos lazítás után sikerült neki a’pa- 
rancsi alatt álló néptörzsökök egy részét fölzendíteni. Három nap óta ro- 
hantatja már meg táborszemeinket, ’s ezentúl csak fegyverrel szerezhet 
magának elégtételt Francziaország azon számtalan bántalomért, mellyet 
az afrikai politika két évig mindenkor csak békés utón törekvék elintézni. 
Algírba érkeztemkor panaszlevelet intézteték az emirheza’ kalifák ellen, 
’s néhány nap múlva ingerlésteljes választ kapók tőle. En nyugalommal 
feleltem neki, mire ő ismét olly hangon nyilatkozók, hihetőleg ármány
ból, vagy talán habozásból, hogy koránsem tarthatám olly igen közei
nek a’ harczkiütést. De Abdelkader már régóta háborúra volt elhatározva. 
() csak annyi időt kívánt nyerni, hogy lovasságát tökéletesen összeszed
hesse, ’s nov. 2Oikán következő levelet intéze hozzám: „Üdv és áldás 
arra, ki az igazságot követi! Első és utolsó leveled hozzánk érkezék. 
Tartalinokat jól fölfogtuk. Megirám már neked, miszerint valamennyi arab, 
Beni-Híesznasztól Kaiig ugyanazon érzelemtől lelkesül, ’s hogy már nem 
maradt számukra más szó , mint a’ szent háború ! En mindent elkövetők, 
hogy más gondolatokra birhassam őket, de a’ békét tovább eltűrni senki 
nem akará már többé. Mindnyájan egyhangúlag a’ szent háborút kívánták, 
’s én nem tehetek ellenök; kérelmüket meg keli hallgatnom, hogy hű ma
radhassak dicső' törvényinkhez, mellyek azt követelik tőlem. En tehat nem 
árullak el téged, hanem tudtodul adom a’ történőket. Küldd vissza ügy
viselőmet Oranból, hogy ismét családja ölébe térhessen. Legyetek ké
szen a’ harczra, mert tudjátok meg, hogy valamennyi muzulmán szent 
harczot küzdend veletek. Ezt azért mondom, nehogy engem árulónak nyi
latkoztassatok , ha valami történni fog. Én tiszta vagyok és soha ollyas- 
mit tenni nem fogok, mi torvényink nyíltságával ellenkeznék, lráin hét
főn este Medeahban 1255. Ramadan Ilikén. U. I. Királyod azt válaszoló, 
midőn levelet intézők hozzá, hogy minden ügy, háború és béke, csu-
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p;ín tőled függ ; én ’s velem minden igazhitű, háborúra vagyunk elhatá
rozva. Légy ez által intve , ’s mondd meg, mit gondolsz? Mert neked kell 
szólnod most, rajtad a’ sor, és nem máson.“ En részeimül mindent el- 
követék a’ harcz - kiállhatásra. A’ chiífai vonalt megerősittetém ’s minden 
főpontját elég mennyiségű élelmiszerekkel látóm el, mindenütt egyszers
mind legnagyobb vigyázatot ’s mérsékletet parancsolván gyakoroltatni , 
mivel eleinte ótalinilag volt szándékom magamat viselni. Néhány tiszt tü
zes bátorsága mindazáltal, fájdalom! gátlá parancsim tökéletes végrehaj
tását. A’ lapályságon lakó európai és benszülött nép legnagyobb figyel
memet igényié , mert a’ hadsereg nem ótalmazhatá minden birtokukat ’s 
igy mindnyájoknak tanácslanom kelle , hogy táborink közelébe vonulja
nak, egyszersmind pedig puskákkal ’s töltéssel láttam el azon gyarmato
sakat, kik szilárd anyagú épületekkel bírtak, sőt néhány pontra katoná
kat is kiildék. Minden bajtelkerülhetni nem is reménylíem ; különösen pe
dig az arabok voltak kitétetve ismert gondatlanságuknál fogyást a’ megro- 
hanás legveszélyesb részinek. Nov. 17— iSkána’hadzsutok több megtá
madásit vitézül verék a’ gyarmatosak vissza. 20ikán azon pillanatban, 
midőn szándékát tudatá velem Abdelkader , átvivé sergeit a Ch i í 1 á n. 
Ugyanekkor a’ buffariki parancsnok épen élelmiszereket küldött Merődbe , 
mintegy 30 fegyveres kíséretében. Csekély távolban ezer arab támadá meg 
e’ csoportot. A’ parancsnok halva maradt a’ téren, a’ szekereket mind
azáltal szerencsésen vísszavivék. Egy más szállitvány azonban egészen 
elveszett, mert a’ parancsnok elmulaszíá a’szükséges elővigyázatot. 21- 
kén 1500 arab ment keresztül a’ ChifFán, kik 200 katonát aprítottak föl. 
Sok arábot holtan tente földre a’ legközelebb álgyutelep, ’s néhány pil
lanat múlva már mintegy 20 ló íútosa ember nélkül a’ téren. Ugyan 20ikán 
keletről is ellenséges csoport érkezek, melly ismét több gyarmatost öle 
meg. Parancsot adék, hogy mindenüttgyámolitsa a’szerencsétleneket aa 
illető hatóság. Valamennyi gyarmatos , ki kívánta, fegyvert kapott a’ hely
parancsnokságtól, ’s ezek már most mindenütt védelmi állapotba helyzik 
lakhelyeiket. Az arab törzsökök egy része táborinkba menekült. Rulhiéres 
tábornok, kit BuíFarikba kiildék, parancsim következtiben 400 lovassal 
’s 1500 gyalog katonával járatja be a’ vidéket, mindenütt segélyt osztó, 
hol azt az arábok megroiianási szükségessé teszik. Legnagyobb vigyá
zatot ajánlék neki, ’s különösen intém , hogy csekély erővel harczba so- 
ha ne bocsátkozzék. Mihelyt az idő javuland, azonnal a’ hadzsufoknt fogom 
megbüntetni, kik legügyesb , egyszersmind legfelelmesb e'Ienségink. 
Valée tábornagy.“ — Magányos levelek szerint a’ háború hihetőleg Oran- 
ban is ki fog ütni; hol mindazáltal alkalmasint bűnhődni ingnak merényie
kért az arábok, mert katonáink biztossánczok mögött őrködnek ott, ’s 
mindnyájan legjobb egészségnek örvendnek. Constantine tartományban 
ellenben igen csekély a’ katonaság száma, ’s azért ott méltán tarthatni 
veszélytől. Chiffa folyam czélszerübb őriztetése által nagyobb részint ki 
1 hetett volna kerülni e’ sajnos vérengzést —

(Elfog yások. Uj pokolerőmü.) A’ Capitole hírlap szerkesztő hivatalá
ban nov. 27ikén mindent inegmotoztatván a’ rendőrség ugyanazon nap 
Chanel Lajos grófot ’s Crouy-Chanel marquist, Zangiacomi nyomozóbiró 
parancsa következtiben , elfogatá. E’ tekintetben annyi különböző hir 
szárnyal Parisban, hogy nem igen igazulhatni el a’ tulajdonképí indító 
okok fölött; annyiban mindazáltal minden vélemény megegyezik, mikép 
a’ rendőrség már néhány hét óta politikai nyomozásokkal foglalatos. — 
Nov. 28ikán este 8 óra tájban a’ kir. palota körül lakók iszonyú dur
ranás miatt rendkívül megijedtek. Montpensier utczában ugyanis, nem 
távul a’ színháztól, lőporral’s golyókkal töltött erőmű volt elrejtve; melly 
azonban olly szerencsésen sült el, hogy az ijedségen kívül semmi kart 
nem okozott. Ez esemény szinte legfurcsább magyarázatokra szolgál al
kalmid , mikből nehéz kipuhatolni, hogy tulajdonkép kit akarhattak meg
sérteni a’ gonosztevők. Másnap tömérdek kiváncsi néposoport lepé azon 
tért, honnan a" gyilkoló durranás hallaték, néhány golyó egészen a’ 2k 
emeletig hatott. A’ rendőrség több elfogatási eszközle , de minden siker 
nélkül; bizonyos helyen mindazáltal irományoknak juta nyomába, mely- 
lyek titkos egyetértést tanúsítnak Napoleon Lajos és Russzia közt, ’s a’ 
krakói köztársaságról is emlitést tesznek. Annyi minden esetre bizonyos
nak látszik, hogy a* rendőrség valamelly bonapartista összeesküvéstfó- 
dóze föl, mellynek részletei rövid idő múlva napfényre jövendnek.

(A’ lengyel raenekvők évnapi ünnepélye. Elegy.) A’lengyel menck- 
vők nov. 29ikén ünnepileg üliék meg zendületjök évnapját. Azon sz. egy
házban, melly Kázmér János porló maradványt pihenteti, 200uál több 
lengyel volt összegyűlve. Este Arago elnöklete alatt újra összegyűltek 
a lengyelek s beszédeket tartottak, mit eddig kormányparancsnál fogva 
nem volt szabad teimiök , miből azt következtetik, hogy a’ franczia és 
orosz kormány közt tágulnak a’ baráti kötelékek. Arago beszédjét igen 
dicsérik. — Parisban társulat állott össze aláírásra azon szerencsétlen 
lrancziák gyámolitásaul, kik Szibériában szenvednek. — 

ß r o » * o r s a á g -.
Jassy, nov. J 3dikán: Sokat beszélnek azon szerencsétlen csatáról , 

mellyet az orosz csapatok September elején Abchasiában vesztének. Egy 
erős osztály nehéz-járatú hegyszorost fedeze föl őrség nélkül, melly a’ 
hegyi falukba vezet. Az orosz tisztek gondolák: nem kellene e’ jó alkal
mat elszalasztani ’s a’ hegyszorosan igen jó lenne az ország beljébe ron
tani. A’ közkatonák vonakodtak előre nyomulni, a’ tisztek valának tehát 
kénytelenek előre rohanni. Félórai nehéz gyaloglat után az osztályt ab- 
chasiaiak támodák meg, kik iszonyú vérengzést követének el a’benyomu
lok közt; a’ kaukáziak gazdálkodtak a’ lőporral ’s köveket dobáltak 
az oroszokra a’ hegyes sziklákról; a’ tisztek nagyobb része elhullt’s a’ 
csapatok legnagyobb zavarban hátráltak. A’ holtak és sebesültek tetemi

vei, mellyek a’ kaukáziak kezébe kerültek, méltatlanul bántak, nyársra 
vonák ’s a’ hegyek mélységi! e dobák.

S v é d o r s z á g .
(Elmélkedések a’ közelgő országgyűlésről.) Stockholm, oct. 25kén: 

Ocf. 2()kán nyilványos hirdetvény által, mellyet a’ főváros egyháziban 
szószékről tudattak a’ néppel, az országos RR 1840 jan. llkére hivat
tak össze. Svédország képviselősége, alkotmányánál fogva, négy osz
tályból áll: 1) Nemességből, mellyben minden család külön szavazattal 
hir, mit megbízólevéllel más nemesre is átruházhatni; ennéllogvást a’ 
nemességet 3—500 tag képviseli az 120üra terjedő nemesi családból. 2) 
Papságból, melly választás által 50—60 tagot küld az ország minden 
papi kerületiből, a’ püspökökén kívül, kik mindig szavazattal bírnak; 
a’ két egyetem két-két kiildötlje ’s a’ tudom, akadémia egy képviselője is ez 
osztályhoz tartozik. 3) A’ városok polgáriból és a’ vashámorok tulajdonosi
ból , kik öszszesen 50 képviselővel bírnak. Végre 4) a’ parasztság
ból, mintegy 100 taggal, kik kerületenkint választéférfiak által válasz
tatnak. E’ négy rend azonban nem ül össze közös tetemben; külön külön 
szobákban vitatkoznak ’s hozzák határzatikat, miután a’ kir. előterjesztvé- 
nyek vagy egyes indítványok állal tett javaslatokat külön választmányok aa 
országos rendekből megvizsgálták’« javaslatot adtak felőlük. Ha három’« 
némelly kérdéseknél mind a’ négy rend megegyezik, akkor tekintika’ határ- 
zatot országos végzésnek. Ez a’ munkálatokat fölötte nehézzé, lassúvá te
szi, a Rendek közötti szakadásokat előmozdítja ’s kaput tár a’megvesz
tegetésnek , mit a’ kormány annálinkább fordíthat hasznára, mert a' ne
mesi képviselők jobbadán kir. tisztviselők, udvaronezok, testőrtisztek s 
kormány fül függő személyek. Továbbá, mivel a’ király nevezi ki a’ papi 
kerületek legjobbikáiban a’ lelkészeket, valamint a’ püspököket is, azon 
lelkészek pedig,kiknek jövedelmük csekély,politikai engedékenységük áltál 
dijra számolhatnak. Ugyanez történik gyakran a’ polgároknál is, mert 
a’ városok többnyire polgármesterüket küblik, kik kevésb jövedelemmel 
bírnak , mint a’ kerületi bírák, kiket hasonlag a’ király nevez ki. Mi a’ 
parasztokat illeti, bár ezek meg nem nyerhetők illyes módon; ellenben 
sokan közülök, főleg a’ nem tehetősek, a’ nagyurak kézszoritásai által 
annyira elszemtelenülnek, ’s madeirái és champagnei üriígetések által 
annyira elbódulnak, hogy az őt környező tanácsadók könnyen halójokba 
kerítik. Minek következménye az országos kiadások évenkénti szökkené
se, úgy annyira, hogy a’ nyilványos terhek vagy adók összesen az egész 
évi termesztvény negyedét teszik, holott Angliában tizedét, Franc/iaor- 
Nzágban pedig hatodát. A* dolgok ez állapotja a’ sajtó növekvő nyilvá- 
nyossága által napfényre hozatván, a’ nemzetben azon élénk kívánatul 
gerjeszté: vajha történnék valami javítás a’ képviselés körében! mert 
mostani állásában a’ kormány befolyását nem igen korlátozhatni; és ez 
okbul lehetséges, hogy a’legközelebb országgyűlés más jellemet öltend 
magára, mit hihetőleg a’ múlt évi több esemény, sajtó miatti üldözések, 
folségsértési koholt vádak és kormányi rendszabályok gáncsolgatása elő- 
mozditandnak. Nem tagadhatni, miszerint a’ nemzet független résziben 
forró vágy él a’ javításokért, élő példa erre a’ hírlapi előfizetők, ugyan
is a’radicalis Abendblatt 5 ezer, a’ statuslap ellenben csak 1700 ’sa’ túl
zó conservativ Minerva , az udvar orgánuma, csak 600 előfizetővel bír. 
E’ népvélemény azáltal is erőre kap, miszerint Oszkár trónörökös, ki Károly 
János királynak Norvégiába utaztakor Stockholmban az akkori kormány 
elnöke volt, hajlónak mutatkozik legalább anyagi javításokra. Mi kelet
kezhetik ebből, azt főleg a’ választások sükere határozandja meg. Egy 
példát kell felhoznunk, melly híven előtünteti azon keserűséget, mellyel 
némelly conservativ lelkész harczol az alsóbb néposztály kimüvelteíésc 
ellen népiskolák ’s felvilágitás által. A’múlt erszággyülésjavaslatot nyuj- 
ta be a’ kormánynak, melly a’ népiskolák általányos elrendezésit tárgyazá. 
Minden püspök és káptalan parancsot kapott véleményadásra; ’s épen 
Tegner püspök, kit, mint költőt, a’ német és angol közönség forditások- 
bul eléggé ismér, káptalanostul javaslatot nyujtabe, mellyből következő 
hely figyelemre méltó: ,,A’ consistorium úgy vélekedik, hogy a’ dolgozó 
néposztály neveltetése lényegesül vallásos legyen. Minden más isméret 
nemcsak fölösleg, sőt gyakorta veszélyes is. Félmiveltség a’ parasztból 
hirlapolvasót, paraszt ügyvédet’s t. elf. farag, ez a’ leggonoszabu, mivó 
paraszt lebeL Országgyűléseken az illycsek a' lngelégületleuebbek. Sz< - 
moru látvány, mennyire megváltoztata az országgyűlés a’ parasztokat, 
kik jobb napokban, dicsőségük napjaiban, rendeltetésük- és becsületnek tai - 
ták istent ’s királyt szeretni’« becsülni. Az Abendblatt szentirásuk’s politizál
ni legkedvesb foglalkozásuk. Minden kedvet elveszítitek mesterségük iránt, 
’s ha visszatérnek ahoz, csak azért teszik, hogy n) oinasztó terhei ellen sza
valjanak. Az ember jogairól, alkotmányos szabadságról, a’ statushatalmak, 
elkeru.'hetlen sulyegyenéről sok hasztalanságot összeolvastak a’ hírlapok
ból ,és sokat hallottak, a’ hirlapirótul, ki tőlük élve pártfogójok. Nincs mirigy , 
melly olly ragadós, mint a’ demokratái, ’s az otthonülők a’ felvilágosul
tak szabadelmii szavalásit tetszéssel olvasgatják. Így aljasul el lassanként 
ez osztály, melly az ország velejét alkotja. Az egész dolgozó néposztályt 
most illy alkotványos és országgyűlési szalniaférfiakká nevelni ’s kiké
pezni uj ’s kiterjesztett népiskolák által, úgy látszik közvélemény. A’ 
consistorium minden társaság felett sajnat fejezi ki, mellynek tagja gyer
mekkortól fogva illy szellemben neveltetik ’s van eszközük abban mara
dásra.“ Más nyomtatványban ekkép nyilatkozik ugyanazon Tegner: „Jobb 
volna, ha a’ lelkészek aíunnának, mint az országgyűlés alkotványos szem
fényvesztésin ’s kerődzésin megjelennek. —

ß e I g 1 u in.
Brüssel, nov. 21 kén: A’ képviselőkamra ma egyhangúlag (56 szó

val) elfogadó azon törvényjavaslatot, melly a’ gabna ’s burgonyakivitelt 
1840. nov. 30aig tiltja.

Szerlufezii llelnieczy. — Nyomtatja Trat t ner-Károlyi úri ulrza
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JOT szám,
FOGLALAT. Magyarország és Erdély (kinevezések; pestmegyei közgyűlés a’ takarékpénztár ügyében; péesi, Csáktornyái és szabolcsi hírek; külön

féle; ’s a’ t.) Amerika (floridai és montevideoi hírek; ’s a’t.) Spanyolország (lapvélemény a’ oortesföloszlatasrél; ’sa’ t.) Anglia (Windsorpalolát is
mét egy holdkóror szerelmes látogatja meg; vélemény a’ keleti ügy mostani helyzetéről; a’ ncwporti zendiilet néniclly részletei; lengyel gyűlés 
Londonban; ’s a ’ t.) Fratcziaor^zág (clfogatások a’ pokolcrőmű miatt; a’ kormány katonaságot szállít Algíi ha; Abdclkadcr zenditő levelei; párisi őr
jöngés Orleans hg miatt; ’sa ’ t.) Dánia (a’ király meghalt; ’sa’ t.) Dánia. Olaszország. Törökország. —

M a g y a r o r s z á g *  é s R r d é I y.
Ö cs.’sáp. kir. fölsége f. e. <lec. 3iki határzatában K o v á c s  Antal 

szobeni lelkészt sz. Katalin brossai czimzetes apátjává; T ö l t é n y i  Sza- 
niszlo bécsi cs. kir. József akadémiai tanítót pedig bécsi tud. egyetemi taní
tóvá nevezni méltóztatott az orvosi karnál. a

O cs. kir. felsége V a l e n c s e k  János szeniczi (Nyitra vármegy.) 
evang. tanítót kis arany érdempénzzel méltóztatott kegyelmesen megaján
dékozni; l í e z e r é  dy Adélnek pedig a’ bajor kir. sz.-Anna - alapítvány 
díszjele elfogadhatását ’s viselhetését megengedni.

() es.’s ap kir. fölsége f. é. nov. ISiki határzatában O b e r ma y e r  
János katona-élelmezési tiszttartót élelmezési fó'tiszttartóvá ’s egyszersmind 
előadóvá nevezni méltóztatott a’ bánsági főhadikormányszéknél.

A’ m. k. udv. kamra a’ facseti megürült számtartói tisztségre H a f n e r 
Károlyt, a’ lippai igazgatóhivatal ellenőrjét alkalmazó; továbbá Sch i l d  
Károly kossovai ispánt Vattinára; R i e g I e r József berlistyi ispánt Kos
zovóra szintazon minőségben helyezte át; P i c h l e r  Leopoldot, a’lippai 
ügyfszhivatal gyakornokát, berlistyi ispánságra lépteié elő ’s az oravi- 
czai megürült lisatirnokságra K r e n a u e r  Ferencz ugyanottani helyet
tesített tisztirnokot; végre a’ selmeczi k. erdőhivatal irnoki tisztségére 
S e i f e r t  Eduard styavnicskai k. erdőszt nevezé ki.

A’ m. kir. helytartótanács He l d  wei n  Károly nagyváradi rajztaní
tót budai rajztanitóvá alkalmazó.

A’ bécsi cs. kir. tud. egyetemnél múlt hó 7ikén ment véghez a’ pro- 
curator-választás , melly alkalomkor Magyarország résziről P e c z v a l  
József bölcselkedési tr és bécsi cs. k. tud. egyetemi tanító nevezteték ki.

F. dec. 15kén délelőtti 10 órakor Pestmegye közgyűlési nagy ter
mében Simoncsics János pestmegyei másod-alispán úr elnöksége alatt azon 
ns vármegye takarékpénztári egyesülete nagygyűlést tartván felolvastat
tak az eddig aláirt részvényesek nevei’s a’jelenle vők mindenek előtt a’ rész
vény társágot alapultnak ( constitualtnak ) nyilatkoztatták. Ezután elnök al
ispán ur röviden előterjesztvén azon nemes czélt, mellyet tbiró Fáy András 
ur t. n.Pest vmegyéhez beadott’s nyomtatásban is közre tett javalatánáifogva 
egy takarékpénztár-felállítással elérni törekszik ’s melly, mind haszna mind 
létesithetősége tekinteteDől a’tisztelt megye Rendei által pártolás alá vétetett, 
miután a1 társaság magát megalapította , azon ideigleni választottság nevé
ben, melly a’ tiszteltmegyemegbiztából ez ügyben eddig munkálkodott, le
köszönt ’s az egész intézetet a’ részvényes társaság további rendelkezési alá 
adta. Ezt követé tbiró Fáy András úrnak mint az intézet alapítójának, részint 
azok iránt, kik terve létesítésében segítségül voltak, emberbaráti buzgalmo- 
kért nyilványitott köszöneté, részint az intézet körülményit magában fog
laló ’s a’jelenlevők által — ha egyebet nem tett volna — csupán ez egyetlen 
tetténél fogva örökké fenmaradandó érdemei méltánylásául sokszoros „él
jen“ kiáltással fogadott ékes beszéde, minek végeztével, az igazgató és 
kormányzó választottság választására kerülvén a’ sor, miután a’jelenlevő', 
annyi különböző karzat - ’s felekezetbeli, ’s egymást csak névszerint, vagy 
nagy részben úgy sem ismerő személyeknek bizodalmokat illy körülmények 
közt rögtön központosítani majd lehetetlen lett volna, jóllehet az alapsza
bályok értelmiben az igazgatónak és kormányzó küldöttségnek titkos sza
vazat által kell vala választatnia, attól csupán ez úttal, és minden innen jö
vendőre lehető következésnek ünnepies kirekesztésével, megkérték pest- 
megyei alispán Simoncsics János urat: hogy választottsági tagokat javas- 
lani szíveskednék. Ki is következőket, névszerint: gr. Teleky Sámuel, gr. 
Ráday Gedeon, Benyovszky Péter, Vas László kanonok, Fáy András, Lis- 
sovényi László, Ladomérszky Imre, Nyáry Pál, Zlinszky János, Ilkey Sán
dor, Patay József, Rosty Albert, Tolnay János, DumcsaDöme, Ilalbauer 
János, Karczag Benjamin, Wodianer Sámuel és Boskovich József, uu. hoz
ván javaslatba azok kormányzó tagokká, igazgató elnökképedig maga tisz
telt a1 ispán úr egy évre közfelkiáltással meg választatlak. Ezután a’ pénztár
nok, ellenőr és Írnok választása ’s illetőleg kinevezése jővén szóba, miután 
az ezek számára szükséges utasítások még kidolgozva nincsenek, hosszas 
vitatás után abban állapodtak mega’ jelenlevők : hogy a’ kivántató szabá
lyok folyó hónap 29keig egy megbizottság által készíttessenek el, ’s a’ kitett 
napon ugyané’ helyen tartandó nagygyűlés elibe terjesztetvén, helybenha- 
gyatásuk után adassanak ki az ugyanakkor választandó tisztviselőknek. 
Kikre nézve most csak annyi határoztatok el, hogy: a) biztosítéki levél — 
melly a’ választandóknak, ha atyai hatalom alatt lennének atyjaik, ’s ha há
zasok, hiteseik által is aláírandó ’s a’ lekötött javakra első helyen bejegyez
tetendő— a’ pénztárnoktul 10 ezer, az ellenőrtől 6000, azirnoktul pedig 
3000 pengő torint erejéig kívántatik, b) A’ választandó pénztárnok, ellen
őr, és Írnok más hivatalt nem viselhet, ’s más lekötelezettje nem lehet c) a’ 
lekötendő érték összeírását, hiteles kimutatását,betáblázásoknak mennyi
ségét folyamodásával együtt elnök Simoncsics János alispán urnák legfe- 
lyebb f. hónap 28kaig kiki beadni tartozandik olly végre, hogy ezek bizo
nyításai után a’ hivatalkérők cautióinak elégléte, a’választmány által, még 
a ’ 29iki közgyűlés előtt elhatároztathassák. Mellynekezek szerinti megál- 
lapittatása után a’ szabályok kidolgozására kir. tan. Steinbach Ferencz ur 
•elnöksége alatt: Eötvös József, Kováos József, Nagy István, Máy József, 
Hajnik Pál, Zsivora György, Sartory János, Valero Antal, Fabrieius Józs.,

Nagy Józs., Eckstein Rúd., Fáy And., Grabovszky Athanáz, Gálion Móricz 
és Oesterreicher Dávid uu. köz felkiáltással megválasztatván ’s a’ kimunká
landó utasításoknak f. hónap 29kén tartandó nagygyűlés elibe mutatására 
megkéretvén, ’s az eddig történteknek részint köztudomás, részint a’ pénz- 
tárnokságra, ellenórségreésirnokságra vállalkozandók értesítése v< gett uj- 
ságlapokbani közlésére alulirt megyei főjegyző megbízatván a’gyűlés szét
oszlott. Nyáry Pál m. k. pestmegyei főjegyző.

Folytatása a’ pestroegyei takarékpénztár részvényesei névsorának , czim- 
zet nélkül betű-rendben: Andrássy Józs. országgyül. követ 3 részv., Antal Mi
hály, Bánífy László b. O. K., Barkassy Imre, Beöthy Ödön O. K., Beleznay János 
gr., Beniczky Antal, Bicskey Ignácz, Bicskey Venezel, Biró Imre O. K., Bohus 
János O. K., Bónis Sám. 0. K. Eötvös József, Ensel-Réső Józs., Fáy György, Fogh- 
tüy Zsigm., Gál János, Halász Imre, Hajnik Pál, Hegedűs Antal, Ilelmeczy Mi
hály, Hengelmüller Mih.,Kapczy Tamás, Katona Lajos, Kiss Károly, Kovács Istv., 
Kovács Mih., László László, Lipovniczky Vilm., Lissovényi László, Lónyay Gábor
O. K. Mariássy-Szepessy Mária a’ már vett két részvényen felül újra 2 részv. 
Mátray Gábor, Majláth György 0. K. Mocsáry-Vattay Rozália, Modrovics Ján., 
Mühr Antal, Nagy István f. j.,Neustem Bernát, Nyáry Miklós, Okolicsányi János, 
Palaczky Anna, Pa jor Kamill, pesti és budai mészáros ezéh 2 részv. Platthy-Döry 
Kriszt., Porkoláb Dániel, Pribék Antal O.K., Prónay Albert F. II. 4 részv.,Pulszky 
Fer.O. K. Raics .Józs., Sánta Istv., Sartory Ján. 3 részv. Simoncsics Ján., Slettner 
ígn.,Szánthóján.,SztígedySánd.O.K.,SzemerePál,Szen(iványi Károly O. K.,Szent- 
miklósyViktor O.K.,Szilassy-Inczédy b.Kat.,Szi!assy György,Szily Istv., Tinnyei 
közbirtokosság, Zofcsák Józs., Zombory Bazil, Jakovics József, id. Jankovics 
Imre, Jankovics László O.K., Valero Antal, Vay Lajos b. 0. K., Vogel Lajos. Az 
eddigi alapitói aláírás-szedésben kitűnő buzgalmu sikert bizonyítanak Zlinszky 
János’s Miskey Imre fő szbiró’s Eckstein, Nyáry és Bicskey alszbiró urak, Rá
day Gedeon gr., Külkey Henrik ügyvéd, és Nagy József keresk. urak; kiknek az 
intézet ezennel forró háláját jelenti.

Nm. N ád ásd  y Fe r e n ez gr. váczi püspök ’sb.t. tan. úr kegyes volta’ 
pest megyei takarék-pénztár fölsegéllésére 200 pengő forintot ajándékozni, 
mit az intézet egyesülete hálás köszönettel fogadott. Egyébiránt minden 
ezen intézetre tett és még teendő gyámadakozások, mihelyt azok névsora 
beküldetik, buzdítás és ellenőrség végett a’ közönséggel tudatni fog.

Azok , kik a’ pestmegyei takarékpénztárból, a’ már hírlapjainkban 
hirdetett föltételek mellett, pénzt kívánnak kölcsön venni, újra felszólít- 
látnak jelentéseiknek a’ szükséges kimutatásokkal, alispán és takarék
pénztár-igazgató t. Simoncsics János úrhoz, minélelőbb leendő beadására.

C s á k t o r n y a :  0 es. ’s ap. kir. Felsége kegy. rendeleténél fogva szaba- 
ditékos Csáktornya mváros Tanácsának létegesitése (organisaliójn) a’ t. vmegye 
által e’ legfensöbb rendelet foganatosítására megbízott muraközi járásbeli főbíró 
ur szentpéteri Horváth Péter elnöklete alatt f. évi novemb. Ilikén vitetett vég
hez: mellynek kővetkezőben a’ mindenek előtt is az egész közönségtől ezen 
végre megválasztott 40. választó - polgár vagyis negyvenedes által, kiknek hi
vatalok holtig tartandó, bíróvá választatott Zozolly Dániel, rendes és fizetéses 
tanácsbeliekké: Veibantsits József, Tódor József, Petsornik Márton, Siskovits 
Döme, Sztrahia Orbán’s Deurbáni János; tiszteletbeliekké: Zozolly Ferencz, 
Satfarits József, Kovatsits Fülöp , Pechter Ferencz, Hőrmüller Mihály és Ki as- 
soveez János; továbbá jegyzővé: nemes Svágell Tamás hites ügyvéd; árvák aty
jává : nemes Tkaltsits János, ki is e’ város iránt viseltető különös vonzalomból 
e’valóban terhes hivatalt minden fizetés nélkül elvállalni szíveskedett; pénztár -  
nokká: Sztrahia Balázs; kórházatyává: Májer János. E’létegesítés már az által 
is, hogy ez, az olly annyira különböző érzelmek mintegy összeolvasztásának követ
kezménye, teljes csenddel juta végre, biztos reményű jövendőt nyújt a’ közönségre 
nézve. A’ választó polgárok, vagyis négy venedesek pedig e’ következők : Mar- 
tincsevits Ignácz nedeliczi plébános és alesperes, idősb Tódor József, Bumpohl 
Mihály egyszersmind tűzi-biztos, Májer János, Lopatni György , Szirk Fridrik, 
Goricsanecz Ferencz, Novák József, Koller József, Kristoiiis István, Zdelár 
Miklós, Fercs Aloiz , Satfarits György, Istvánovits Márton, Szudecz György, 
Krassovecz József, Pintarits József, Kober Andor, Biltsits Antal, Stern Jó
zsef, Küster Antal, Fuchs András, Verbantsits Ferencz, Martanits György, 
Bell Márton, Malekovits Boldizsár, Kóósz György, Vég Miklós, Horváth János, 
Czapek József, Dobsa Iván, Kuhanecz József, Silobod Jakab, Dobsa János, 
Tkaltsetz Mihály, Mikácz Andor, Jellenits József, Dobsa József, Vabecz 
Márton és Novatsits Pál.

P é c s  nov. 28kán: Több rendű lapban lehete olvasni Pécs lakosinak a’jólét, 
csinosbodás- ’s kényelem -  nagyobbitásra díszes törekvésükéi, jelesül: mag sz- 
talásra méltó ujdonan alakult szinházok, kapcsolatban a’jeles Casino-epűlettel, 
melly többe került száz ezernél; tanú hasonlag az úgy nevezett ,Balokány‘ hi
deg fürdő csonakászható tavával és sétatérével, melly hir szerint a’ városnak 
bét ezernél többe került; ’s valóban szép látvány az előbbi mocsár ’s egészség
telen posványság és szemétdombok helyett a’ Pécsvárad felé utazónak mind ezt 
szemlélni. De nem sokáig fogja mulattatni az utazó szemeit mind ezen , mert 
ha a’ város határszélétől folyvást tartó iszonyatos rósz ut könnyeket nem csalt sze
meibe, úgy bizonyosan útzöktigtetés okozta derék-fájása el fogja feledtetni vele 
a’ díszes kényipar szemlélését s mi legsajnosabb, ha ez így maradand, reméll- 
hetni ez utakrai ügyeletlenségtöl, hogy a’szegény teherhordó szekeres kény
telen lesz a’ város határszélén megállani ’s vállon vagy hengergetve szállítani 
terhét a’ városba. Utile dulci. Br. ß. J.

K Ü L Ö N F É L E :  Az özvegy császárné ’s királyné ő felsége a’ varasdi 
szegényeket gyámolitó intézet számára 200 pgő forintot méltóztatott küldeni Er— 
dödy György grófnak, mint az intézet elnökének.— A’ legfelsőbb helyen hely
benhagyott kulpai Zamanicza-társaság hivatalos kimutatása szerint 1838ban Szi
szekről Károlyvárosba szállíttatott: 1,650,000 mérő gabna, vagyis 1,300,000 
mázsa; 4,000,000 hordódonga Marseille számára, vagyis 200,000 m.; kincstári 
termesztők 100,000 m.; dohány 60,000 m.; rongy 40,000 m.; fagygyu , zsir és 
különféle czikk 30,000 m.; összesen tehát 1,730,000 mázsa. E’ mennyiség az 
idén is fog szállíttatni, melly számot tehát csak ezért is legkevésbnek vehetni, 
mert ha a’ vasutak általában a’ közönséges szállítási mennyiséget szaporítják, e’ 
gyarapodás itt annyival bizonyosb, minthogy a’ Kulpa gyakori hajózhatlansága 
sok kereskedési vállalatot már kezdetében elfojt ’s meghiúsít. Múlt évben nagy



mennyiségű áruczikkct keile szállítani Sziszekről Laibachba, az idén pedig 
Sziszekről Károly városba tengelyen, rendkívüli költséggel. Sz-k. —

N.- Ka l l ó  nov. utóján ’s f. dec. elején különös történet szemtanúja 
volt: ugyanis Téglásról egy franczia inas ide hozatván, orvosi gond alá bí
zatott , mint ki minden estve 6 óra tájban alvásnak látszó eszméletlen 
állapotban sok ollyassal vesződik, mi tan egykor reá kedvetlen hatású volt. 
A’ beteg ez állapotban nagy erőt fejleszt’s egy estve sem múlik, hogy vagy 
ne birkóznék, vagy párviadalt ne küzdene képzelegtében, ’s mindkettőnek 
törvényiben igen jártasnak látszik ’s a’ mi legkülönösb, birkózásban az 
egyensúlyt bámulásig tartja-meg. Ez állapotban szüntelen beszélget, de 
mások kérdésit nem hallván azokra nem felel. Álltában becsukódnak sze
mei, ’s idegzete oily érzékeny önmagára nézve, hogy pontosan levetke
zik’s felöltözik, ruháit tévedés nélkül megtalálja ’s ha illy képzelegtében 
versenytársa megsebesíti, nyakkendőjét leoldozza, sebét bekötözi, ’s oko
san és szivrehatólag beszélget. Különösen első este azt képzelvén, hogy 
párviadalban ellenese halálosan megsebesité, sebét bekötözte ’s barátja ellen 
így panaszkodott: „no,  úgymond nekem már nincs barátom, de van ám 
sebem, tudom meghalok benne, oh be fáj ! Istenem be nehéz olly helyen 
meghalni, hol az embernek sem barátja sem ismerőse! hol nincsenek jelen 
szülei: mit mond atyám, ha megtudja, hogy én barátomtól vett seb miatt 
haltam meg.“ Illy beszédei közt arczán a’ legkeserübb fájdalom tükröz- 
ködék. Máskor bajtársától földre téríttetvén, föleszmélte előtt valamelly 
ismerősét szólitgatá nevén magához ’s feddé hogy nem mer hozzá jőni. 
Orvosi gond alatt annyira felüdült, hogy csak két est ve jött rá e’betegség, 
’s miután három napig a’ nyavalya jelei nem mutatkoztak, az orvos, sza
bály-adás mellett elbocsátá, a’ használt szerek bevételit meghagyván ’s 
különösen hogy bor- és szerelemtől tartózkodjék. És három este nem volt 
semmi baja Tégláson is, de újra erősebben lepé meg a’ kórság, hihetőleg 
a’ szabályok áthágta miatt. Most már két nap óta hosszabb ideig tart 
rohama ( paroxismusa) miben sapkáját ’s mellényét összetépte, a’ házíodélre 
lábtóu gyorsan fölment ’s viszont lejött, az orvos házától egy más ház
hoz egy pajtását látogatni elballagott ’s oda be nem juthatván az előtte 
óvásul bezárt ajtón, végre tánczolva a’ rögös utczán visszaszökdécselt 
az orvos házához, mi után nem sokára eszmélete visszafordult. Dec. 8kán 
estve még 8 órakor sem tért baja vissza ’s igy tón el is marad. — A’dohány- 
nak semmi ára itt ’s a’ lakosok az esetre eddigi dohánykerteiket burgonyával 
vagy kenderrel szándékoznak bevetni, ha illy keletű marad a’ dohány.

A m e r i k a
Great-Western gőzös nov. 30án érkezék meg Ujyorkból Bristolba 

lß'/fl nap alatt. Sir Lionel Smith, volt jamaicai kormányzót is magával 
hozó, ki az egyesült statusokon utazott keresztül. Az ujyorki lapok tar
talma főleg a’ részvények ’s gyapot körül forog. Az kit illyes keres
kedési hir nem érdekel, Maximilián császárral felkiálthat: „Hogyan ? ha 
egy kalmár elveszté borsládáját, az egész országot föllármázzuk?“ Azon
ban Amerika kereskedési status. A’ congressus mentülelőbbi összegyű
lését várják ’s biztosan hiszik, miszerint az úgynevezett subtreasury-tör- 
vényjavaslat keresztülmenend. Floridában az indiánokkali háború meg
újulásától rettegnek; ’s igen aggódnak, miszerint Cahadában uj lázatás ütend 
ki a’télen. —.lun. 16. gyűlt össze Chuquisacában a’boliviai congressus’smég 
azon napon egy törvényjavaslatot fogada e l, melly Velasco tábornokot 
mint ideigleni elnököt mindaddig hivatalában megerősiti, míg alkotmány- 
szerüleg történhetik meg az elnökválasztás.

A* bostoni Courier nov. 15én következő levelet közöl Montevideo- 
bul sept. 16rul: „Az ország folyvást ugyanazon rongált állapotú. Azon 
5 — 6 ezer főnyi csapat, mellyet Rozas buenosayresi elnök küldöttel En- 
trerio tartományból, melly az Őribe volt montevideoi elnök részire kiütött 
mozgalmat pártolja, nem igen messzire táboroz Montevideotul, de úgy 
látszik, megtámodásra nem nagy kedvet mutat. Fructuoso Rivera, Ban- 
da-oriental mostani elnöke 2 ezer főnyi sereggel, az entrerioi csapatok kö
zelében tanyáz, mellyek mozgalmait szemmel tartja. Egy kisded hade
rő verődött össze Rivera megbuktatására, a’ kormánycsapatok azonban 
már szétzaklaták. A’ franczia ostromzári sereg Montevideoban élelmi sze
rekkel látja el magát a’ közelgő ostrom miatt.

i ^ p a n y o I o r H z á g .
(Lapvéleményá’ cortesföloszlatásról.) A’ M. Chronicle már néhány 

hét előtt nagy szerencsétlenséget jósla Spanyolországnak a’ cortes-fölosz- 
latásból, ’s most, miután csakugyan véghez ment e’ kormányrendszabály, 
következőleg nyilatkozik annak következményiről; „Mit vétett a’ cor- 
tes, mi némileg az udvar ezen lépt« t igazolhatná ?“ A’ cortes megerősité 
a’ szabaditékokat, Espartero tetteit helyeslé ’s már földbirtokkal készüle 
megajándékozni a’ katonákat. A’ cortes bizonyosan a’ költségvetést is meg
ajánlotta volna; de a’ kormány ezt nem is kívánta tőle. Ezenkívül a’ cortes 
minden határzatit majd egészen egyhangúlag hozá. Nem vádolható senki 
a’ cortest, mint például a’ franczia vagy angol törvényhozó testet, hogy 
olly egyenlő hatalmú pártokra oszlott, melly mellett erőteljes minister- 
ség nem képes magát föntartani. Soha nem lehete könnyebben erőteljes 
népszerű ministerséget alakítani, melly mind a’ nép, mind a’ hadsereg 
kivánatit kielégítette volna, mint épen most, mert a’szabadelmüek jelen
leg épen nem követelnek gyökeres javítást, vagy veszélyes rendszabályt 
A’ szabadelmüek tökéletesen elégültek a’ mostani kormányrendszerrel. 
Ismételjük tehát, miért, vagy melly párt kedvéért oszlatta el a’ minister- 
ség a’ cortest? Mi erre csak azt válaszoljuk, hogy a’ ministerségnek 
ezen rendszabálya csupán franczia befolyásnak tulajdonithatandó. A’ cor- 
tes-föloszlatás csak Francziaország parancsára történt. Olvassuk csak az 
udvari lapokat ’s látni fogjuk, mennyire szivén viseli a’ franczia udvar 
a’ spanyol királyné meghasonoltatását a’ szabadelmü párttal. De ugyan mi
re czéloz Francziaország vagy ministersége ? Talán tory pártot akar ott 
föllállitani, vagy újra félcarlosi pártot kíván fölébreszteni, olly elvvel, 
hogy csupán olly minísterség méltó föntartósra, melly kir. kegynek kö-
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szőni alakultát? Oh, nem! Ez eszméket igen kedveli ugyan a’ íranczia mi- 
nisteriíég’s még azon rész is, mel y parlamentinek szereti magát nevezgetni; 
de a’ franczia ármánykodás egeszen más lényeges hasznokra tüze ki czélt. 
Szerencsére egészen világosan szól madridi levelezőnk azon tárgyról $ 
mellyet reg ismerünk , ’s melly az egész politikai világ előtt nem titok 
többé. Ennek következtiben nyilványosan valónak mondhatjuk madridi 
levelezőnk állítását, ’s fölvilágithatjuk Európát Soult tábornagy haszon 
nem leső szándéka iránt. Bizonyos idő előtt franczia társulat álla össze, 
melly a’ philippini szigetekre pénzkölcsönt ajánlott a’ madridi kormány
nak, de olly megjegyzéssel, hogy bátorságul nemcsak jövedelmeit kíván
ja e’ szigeteknek, hanem egyszersmind kormányzatát és függetlenül bir- 
hatását. Soult tábornagy rendkívül pártoló e’ tervet; de mégis gondoló, 
hogy jobb lesz, ha ő, Francziaország ministerelnöke, birandjae’ nagy 
böcsü szigeteket. Azon föltét járulaugyan e’ tervhez, hogy 20—25 év 
múlva a’ kölcsön visszafizetése után ismét Spanyolország tulajdona le- 
end az em’itett kis szigetvilág, de ki ne tudná az illyes föltétek sorsát! 
A’ spanyol minísterség mindazáltal nem meré egyezését adni az illy zsi- 
dóskodáshoz, niig független spanyol cortes létezett, mellynek számolni 

^tartozék tetteiről, ’s ezért kelle távozni útból a’ cortesnek. A’ hazafiul 
érzelmű pártot többsége daczára is mindennemű ígéret, ajándék ’s ijesz- 
tés által elnyomni szándék, hogy Francziaország azon számos fáradozása, 
mellyel a’ spanyol alkotmány ügyét előmozditani törekvék, némi csekély 
jutalmul megkaphassa e’ philippini szigeteket! Reményijük mindazáltal, 
miszerint a’ spanyol polgárok és választók figyelemmel leendneke’ tárgy
ra , melly miatt uj vérengzésbe szándékozik a’ kormány dönteni Spanyol- 
országot. A’ jour. des Débats természetesen ismét taglalgatja a’ spanyol 
ügyek mostani és jövő helyzetét. Halljátok francziák! engedjétek maga
tokat taníttatni franczia statusbölcseitek által, kik még folyvást szüksé
gesnek tartják a’júliusi zendület tisztelését fitogtatni. Spanyolország,igy szól 
hozzátok e’ bölcsek egyike, az egyenlőség átkával van terhelve, ’s ez 
igen rósz; illy iszonyú betegségből ki kell gyógyítani Spanyolországot, 
még pedig zendülés által, mellynek czélja: uj politikai és társulati viszo
nyokat megalapítani. Ezt akarja kiküzdenia’ spanyol minísterség, hogy 
tetszését nyerhesse meg a’ franczia kormánynak, ’s ennek következmé
nye csalhatatlanul az lesz , hogy az egyenlőséget kényuraság váltandja 
föl Spanyolországban. Egyébiránt a’ föllengősdiek , Calatrava és baráti ,  
nem ábrándozók. Ok már bírták egykor az országkormányt , ’s meg tu
dók alapítani a’ mostan1 alkotványt, ’s minden, mit akarnak, csupán 
annyiból áll,  hogy e/en alkotvanyt fön kell tartani. ’S e’czéljokéit ko- 
ránsem törekszenek izgatáshoz nyúlni, mikép azt az úgynevezett mérsék- 
pártiak tenni jónak találják, kik elég szemtelenek nyilványosan hirlelget- 
n i, hogy vannak idők , mikben csupán a’ bakó a’ kormányzat egyetlen 
szükséges képviselője. Hol azon föllengősdi, ki olly vérszomjas nyilat- 
kozványt bocsátott volna ki ajakin , mint e’mérsékpártiak? Valóban na
ponkint újabb meg újabb példákból tapasztalhatni, miszerint ez úgyne
vezett mérsékpártiak semmi eszköztől nem irtóznak, mellyel zendülést 
vélnek gerjeszthetni, hogy kitűzött czéljaikat biztosan elérhessék. A’ fö- 
nebbi vérengzési kormányelvet épen a’ legtulzóbb tory lap nyilványitá 
Madridban. A’ jour. des Débats, melly szinte ellensége minden józan ha
ladásnak, azt véli, hogy zendüléssel szükség megváltoztatniazügyekhely- 
zetét Madridban és középkori kényuraságot állitni föl a’ mostani szabad
ság helyett. Valóban minden túlzás nélkül mondhatni, hogy a’ madridi 
események gyalázati szennyet vetnek a’ királyné kormányára, ’s legna
gyobb mértékben aggasztók a’ félsziget jövendőjére’s nyugalmára nézve. 
Ha mégis a’mérsékpártiak valamellyik jelesb főnöke, például lsturiz, Mar
tinez de la Rosa vagy Toreno vezetné az izgatást, úgy legalább várhat
nék, hogy nem őrjöngés sülend ki a1 dologbul; de" midőn Spanyolor
szág sorsát és a’ kir. rendeletek iránti felelősséget a’ legelvetemültebb ’s 
legelvtelenebb emberek kezeiben látjuk, minők Francesco Narvaez, Ar- 
razola, szóval a’ legméltatlanabb ’s legismérellenebb emberek Madridba», 
akkor csupán azt következtetjük, hogy ezek a’ hajót zátonyra akarják 
hajtani, vagy egészen elmenteni, ’s hogy e’ terv-létesitésre a’ leggya- 
lázatosb emberek állottak össze. Ez emberek épen nem reményihetik, 
miszerint a’ spanyol választókat erőszak nélkül arra lehessen bírni, hogy 
utóbbi választásukat megmásítsák, ’s olly többséget küldjenek cortesbe, 
melly egészen ellenkezőtakarjon a’ mostanival. A’mostani minísterség 
semmitől nem fog irtózni, ’s egyik erőszakosság a’ másikat idézendi létre. 
A’ néppárt meg fog néhány városban bukni, másokban pedig győzelmes 
leend, de minden esetre csak élet- és tulajdon- veszteséggel. Ha a most 
polezon levő párt találna győzni, úgy minden esetre módositni fogja az 
alkotmányt, egyházat, ’s a’ pairséget helyre állitandja, a’ törvényeket 
rendőrséget, minden helyhatósági ’s választási ’s egyéb szokásokat pe
dig olly korlátlanul fogja változtatni, hogy a’ szabadelmüek csupán erő
szak vagy uj zendülés által fogják megszabadíthatni hitézvényiket. Ha tűs 
évig várakoznak is a’ föllengősdiek, de végre mégis ez utolsó eszköz- 
hez nyulandnak , és bizonyosan czélt fognak érni. Félő azonban, hogy 
akkor majd a’ körülmények miatt kényszerülve látandják magokat az árr 
mányteljes intézvényekkel együtt a’ trónt is megdönteni. Azon ut, mely- 
lyen a’ kormányzó királyné halad Francziaország tanácsa következtiben, 
egyenesen tiszta népfölségre vezérel. A’ helyett, hogy nemzeti pártot 
gyűjtene össze maga körül a’ kormányzó királyné, ’s annak elvei után 
indulna, inkább két párt közé veti magát, ’s magával együtt koronáját is 
koczkáztatja. Espartero szándékát épen nem nehéz kitalálni. E’ tábornok, 
hogy maradandó befolyást biztosíthasson magának, az utóbbi cortesben ha« 
tárzott többséget tudott magának szerzem. Ő sokkal jobban szeretne olly 
cortest, mellyben inkább egyeznének meg a’ pártok egymással, ’s haj« 
lóbbak lennének egy férfinak engedelmeskedni, ki,mint hatalmas párt« 
véd, léphetne föl köztük. Espartero tehát örvend a’ cortesföloszlatásnak,
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a’ nélkül, liogy azt helyeslené, vagy a’ felelősséget magára vállalná, 
vagy legalább hadnagyinak, engedné meg a’ beavatkozást. Espartero látja 
a’ kitörendő vihart ’s polgárháborút, és bizonyosan el van készülve arra, 
hogy végre annak idején lépjen föl a’ harczoló pártok közt, ’s Narvaez, 
társaival együtt, meg fog bukni, a’ népzendülés pedig elenyészend. Ha 
Espartero dictatorság után vágynék, úgy most lenne arra legczélszerübb 
alkalom; de illy ferde dicsvágyat nem várunk tőle. () a’ mostani fordu
latban egész befolyását úgy használja, mikép azt az ország nyugalma és 
alkotmányos trón biztos-léte kívánják. A’ kormányzó királyné nem is 
képzeli azon tetteket, miket jelleme rovására elkövetnek. Spanyolország 
utolsó üllőre is elfogyott már, még pedig nem fegyverre, vagy adósság- 
lerovásra, hanem csupán raegvesztegésre és tíípénzre. Egész Madrid 
mondja, ’s egész Spanyolország tudja, hogy csak illy eszközök által le
hető polczon megtartani a’ mostani ministerséget. Milly gyalázat ez az or
szágra ! Nincs valódi tanácsadója a’ királynénak ? Nincs okos diplomata, 
ki hízelgés helyett üdvös igazságot tudna mondani a’ királynénak? Mi 
nem akarunk sér tők ’s méltánytalanok lenni a’kormányzó királyné iránt.
Ö kitűnő tanujeleit adá ügyességinek, függetlenséginek ’s több más nemes 
és királyi tulajdonságinak. De Ferdinand udvara igen rósz iskola volt, 
mert ott a’ legkisebb ügyet sem lehete tisztába hozni ajándék nélkül. ’S 
habár a’ királyné maga talán nem is keveri be magát illy aljasságokkal; 
de annyi bizonyos, hogy környezőji nem irtóznak illyesmiktől. Meg kell 
azonban vallani, miszerint illy segédeszközök nélkül sokat kellene a’ 
királynénak nélkülzeni; do mégis nyíltan meg kell ismernünk, hogy illy 
bánásmód nem egyezik meg az alkotmányos országokban divatozó nyil- 
ványossággal, ’s ha a’ spanyol udvar és ministerség e’ rósz utón még 
tovább halad, úgy bilincsekbe kerül az alkotmány’s vége a’ nyilványos- 
ságnak. Képviseleti gyűlést soha senki nem fog kormányozhatni, ki Fer
dinand régi iskolájából származik. Illy próba 60 év óta már több kir. csa
ládnak okozá vesztét. Ha a’ királyné jókor nem tér más önállóbb útra, 
úgy igen könnyen megtörténhetik , hogy végre harez támodand közte s 
udvara közt, inig a’ nemzet és mostani szabadelmüek szinte egymással 
fognak küzdeni. Valóban siralmas állapot, és óhajtható, hogy minélelőbb 
vége szakadjon ez Ínségnek!“ —

A n g l i a .
(A’ newporti zendület némelly részletei. Lengyel gyűlés Londonban.) 

A’ Times newporti levelezője azon felfedezést közli, mikép a’ walesi ösz- 
szeesküvés tökéletes összefüggésben áll az irlandi szalagférfiak zendületi 
merényivel; miknek folytonos létezésérül mindazáltal Irlaudban semmi bi
zonyost nem tudhatni. Nov. 2Sikáról ezt írja e’levelező: ,,A’ inai valla
tások tökéletesen bebizonyiták, miszerint az összeesküttek törvénytelen 
esküre kényszeriték egymást; ’s ha meggondoljuk, hogy a’ merény egyik 
főbb intézője bizonyos Rock nevű irlandi volt, ki 1798 óta minden titkos 
merényben részesült, tehát teljes joggal mondhatjuk, miszerint az itteni 
összeesküvés szoros kapcsolatban áll az irlandi szalagférfiak ismért meré
nyivel, mellyek valamint igen nagy kiterjedésüek, úgy alattomosak min
den fondorlatjokban.“  — Nov. 29ikén Londonban nagy számmal gyüle
keztek össze a’ lengyel menekvők zendületjök évnapja ünneplésire. Az 
egyik felekezet a’ politikai lakomákról hires korona és horgony-vendégfo
gadóban, a’ másik pedig Exeter - Hall termében tartá gyűlését. Ez utóbbi 
helyen némi zavargás történt; miután ugyanis Stanhope ezredes és Birk- 
beck tr beszédet mondottak, ’s az elnök , Youna, újabbinditványt akart 
tenni, rögtön e’ kiáltás: „Bennowszki!“ harsant meg. Az ekép szólitott 
férfi előlépett, ’s ez leirhatlan zajra szolgált jeladásul. A’ jelenlevő len
gyel menekvők egyhangúlag moszka kémneknyilatkoztaták Bennowszkit 
és számosán meg akarták rohanni, kidobni szándékozván őt a’ teremből. 
Dwernicki tábornok siker nélkül törekvék helyre állítani a’ csöndet. Ben
nowszki bizonyosan durva sérelmeket tapasztalt volna; de a’ jelen volt 
chartisták minden erőszak ellen hathatósan ótalniazák őt. Miután végre 
ismét helyreállott a’ csönd, nagy nehezen szóhoz segité az elnök Bennowsz
kit , ki azonnal dörgő beszédet mondott Anglia politikája ellen , mellyet 
Russziára nézve követe, ’s erős kifejezésekkel gáncsolá Durham külde
tését , ki sz. Pétervárból visszatérte után nem átallá erősíteni, hogy az 
orosz kormány elleni vádak mind megannyi rágalom. Egyszersmind Anglia 
némelly belviszonyira is gúnyos és csipős megjegyzéseket tőn[a’ szónok, 
miket zajos tapsokkal fogadtak a’ chartisták. E’ kifakadások után honosi
nak átkai közt hagyá el barátival a’ termet. —

(Windsorpalotát ismét egy holdkóros szerelmes Iátoge tja meg.)Lon- 
don, dec. 2ikán : ,,Howell és James drágakőmü-készitők 4 ezer fontnyi 
becsű díszszekrényt csinálnak, mellyet Albert hg„Anglia szép rózsájának“ 
szándékozik menyasszonyi ajándékul nyújtani. Ez alatt mindazáltal is
mét uj vőlegénye akadt a’ szeretetre méltó királynénak. Pénteken este ti- 
zedfélkor ugyanis egy tisztes öltözetű férfi a’ hosszú fasor ellenében le
vő magos vaskapura kapaszkodék a’ kir.palota előtt, honnan egyenesen 
a* kastély kapujához sietett, e’ szókat intézvén a’ kapushoz : „Én be aka
rok bocsáttatni, mint Anglia királya. A’ kapus azonnal észre vévé, ki
vel van dolga, ’s legnagyobb tisztelettel feleié: „Igen jól van, fölséges 
uram, csak méltóztassék várakozni, mig kalapomért megyek.“ Nem so
kára visszatért a’ kapus és csöndesen palotába vezeté az idegent, hol a’ 
felügyel« rendőrtisztnek adá őt által. Megmotozván zsebeit, több rendű ira
tot, 17 font sterlinget’s becses aranyórát találtak nála. Az őrházbul más
nap a’ palotába vezetek ő t, hol a’ házmester és windsori hatóságelnök 
azonnal vallatásához kezűének. Neve Jolin Stockledge ez uj királynak, 
ki egyébiránt társa egy manchesteri nagy kiterjedésű thea-kereskedésnek 
’s már kétszer volt őrültek házában , honnan nem rég bocsátók őt e l, 
mint tökéletesen kigyógyultak A’ vallatok egyik kérdésére ezt válaszoló : 
„Én épen olly férfi vagyok, mint mások, kik feleséget keresnek, nőt ke
restem, ’s azért jövék Windsor-palotába. Egyébiránt pedig Anglia kirá

lya vagyok.“ Előleg csak Londonba szállítók a’ szeren esetlen őrültet , 
ki különben feleséges és 2 gyermek atyja, ’s tudtára ódák hollétét csa
ládjának.“ —

(Vélemény a’ keleti ügy mostani helyzetérül.) A’ Courier legköze
lebb száma igy vélekedik e’ tárgyról: „Anglia terve oda czéloz, hogy 
Egyiptus birtokában haláláig hagyassák meg M. Ali, Szyria kormányzá
sa pedig adassák fiainak , az acrei basaságot kfvevén : melly ismét visz- 
sza lenne adandó a’ portának. Francziaország ellenben örökre biztositni 
kívánja az alkiralynak Egyiptus felsőségi bírását egész Szyiiával együtt, 
az adanai kerületet kivevén , ’s ezenkül még Candia szigetet is. Husszia 
Brunnow által azon kivánafát fejezteié ki London hon , bogy ő kész Angiin 
kö vetelésit támogatni, ha szabad leend Konstantinápoly t hajóhaddal és szá
razföldi katonasággal ótalmaznia, következőleg védurnságot. gyakoriv> 
nia Törökország fölött, egyszersmind kikötvén , hogy az angol hajóhad
nak tilos legyen a’ dardanellákba vitorlázni. Ezek azon főpontok, mel - 
lyek körül e’ három vetélkedő hatalom kivánati forognak, ’s miktől a’ há
rom közül egyiknek sincs kedve távozni, valamint szinte egyik sem akar 
engedvények által a’ másikhoz közelíteni. Lajos Fülöp épen, nem palás- 
tolgatja, miszerint őt csupán legyőzhetlen akadály vagy kény szerítés bír
hatja távozásra politikai eszméitől. Illy bekövetkezés azonban épen nem 
valószínű , mert semmi kül- vagy belföldi viszonyra nézve nem egye
zik meg a’ franczia nép véleménye a’ királyéval annyira, mint épen a’ 
keleti kérdésben. Tulajdon igen hiteles magányos leveleink is egy hangú
lag bizonyítják , miszerint a’ király és ministerség egyenlő makacssággal 
ragaszkodnak a’fönebbi kívánathoz, még pedig az egész nemzet által 
pártoltatva. Tanúsítja ez állítást még az is , hogy Francziaországot már 
Candia birásával kínálók meg,ha M. Alit elhagyván , a’ török érdek mel
lett szándékozik nyilatkozni. Ez ajánlatot nem fogadó el Francziaország, 
ámbár rendkívül kecsegtetőnek leié azt Lajos Fülöp.Törökország 's Egyip 
tusra nézve teliát olly lényeges vélemény különbség uralkodik a’ londoni 
és párisi kormány közt, minőt csak gondolhatni; ’s e’ különbséget a’ kon
stantinápolyi angol és franczia követ is érezteti egymással , kik jéghideg 
közönyösséggel bánnak egymás ellenében , Russzia ez alatt épen nem vi
se! i magát hanyagul, hanem ravasz kémszemmel kíséri a’ két hatalom 
minden mozdulatát, hogy lehető legnagyobb sikerrel használhassa a’ ne
talán kínálkozandó kedvező alkalmat , mindenek előtt pedig Ibrahim 
előnyomulását óhajtja,hogy csakugyan kényszerithesse segitség elfogadásra 
az elrémülo portát. Ibrahim szinte harez után eped, ’s Méh. Ali semmit 
nem óhajt inkább , mint minélelőbb orosz zsoldosak ellen vezethetni győz
tes arábjait, ’s a’ diadalt bizonyosnak tartja. E’ lázas ingerültség közt 
csupán Ausztria marad nyugott szemlélője a’ történeteknek, és figyelmes 
őrszemmel kíséri Russzia mozdulatit, Egyiptussal pedig keveset gondol, 
mert érdekeit csupán Konstantinápoly sorsa tárgyazza, ’s e’ tekintetben 
tökéletesen nyugott lehet Anglia.“ —

r a it c z 1 a o i* m % á
(A’ kormány katonaságot szállit Algírba.) A’ Moniteur hivatalosan 

jelenti a’ háború-kiütést Algírban azon megjegyzéssel, mikép a’ király 
kormánya mindent serénykedik elkövetni, mit Francziaország méltósága 
szükségessé tesz. Parancsok indultak az illető hatóságokhoz, mellyek sze
rint tüstint, mindenféle hadiszer fog Algírba szállíttatni; 25 ezer ember 
rögtön fegyverbe lépend. E’ nyilatkozatra ezt jegyzi meg a’ Temps: ,,A’ 
ministerség mint Iáiszik, eleinte hosszas nyilatkozványt akart közre bo
csátani a’ Moriiteurben, de utóbb a’ fonebbi néhány szó mellett maradást 
tanácsosabbnak vélte. Hiteles hírek szerint már 9 ezer ember indult meg 
Algír felé, ’s még legalább 20 könnyű lovasdandár követi e’ mennyisé
get, lehető legrövidebb idő alatt. Ezenkül még annyi katonaság fog in
dulásra készen tartatni, mennyit Francziaország böcsületének föntartása 
megkíván. Mondják, mikép Soult tábornagy, mihelyt Valée hivatalos tu
dósítását olvasó, azonnal ajánlkozók Orleans hggel Algírba utazni, mit 
azonban nem fogada el Lajos Fülöp, ki semmi árért nem akarja minis- 
térségét csonkítani. Beszélik azt is, hogy a’ király 3 fia engedelmet 
kért e’ háborúban részesülhetésre.Kívánatos, hogy a’ király ezek kérel
mét is utasítsa vissza, valamint a’ tábornagyét nem fogadó el , mert há
borúban, beduinok közepett, ’s olly tartományban, minő Al^i , minden 
kor terhes zavarra szolgál alkalmul a’ kir. hg, kinek bátorságát tetemes 
haderővel kell őrzeni, ’s ki ez okbul minden mozdulatát korlátozza a’ 
hadseregnek. Nem tagadhatni ugyan, mikép némelly alkalomkor igen he
lyesen teszik a’ kir. hgek, ha sergeink előcsapati előtt mutatják mago
kat; de a’ jelen esetben épen szükségtelen ’s fölösleg azt tenniük. Ilire 
jár még, miszerint Bugeaud tábornoknak parancsnokságot ajánlott volna a’ 
kormány; ezt azonban hihetőleg csak epigranunnak kell tartani a’ falijai 
szerződésre. Valée tábornagy hivatalos jelentéséhez számos nagyitó ada
tot csatlanak az algíri francziák magányos levelei, mellyek közül né- 
háuyan fényes győzelemrül is emlékeznek, mellyet Buffarik vidékin La- 
nioriciere ezredes az arábokon vitt ki. Egyébiránt annyi csakugyan bizo
nyos, miszerint Orleans hg személyes böcsülete mulhatlanul kívánja, hogy 
megmutassa magát Algírban, most, miután valódi háború ütött ki, ha 
jónak találta béke közepén ünnepi hadijárásban tüntetni ki magát, mert 
különben majd könnyen kétségbe vonhatnák bátorságát.“ —

(Abdelkader zenditő levelei.) Ain-Maadibul visszaérkezte óta foly
vást az aráb főnököket zendité Abdelkader a’ francziák ellen. Következő 
levelei nem rég a’ francziák kezeibe jutottak. Az első Mahmud-ben-Zne- 
di seikhez van intézve, a’ francziák egyik frigyeséhez és igy hangzik: 
j,Üdv, áldás, és allah irgalma reád! Te muzelman vagy és muzelman- 
nak fia, mikép bírsz lelki vád mardosási nélkül eltávozni az izlamtól 
Pedig jól tudod, hogy szeretlek és böcsüllek, ’s nem is tevék Sf£ 
mit, mi által sértve érezhetéd magadat. Szakadj el az isf' T ' ^  
’s isten és allah ótalma leend veled. Rövid idő h°zz{íd jövök,1
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istennek úgy tetszik. Achmed-Razuk szeid, e’ levél átadója» közbenjá
róul szolgáland nekünk. Ö bizonyossá tehet téged , hogy tőlem mindent 
megkapsz , mit kívánni fogsz. Üdv reád! “ A’ másik Abderrhamanhoz 
van intézve, ’s tartalma imez: „Tudjátok meg, hogy már nem élünk bé
kében többé a’ hitlenekkel, ’s hogy kiüzendjük őket hazátokbul, ha al- 
lah úgy akarja. Nem sokára hozzátok jövünk; tartsátok magatokat ké
szen háborúra. Allah csupán azért emelt föl engem, hogy vallását ótal- 
mazzam ’s legyőzzem ellenségit, kik több istent imádnak. A’ muzelma- 
nok váljanak tövissé a’ keresztyének szemeiben.“ Ilusseinhoz: „Leve
ledet kaptuk , ’s láttuk belőle , hogy a' hitlenek miatt elhagyád országo
dat. Semmítse meg őket allah ! Ti rendetlenségben éltek és látni vágy
tok bennünket. Legyetek türelemmel; allah segifend bajotokon, mert köz
tünk és a’ keresztyének közt már nincs béke többé; nincs egyéb tenni 
valónk, mint háborút viselnünk, és isten segélyivei mindenütt legyőzend- 
jiik a’ keresztyéneket. Legyetek készen és gyüjtsétek össze a nmzelma- 
nokat; rövid idő múlva nálatok leszünk. A’ keresztyéneket kiüzendjük 
hazátokbul ’s ti vissza fogtok oda térhetni, mert allah örökre győzel
met ígért nekünk.“ Ez iratokbul világosan látszik bebizonyulni, mikép 
Abdelkader régóta háborúra van elhatározva, de egy párisi levelező el
lenkezőleg vélekedik, mondván: „A’ szükségtelen’s oktalan bibani val
lókat, mellyolly rendkívül ünnepelteték, meghozd keserű gyüinölcsit. Egész 
Algir lángba borult; táborszemeinket íolkonczolák az arabok, ’s gyar
matinkat mindenütt tönkre tevék. Ez azonban nem is történheték külön
ben . mert az egész bibani vállolat minden egyes része csupán mind meg 
annvi átlépése a' Tafua melletti szerződésnek. Valée tábornagy kötött 
ugyan ez iránt némi előleges szerződést Mulad-ben-Arats-al; de Abdel- 
kader nem hagyd helyben a’ tafnai szerződés e’kiterjesztését, sőt több
ször ünnepélyesen nyilványitá, hogy abban soha nem fog megegyezni. 
Az emir híven megtartá a’ tafnai szerződést. E’ szerint e’ harezban, fáj
dalom! nem küzdend mellettünk az igazság. Katonaságunk nagyobb része 
kórházakban fekszik, és épen most kelle Valée tábornagynak e’ botor
ságot elkövetni, mellynek mulhatlan következményét, véres háborút, 
előre látható. Alig fogja már most 80 ezer ember is felsőségiinket tartó
san megalapithatni Algírban.“ —

(Elfogatások a’ pokolerőmű miatt ) Paris, dec. 3ikán: ,,A’ mont- 
pensieri utczában történt merény szorgalmas kutatása után három férfi 
jőve súlyos gyanúba, annak eszközlése miatt. Az egyik korábban elfoga
tott, a’ másik ellenben csak most jutott a’ rendőrség hatalmába. Ez utób
biak egyike , a’ Gazette des Tribunaux szerint, bizonyos Duval Károly 
Napoleon, a’ másik pedig Beraud nevű tanuló. Ez utóbbi 22 éves’s már 
többször volt politikai merény miatt vádállapotban , ’s leginkább azzal 
tévé magát gyanússá, hogy a’ durranás után azonnal eltűnt lakából, ’s 
különböző helyeken lappanga. A’ rendőrség néhány nap múlva reá ismert, 
ámbár szakállát leborotválta’s vendéghajat viselt, hogy oily könnyen fölne 
födöztethessék. Beraud nem akard önként követni a’ rendőrt s töltött 
pisztolyt és tőrt ragadott ótalmaul, de utóbb csakugyan engedni lön kény
telen az erőszaknak. — Reggel egy fiatal ember, kit a’ respublicai tár
sulatok egyikéhez mondanak tartozni, minden ok nélkül egy városhajdu- 
ra lóvé ki pisztolyát; a’ seb veszélyes, és a’ tettes fogva van. — Du
rand , a’ Capitole vezérszerkesztője, ma reggel 6— 7 óra közt elfoga
tok. Déltájban kihallgató őt Zangiacomi , a’ nyomozóbiró , ’s azonnal sza
badon bocsáttató. — St. Honoré külvárosban egy kapust fogata el a’ rend
őrség, mivel gyanúban állott, hogy törvényes üldöztetés alatt levő egye- 
dek ótalmára helyet adott a’ házban. — Aumale kir. hg zászlóaljparancsnok
ká lön.“ — Lerminier ismét próbát tőn nyilványos leczkéi megkezdési
vel ; de újra kudarezot vallott. Mintegy 400 hallgató jelent meg ez al
kalomkor; de alig lépe tanitószékre Lerminier, ’s minden oldalról fü- 
työlés, dobogás hangzók, e’ kiáltozás kíséretében: „Le a’ hittagadóval!“ 
Lerminier többször tett próbát szólásra; de mindannyiszor leirhatlan zaj 
támadott, ’s végre csakugyan távozni lön kénytelen. Leczkéit bizonytalan 
időre ismét fölfüggeszté az oktatás-ministerség.“ —

(Párisi őrjöngés Orleans hgért. Elegy.) Paris, dec. Sdikén: ,,A’ 
francziák híresek azon vágyuk miatt, miszerint mindent utánzani szeret
nek; igy most, mint látszik, azon szerencsétleneket szándékoznak után
zani , kik Angliában szerelmesek a’ királynéba ’s e’ miatt őrültek házá
ba jutnak. Mivel azonban a’ férfiak már túlestek Parisban illy emberi gyen
geségeken, tehát a’ szabadság után esengő hölgyek követik regényes dü
hökben az angolokat, és szerelmi tárgyul Orleans hget választják ki ma
goknak. Bizonyos Lapipe Mari nevű kisasszony kezdé meg e’ sort ’s már 
őrjöngésig vivé a’ szerelmet, mert néhány nap előtt a’ tuileriákba törek
vők nyomulni, hogy végre megnyerje a’ királyné ’s király egyezését össze- 
keléséhez Orleans hggel. Előleg gyógyintézetbe küldők a’ boldogtalan 
lyányt, ’s mondják, hogy Orleans hg némi nyugdijt rendelt neki. Ila ez 
való , úgy bizonyosan sok párisi hölgy követendi e’ példát. — Azon fia
tal ember, ki tegnap a’ városhajdura lőtt, aranyműves inas, Barthélémy; 
tette okául azt mondó , miszerint aprilban törvényszék előtt volt, ’s azért 
akaró magát megboszulni. A’ városhajdu egyébiránt nincs veszélyben, 
mert sebe csak könnyüszerü. — A’ Szajnában egy csomót találtak, mclly- 
ben a ’ montpensieri utczában talál thoz egészen hasonló pokolerőmű volt. 
Tulajdonosa hihetőleg félelemből dobó azt vízbe. — A’ kormány sokkal 
nagyobb haderőt kiilde Algírba, mint minőt Valée tábornagy kívánt. Ez
zel alkalmasint nagy segélyforrásit akaró kitüntetni Francziaország , hogy 
annál inkább elriaszthassa ellenségeit. — December 4diki határzatában 
19,987,000 franknyi rendkívüli hitelt nyila meg a’hadministerségnek a’ 

PÍKirály. —

D á n i a .
(A’ dán király meghalt.) Kopenhágai dec. 3ki lapok szerint: 

kilenczedfélkor reggel tetszők a’ mindenhatónak ő felségét VI. Fridrik ki
rályt 3 héti folyvásti gyöngélkedés után, fekvő betegség nélkül, élte 72, 
uralkodásának pedig 32 évében szelíd és nyugalmas halallal magához szó- 
litni. Délben 12 órakor Krisztián hget királylyá kiálták ki; MultkeOtto 
gr. titkos statusminister ugyanis a’ király ’s többi minister és osztály
főnökség ’s országos tisztviselők jelenlétében Ő fels. palotája erkélyére lé
pe ki, ’s ott háromszor harsány és kitűnő hangon kiáltó: „VI. Fridrik meg
halt! Sokáig éljen VIII. Krisztián király ! melly kiáltást mindenkor azon
nal dob ’s tárogató között ismétlő a’ kir. hírnök. Erre Vili. Krisztián ki
rály kilépe az erkélyre ’s üdvözlő az összegyűlt néptömeget. A’ kir. hír
nökök, testőrségi osztálytól lóháton kisértetve, ősi szokás szerint min
den utczán ’s téren ismétlők a’ fentebbi kikiáltást. Ugyanazon nap udv.v 
gyászt öltének. 11 órakor a’ városban állomásozó katonacsapatok és pol
gári katonaság dobpörgés által illető gy üléshelyeikre hivattak össze, hol 
a’ város kormányzója jelenlétében , az uj királynak hűséget esküvőnek. 
A’ városkapuk reggeli 11 tői délutáni 5ig csukva voltak; 4 órakor kezdő
nek a’ város minden harangjai zúgni ’s ezután minden reggel lOtől 12ig, 
délután 4től hétig teendikazon szolgálatot.

VI. Fridiik király született 17ö7jan. 2Sikán , nagykorúvá lön 1784 
april 14kén ’s ekkor atyjának VII. Krisztiánnak uralkodótársává emelték; 
1808 örökölte atyjától a’ koronát ’s J815 koronázták meg; 1790ben 
házasodott meg ’s 8 gyermek, 2 fiú, 6 leány, atyja lön , a’ 8 gyermek közül 
most már csak két leány él. Vili. Krisztián uj király Fridrik hgnek, ki 1805 
dec. 7én halt meg, fia’s féltestvére VII Krisztiánnak, született 1789ban.

O l a s z o r s z á g ; ,
Olasz liatárokrul, nov. 27én: Lambruschini bibornok és Latour- 

Maubourg gr. franczia követ között heves szóváltás támadott Bordeaux 
hg elfogadtatása miatt. Latour-Maubourg gr. már korábban azon biztosítást 
nyerő, miszerint Bordeaux hg nem jövend Rómába. ’S ugyanazon napon, 
mellyen Lambruschini bibornok jegyzék által tudató a’ követtel e’ bizto
sítást, érkezők meg Rómába a’ hg. Természetesen e’ miatt fölötte boszan- 
kodék a’ gr., a’ bibornok azonban tökéletesen igazoló magát, megtagad
ván Bordeaux hgtiil a’ kívánt útlevelet ’s ez Rómába idegen útlevéllel 
utazott, mit a’ római udvar nem gátolhatott. A’ követ ebben megnyugott, 
azon kívánatét fejezvén k i, miszerint a’ hggel ne fejdelmileg bánjanak 
’s a’ pápához udvarlásra ne bocsássák, mit , állítása szerint, meg is Ígér
tek. Mind e’ mellett is bemutatók ő szentségének Bordeaux hget, miért 
a’ franczia követ annyira felingerült, hogy útlevelét szándékozik vissza
kérni, mihelyt erre kormányától fölhatalmazást nyerend. A’ dolog igen 
naSy figyelmet gerjeszte ’s Rómában a’ franczia udvarrali komoly szaka- 
dástul rettegnek. —

Turin, dec. Íjén: Izabella spanyol királyné megismertetése udvarunk 
által , mint hiszik, nem fog sokáig késni. Úgy látszik, az anyagi ér
dekek itt is kivitták a’ felsőséget. Ez azonban legkevésbbé sem gátolja, 
miszerint d. Carlosnak Bourgesban letartóztatásán legmélyebb szívből ne 
sajnálkozzanak. Ez pedig nem annyira politikai nézetből történik, mert 
bár mennyire pártolja is udvarunk d. Carlost, meg van arról tökéletesen 
győződve , miszerint a’ trónkövetelő jelenléte Spanyolországban Cabrera 
hadi munkálkodásit csak gátolná; hanem részvétből sajnálkozik rajta, hogy 
a’ franczia kormány őt szabadon nem bocsátja; Lajos Fülöp először haj
ló volt d. Carlosnak útlevelet adni Salzburgba; de győzött a’ franczia 
ministerség ellenkező véleménye ’s a’ trónkövetelő fogsága bizonytalan 
időre meghosszabbittatott, miután szabadon bocsáttatását a’ félsziget ki
békülésétől függeszték föl. Salzburgi levél szerint, már nov. első nap
jain várták d. Carlos megérkezését e’ városba ’s mindent elkészítőnek illő 
elfogadtatására. Jövendő létéről azon hatalmak, kik a’ baszk harezban gyá- 
moliták, bőkeziileg gondoskodtak. Az évi segély fél millióra fölrúg. Azon
ban igen aggódnak, miszerint a’ trónkövetelő tavasz előtt aligha kiszaba
dul , mert Cabrera a’ télen keresztül könnyen föntarthatja magát a’ jár
hatatlan bérezek között Aragóniában. — Bordeaux hgnek Rómából Livor- 
noba utazása nem valósult, sőt a’ hg az egész telet e’ városban szán
dékozik tölteni. Nov. 2 3dikán végre csakugyan lehete szerencsés pápa ő 
szentségének személyesen udvarolhatni, mi a’ franczia ottani követet rend
kívül boszantja.

T ö r ö k o r s z á g ; .
(Horace Vemet az alkirálynál.) A’marseillei Semaphore alexandriai 

nov. Gdiki iratot közöl: „Ma Cochelet bemutató az alkirálynak Horace 
Yernet képfestőt, kit a’ basa szép ’s kifejezésteljes arcza egészen meg- 
lepe. ’S udvarlat után ezt mondó : „Legélénkebbül lebeg előttem ez arcz’s 
minden további tanulmány nélkül lefesthetem azt.“ Horace Vemet hol
napután Kairóba utazand , a’ bonapartei csatatéreket Egyiptusban és Szy- 
riában, valamint a’ nezbii csatatért is le akarja rajzolni. Holnap ismét meg
látogatja a’ basát palotájában , kinek jelenlétiben a’ háremet veendi föl 
daguerreotyp által. Horace Vemet az alkirálynak mondó , miszerint Euró
pában nagy figyelmet gerjeszte a’ nezbii csata ’s általányosan méltányol
ják mérsékét. A’ basa erre ekkép válaszolt: „Ez még sem gátolja a’ eon- 
sulokat, nálam gyakori meglátogatáskor kemény hangon szólani és épen 
Cochelet az, ki szigorúbban beszél, minta’ többi; mindé’ mellett is be
csülöm ’s tisztelem őt.“ —

Konstantinápolyi nov. 3ki irat szerint: „Egy pénztőzsér 50 millió ft. 
szándékozók adni kölcsön a’ török kormánynak. A’ szmyrnai ésszaloiii- 
chii vámok jövedelmi lennének az adósság-visszafizetési források. Ez 50
millió fr. főleg a’ fóldeszetelőmozdítására és nyilványos tanitóintézetek léi 
állítására fog fordittatni. (?) Száz ifjú fog azonnal Európába utazni.

Szerkeszti llelm eczy. — Njdiilaija T rnttner-K árolyi un ufcza (ÍÍ2.



FOGLALAT: Magyarország éa Erdély ('kinevezések ; budapesti napié: Dunahidunk elbontva a’ jég miatt, vélemény a’ gabnakereskedésrfll, nyilatkozat •» 
zcnekedvelc.sr.il, literatúrai hírek, magyar játékszín, ’sa’t.; m. nemzeti tud. Akadémia; budapesti hangászegyesület; montenegrói és szerbiai hírek j 
háosiiiegyei közgyűlési határzatok; különféle: szegedi tanácsvégzés Hunyady Mátyás emléke ügyében; vasiunkról, ’s a’ t. ; tözsér*- ’« ipariig}’; **» J 
Portugália. Spanyolország (Aragóniában a’ rósz idő miatt harezszüneí; Espana gr. végnapjai; a’ cortestöbbseg ünnepélyes nyilatkozvaiiyaj sa  .) 
Anglia (a’ parliament jun. Ilikén fog megnyittatni; léghajózási terv a’ tengeren keresztül; ’sa’t.) Fraiiczinorszag (részietek a’ legújabb el fogata- 
sokrul ; Miohel de Bourges hitvallása a’ választásjavitas ügyében; ’s a ’t.) Nemet ’s Törökország. Hollandia.

A’ k a r á c s o n i  ü n n e p e k  mialt újsággal nem szolgál halunk.
M a g y a r  o r s z á g ;  é s  U r  d  é  1 y .

() cs. ’s ap. kir. fólsége a’ m. kir. helytartótanács utján, azon ala
pítvány következteben, mellyet P a j o r  Antal pestmegyei szállitási biz
tos a’ czeglédi nemzeti iskolánál tön, kegy. rendelni méltóztatott, hogy 
e’ szép tettéért legf. tetszése nyilványittassék neki, mit t Pestmegye a’múlt 
oct. 22diki kis- és nov. 12diki naggyiilésben hivatalosan teljesite is. —

A’ m. kir. helytartó tanács f. hó 17iki határzaiában Me i r h  o f f e r  
Károly keblebeli fogalmazó díjas gyakornok halála következtében Ge- 
r e b é n y i  Vilmos dijtalan fogalmazó gyakornokot fizetésessé alkalmazó.

B u d a p e s t i  n a p ló . Ez egész hét folytában olly sajátszerü és 
változékony volt idüjáratunk, minőt különben az év végnapjaiban nem 
igen tapasztalhatni: eső, havazás, őszies légmérsék és fagylaló hideg gyor
san váltogaták egymást, legnagyobb ellentétben egymással küzdve, ’s 
csupán a’ szél vitt ki magának állandó uralkodást, melly két napig vi
harzó erőre emelkedve fútt éjszakról, ’s jéggel boritá Dunánkat, f őleg f. hó 
I 9én estefelé, minek következtében 20a reggelén már a’hid ki is volt szedve,
’s a'közlekedés azóta csolnakokon történik. Gőzösink mind téli nyugalom
ra költöztek, ’s a’malmokat is kihuzák szokott telelési helyeikre, hajót pedig 
alig láthatni. E’ szerint a’ kereskedés jövő tavaszig nélkiilzendi azon élénk 
közlekedést, melly folyaminkon az év többi szakaiban eszközöltetik. Kü
lönösen érezhető a’ közlekedés e’ sulyosbulásaa’ lisztre és illetőleg gab- 
nara nézve , melly ez évszakban rendesen drágulni szokott, mit most is 
annál nagyobb valószínűséggel várhatni, minthogy az idei gabnatermés ko- 
ránsein felelt-meg azon nagy várakozásnak, mellyet táplálhatni minden
ki jogosítva vélte magát az év elején. E’ remény meghiúsultának legfőbb 
oka mindenesetre iijőjáratuuk volt, mert a’ változékony és téli vetések
nek épen nem kedvező telet késő és gyakori hideggel páros tavasz kö
veté , a’ nyár kezdete pedig igen meleg és annyira nedves volt, hogy az 
elkésett gabna rögtön rendkívül buján kezde növekedni, mit a’ júliusi 
forróság is előmozdita, minek következében a’ mag csak kevés helyen 
juthata tökéletes kiképeztetésre, és azért általányosan nem igen sza
pora Ion. Múlt évben1 sokftii inkább volt födözve a’honi fogyasztás, mint 
jelenleg , mert akkor nagy mennyiségek voltak magtárakban fölhalmozva 
korábbi évekről; az idén mindazáltal olly nagy mennyiségek szállíttattak 
külföldre, ’s jövő évben ugyan a’ külföld olly nagy mennyiségekre szo- 
ruland, hogy hazánkban hihetőleg igen jó kelete lesz a’gabnának, mert a’ 
magyar gabna mind inkább’s nagyobb mértékben vonja külföld, főleg An- 
glia, figyelmét magára, úgy hogy évrül évre nagyobb kivitelre számol
hatunk. Angliának jövő évben ismét nagy gabnamennyiségre leend szük
sége , ’s nyilványos lapok szerint Francziaország is alig fogja saját sziik- 
ségit tulajdon termékeivel födözhetni. Németországban meglehetős aratása 
volt ugyan a’gabnának, a’ burgonya pedig, mi fő dolog, igen jól fizetett; 
de kivitelre mégis csak olly csekély mennyiséget fog ez ország nélkülöz
hetni,hogy csakugyan a szűkülő külföld szemei leginkább hazánkra leendnek 
függesztve. Bánságban sem volt legfényesb sikerű a' gabnatermés az idén, 
pedig különben hazánk ez egyetlen része is képes lenne Anglia szüksé
gei nagyobb részét födözni. E’ nézetek nem épen igen hízelgők vagy vi
gasztalók ugyan, de éhséget vagy drágaságot sem jóslók, hanem csupán 
arra kívánják figyelmeztetni a’ termesztőket, hogy ne adják el gabnáikat 
mohón s csekély áron a nyerészkedőknek, mert könnyen megbánhatnák, 
ha majd jövő évben, a kereskedés megnyílta után , valamennyire tete- 
mesb áremelkedés találna bekövetkezni, mit a’ föntebbi körülményeknél 
igen valószínűnek mondhatni. —- Valamint hazánk általányosan, úgy in- 
tézvényink is egyenkint , folyvást nagyobb figyelmet ’s részvétet támaszt- 
nak külföldön és tárgyul szolgálnak többrendü érdekes vitatásra, mellyek 
némellykor félszegek ugyan, de mégis legalább életet tanúsítók, mi min
den esetre jobb a pangó hallgatásnál, mert legalább elme-súrlódásra’s 
eszmekifej lésre szolgálnak alkalmuk Különösen nemzeti színházunkról is 
többször nyilatkoztak már külföldi lapok, ’s most jelesül egy franczia di
vatlap tesz róla említést, különösen kiemelvén azon körülményt, misze
rint a nemzetiség nem csekély kárára jobbadán olasz dalmüvek bírják a’ 
közönség kegyét, mit következő figyelemre méltó megjegyzésre használ 
az érintett rajnán-tuli lap: „ Croesus egykor következőleg nyilatkozók : Ila 
rabszolgákat akarsz teremteni, adj nekik muzsikát! E’ mondást talán túl
zónak tartandják; de annyi minden esetre bizonyos, miszerint szabad né
pek soha nem mutattak kitűnő hajlamot a’ zenéhez. így például a’ mai 
Francziaországban a férfiak neveltetésiben igen alárendelt szerepet fog
lal el a zene, Angliában pedig még kevésbbé gyakorolják azt a’ férfiak, 
’s Amerikában majd egészen elhanyagolják. Altaljában nem ismerek 
rendkívüli férfit, ki a zenészetet kitünőleg kegyelte volna, ’s ezt vélemé
nyem szerint alkalmasint főleg azért, mivel ki valamennyire jártas kí
ván lenni zenében, io*511 s°k időt kénytelen arra áldozni; jeles tulajdo
nokkal bíró férfi pedig, ki valódig nagyságra törekszik, jobban tudja hasz
nálni idejét. Ejszakamerikában e sóhajtással hallgatják a’jó zongorászt: 
Milly kár azon időért, mellyet e’ lángész illyesmire pazarlott! Ha nő ked
veli az éneket és zenét, az nem csoda, mert gyöngébb idegzete akarat

lanul is hajló a’ gyöngítő hatásokhoz simulni, azt pedig senki nem fogja 
tagadhatni, hogy huzamos járás dalmüvek eloadntashn a legszilárdabb 
jellemű férfiban is némi lágyságot ’s elpuhulást szül, melly idővel az 
egész lelkiiletet is gyöngíteni képes. Az illy elpuhult férfi vagy nemzet pe
dig nem sziileték szabadságra.4* A* franczia iró e’ szavaiban sok igazság 
látszik lappangani, ’s e’ tárgy talán részletesb komoly vitatásra sem ér
demeden. Azonban a’ miveltség sok oldalú pályáji józanon egyeztethetők a 
szabadsággal. A’ hajdani görög nemzet szabad volt, még is egyike leg
nagyobb bölcseinek ’s polgárinak 52 éves korában fogott a’ hárantsip- 
tanuláshoz. Azért a’ zenészeinek a’szinészettel mint testvéreknek együtt kar
öltve kellene járniok, ’«egymást rokonul versenyül gyámolniok. Az ár
víz által károsultak fölsegélésire újólag küldött az erdélyi kormányszék 
több megye és szék résziről összesen 2051 f. 49 'J4 krt pguben.
Liszt zongorász hazánkfia f. hó 1 Tikén Bécsbiil Festetics Leo gróifal Po
zsonyba utazók , hol két hangversenyt adand, ’s 23án folytatni lógja onnan 
útját Pest felé. Az itteni hangászegyesület ünnepélyes elfogadással ké
szül meglepni a’ világhírű művészt. Nádor vendégfogadóban több szobát ké
szítettek számára’smegjelentekor azonnal esti zenével fogják őt megtisztelni. 
Budán a’ magyar kir. egyetem bötüivel megjelent: ,;Honti literatúrai fü
zér“ ; kiadja Pongrácz Lajos. Első füzet, kSr. 03 1.; tartalma versek, uti- 
szemlék , felföldi levelek , ’s egy novella és literatúrai vázlat, melly Hugo 
Viktort tárgyazza. A’ kiadó többel egyesülve évenkint 1 — 2 ehez hasonló 
elegy, főleg szépliteraturai tartalmú, füzetet szándékozik kiadni, melly 
Hontmegye iíjainak szellemi zsengéiből állami, ha kirekesztőleg nem is, 
de nagyobbára , ’s reményű a’ kiadó , hogy ez ..Itala’ megyei közönségét 
mindinkább ’s nagyobb buzgalomra biraudja a’ magyar literatura elenkebb 
pártolása iránt. Egyébiránt a’ kiadó az uj helyesírással é l , melly elhagyja 
a’ hiányjeleket esc mellől a’ zbötüt. — Ugyan most hagyá el az egyetem 
sajtóit: „Argyrus királyfi“, tüneményes életkép 4 rámában, előrajzzal 
’s utóábrázolattal, irta Nagy Ignácz; k8r. 56 lap, csinosháromszínii bo
rítékban a’ legfinomabb fiumei velinen, ára 30 pgő kr.; a’ szerző, ki 
valamint „ Szí.unütárában “ úgy itt is az uj helyesírást használja, e bohó
zatát a’ „Peleskei nótáriusnak“ ajánlá, nem annak ugyan, ki jelenleg 
Nagy-Peleske dolgait intézi, hanem annak , ki egykor „more patrlo“ Pestre 
utazott, hol most is gyakran megfordul a’ színházban , mikép azt a’ . Szín- 
mütár“ 2dik füzetében olvashatni. —- Egy német munka is most láta vi
lágot a’ nevezett intézetben, melly annyiból é deines e’ helyen említésre, 
hogy közhasznúságán kívül a’ magyar nyelvet is , különösen a’ szavak 
kimondását, megismérteti a’ külfölddel; czime a* munkának í „Altalá- 
nyos földtolmács, löwenbergi Chiolich Hugotul, vagy ulikŐnyvtár, gőz
hajó és vasút szó- és nyelvtára minden jelesb, műveltebb néptörzs nyel
vének, és ismérettár minden müveit, különösen pedig kelet fele utazó szá
mára. A’ megjelent első kötet német, franczia, angol, olasz, orosz, 
szerb, uj-görög , és török nyelvtant foglal magában; a’ 2dik sajtó alatti 
magyar , spanyol, portugál, hollandi, oláh, svéd , alban és arái. nyelvtant 
közlend, a’ 3ik pedig ismérettárf, dokimastíkonul az említett nyelvekben! 
gyakorláshoz.“ Egy egy kötet ára 1 ft. 30 kr. p. p., előfizetésképen pedig 
a’ három köteté 3 p. f.; találtatik a’ könyv Budán a" kir. egyetemi könyv
nyomó intézetben ’s Pesten a’ gőzhajóhivatalban. =- Magyar színpadun
kon f„hó ldikén Szerdahelyi jutalmául bérszünettel adaték ,,Borgia Lu- 
cretia“ ; 25ikén „Hinko a’ hóhérlegény és Markitta hóhérleány“ , melly- 
ben Szakácsy mint vendég Fülöp gróf szerepét játszó ; IGikán ,,Enzers- 
dorfi postalegény“ ; i/dikén ,,A’ nagyravágyó nő“ ; ISdikán „Báléj“ ; 
19ikén „Királyleány mint koldusnő, vagy az élet iskolája“ ; Szakácsy 
mint vendég az aranyműves szerepét adá 5 2Üikán „Saardanii polgármes
ter, vagy a’ két Péter“ víg opera 2 felv.; mára, 21íkére, Bartha jutalmá
ul bérszünettel „Koszorú“ van hirdetve, vagy is víg-szoiíiorués énekes 
játékokbul összeszőtt egyveleg. Karácsom ünnepek előtt több játékszín! 
előadás nem lesz.

Ma g y a r  t udós  t á r s a s á g .  Budán a’kir. egy. betűivel ’saca- 
demiai költségen legközelebb a’ következő munkák jelentek meg: I. R o- 
m a i C l a s s i c u s o k  ma g y a r  f o r d í t á s o k b a n .  Kiadja a’ magyar 
tudós társaság. Harmadik kötet: C. J u 1. Caesar minden munkái, for
dító és jegyzeteivel bővité Sz e n c z y  I mr e  acad. l.tag. Elsőkötet, a’ 
gallus háború, n 8r. 387 lap. Velinen, borit, fűzve 2 ft. ep. — 2. Elmél
kedések a’ physiologia és psychologia körében különös tekintettel a’ p o l 
g á r i  és e r k ö l c s i  n e v e l é s r e .  Irta D. M o c s i M i li á 1 y. K iilö- 
nös dicséretet nyert munka, n 8r, öszvesen 147 lap. Velinen, borít, fűzve 
54 kr. ep. — 3. Kü l f ö l d i  J á t é k s z í n .  Kiadja a’ m. t. társaság. X \ I-d. 
köt Rága l om i s ko l á j a .  Vígjáték Sheridan után angolból T ó t h L .  
által. N12r. 151 lap. finom velinen, ékes borít, fűzve 36 kr. ep. — 4. 
XVIId. köt. Romeo és Jul i a .  Szomorúját. Shakspeare után N á r a y  
Antal .  NI 2i\ 176 lap,Finom velinen, ékes borit, fűzve 48 kr.ep. —= 
5. A s t r o  n o mi a i  nap l ó  és k a i é n  dór i  om 1840re. Szerkeszté 
Nagy K á r o l y  rtag. Bécsben, Sollinger bet. 8r. 132 1. Finom velinen, 
kemény borítékban 20 kr. ep. —  S a j t ó  a l a t t :  1 .  Romai Classicusok,
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3-d. köt. J. Caesar második fele. 2. Felsőbb analysis elemei, Győry 
Sándortól, 2-d. füzet. 3. Az állatország története Cuviertől, ford. Vajda 
Péter által, első kötet. 4. Régi magyar nyelvemlékek lí. és 111. köt. 5. Hel
len classicusok magyar fordításokban, első kötet: Sophocles Oedipusa 
és Euripides Iphigeniája Guzmicstól. — Pesten, decemb. 20. 1839. Dr. 
Sebe del F e r e n c z ,  titoknok.

Ma g y a r  t udós  t á r s a s á g .  — Egyed Antal koppánnionostori 
ap<ít, dunaföldvári plébános és m. acad. lt., Ovidiusnak általa fordított 
’s a’ folyó évben Pesten kiadott Pontusi leveleiből 400 példánynyal ked
veskedett a' társaságnak , azon kéréssel, hogy az eladatásokból gyűlen
dő summa az academia által megindított régi classicusok fordítási gyűj
teményének folytatására fordíttassék. Pest, dec. 18. 1839. Dr. Sche
de 1 F e r e n c z ,  tit.

A’ pestbudai hangászegyesület folyó iVdik évi4dik műelőadása jövő 
szerdán, december 25kén, estve 6 órakor leend Pesten a’ városi nagy 
redoutteremben. Tárgya: „Jeruzalem megszabadítása“ classical nagy ora
tórium. írták Coliin Henrik és Máté, zenéjét szerzé Stadler Miksa apát. —
A’belépti jegyek dec. 23 — 24kén szokott helyöken adatnak-ki, u.in. Pesten 
Kl ausz  E. L. pénztárnok, Budán Mi l e t z  buráknál; előadás napján 
csupán az egyesületi irószobában. (Nagyhid utcza, Parkfrieder-ház;)

Baj a  dec. 15kén :*Kedvességgel párosult ékes szónoklat mellett 
nyitván meg szeretve tisztelt főispáni helytartónk almási Rudies József 
úr í. hó 9ikére tűzött ezévi utolsó közgyűlésünket, éles nézetekben bölcs 
rövidséggel fejtegeté a’ megyei KK és RR befolyását, mellyben a’ jelen 
nevezetes országgyűlés főfontosságu tárgyira adandó utasítás által része
sülnek, ’s csak hamar szőnyegre kerülvén lelkes másodalispánunk el
nöklete alatt megyei követinknek küldendő pótlékutasitásokban munkál
kodó választmányunk javaslata, az Iső rész 40ik czimje addig, mig a’ 
törvényi rendszeres munkákban e’ czikkre nézve javaslóit változtatás or- 
szággyülésileg nem alapittatik meg, régi törvényes értelmében föntartat- 
ni, az üdvös lS32jcki 20dik czikk 200. pengő írtig minden nyilványos 
követelésre, egyébkint nagyobb summára csupán akkor, ha a’ kötelez
vényben világosan e’ czikk szigorú tartalmi alá veté magát az adós, ki- 
terjesztetni, úgy jövendőre a’ kamati kamatra nézve , ha így áll a’ kö
telezés, jótékony uj törvény hozatni javasoltatok ; valamint a’ magyar 
hitel alapítására előleg szükséges nemzeti váltó-tár (bank), a’ pesti részen ál
lítandó vasút, a’ sokszor hasznosan vállalkozók nagyszerű terveit gátoló 
egyenközi rendszernek (systeina parallelare) előgondos elhárítása miatt is,
’s több más nagy érdekű ’s nemzeti emelkedésre irányzó tárgy iránti in
dítványok mérsékelt haladási szellemben pártoltatni határoztalak. — Ez 
úttal Bácsmegyében a’ tehénhús fontja 12 v. krra emeltetvén, a’ borjú
húsé 15 v. kra határoztatott. Főkormányzónk, kedvelt másodalispánunk 
közbenjárása mellett, jövő 1840dik évbeni első polgári törvényszék jan. 
20dikán kezdendő tartására Baját tűzvén ki, e’ szerencsét a’városi kór
ház javára intézett tánczmulatság választására czélszerii alkalmai hasz
nálni sietvén a’ bajai jótékony nőegyesület, sorsjátékos tánczvigalma ha
tárnapját január 7ről 2Ikére változtató, biztosan reményivé, hogyBács- 
megye lelkes Rendei ’s tisztviselőji e’ megyéjükben egyetlen jótékony in
tézetet buzgón pártolni, ’s hivatali komoly bíráskodásukat a’ kijelölt est- 
vén a’ szenvedő emberiség fölsegéllésire szánt jótékony mulatozással föl
váltani kegyeskednek. Hálás köszönetiink betűit a’ szenvedő emberiség 
nevében itt küld vén a'ns keblű fő-’s kedveit alkormányzónak. S.

(Montenegrói és szerbiai hírek.) Montenegro lakosi most is szaka
datlanul folytatják vétkes merényiket a’szomszéd török tartományok ellen. 
Onnlics, Banjani, Stoy , Kovenics és Krivosje múlt nov. végén ismét ta- 
nuhelyei voltak a' szokott rablói kicsapongásoknak; egykor majd egé
szen Scutari falai alá merészkedék lopózni egy illy rablócsapat. A’ bünte- 
tetlenség, melly a’ törökök ismért közönyösségéből származik, olly vak
merővé teszi a’ montenegrói vad hegyi népet, hogy némelly határőri ál
lomás közelében már az ausztriai hatóságok ellenében is fenyegető állás
ba kezdnek helyezkedni, és megrohanással fenyegetik azokat, minél
fogva több helyen megkeftőzteték az őrvonali katonaság számát. — Mi
hály hg, a’ fiatal szerb fejdelem két határzatot bocsáta közre, mellyek 
igen nagy ingerültséget támasztanak’s némi ellenszegülést is szültek, mint
hogy egészen korlátlan uralkodási vágy bélyegét viselik magukon. Az 
elsőben ugyanis parancsolja Mihály hg a’ kormányzóságnak, hogy nem
zeti gyűlést híjon össze, ’s nyilványosan hirdesse ki, fejdelmi székre 
léptét, mivel ezentúl saját nevében kívánja birodalmát kormányoztál™.“ Va
lamint a’ kormányzóság úgy a’ tanács is igen meghökkent e’ parancsra, 
’s elegy ülésben tartott tanácskozás után lényegileg következő tartalmú vá
lasz határoztaték a’ fiatal fejdelemhez: „Miután a’ kormányzati tanács 
nagyúri ferman által meg van bízatva kormányzati joggyakorlásra, tehát 
erről mindaddig nem mondhat le, mig a’ fejdelem, megtanulván a’ hon tör
vényit , esküvel erősitendi az összegyűlt nép előtt, „hogy az alkotványt 
mindenkor épségben fogja főn tar tani.“ Mihály hg 2dik rendelete általá
nyos közbocsánatot kiván hirdettetni és egyszersmind szabadon akar bo
csáttatni minden foglyot, bármiilyen vétség miatt ül is az börtönben, még 
az adósság miatt elitélteket sem vevén ki e’ jótékonyság élvezése alól. Ez 
ellen is szabadkozást nyujta be a’ kormányzóság, ’s megmutatni törek
vők, hogy a’ kegyelmet is korlátozni kell, különben visszaélések támad
hatnak belőle. — Czerny György özvegye és fia az orosz consul ótalina 
alatt megtelepültek Belgrádban. Jelenléte semmi rokonszenvet nem látszik 
ébreszteni a’ népben. —

T ó z i é r -  ’s ij»ar£ig-y. ü Tor da dec. 8kán. „Miklóshasait nőin ta
lál: csinál, ha talál: fagyiul.“ Miklós napi sokadalrnunk kezdetekor, sárban asz
tunk, de Miklós napja előtt 48 óraval a’ sár megfagyott, ’s e* miatt sokadalrnunk 
remény fölött ütött ki. Igenjei keleté volt a’szarvasmarhának, mellyel, inog va- 
sár előtt kezdenek szedni városunkban a’bánsági kereskedők, a’közelebb vidé
kekről sárfagy után hirtelen összcscreglott szarvasmarhát is vették ezek:szói» ökör

párja 250, közönségesé 200, egy meddő tohén 50—60, borjas 70—80 v. forinton 
kelt. Ló kévés volt, lótolvaj sok, de tanulatlan lovagok, mert napestig a’város 
deresén tanították őket lovagolni a’ rendőrszolgák. Egy jő paraszt ló 100—150 
fr., alábbvalo 70—90 v. fton kelt. Ára kevesb volt ugyan sátras tőrünkön , de 
a’ vásár még sem volt egészen silány; jól kelt: kávé, ezukor, fűszer, kalcndá- 
riom , szappan, gyertya és pálinka. E. II.

Borsod-raegyében keblczett Miskolez városa, kevés év alatt a’ csinoso- 
dásban nagyon előhaladt, Szatmáry Király József alispán ipara mellett, mert ez a’ 
sárfészket nemcsak kiküszöbölteté a’ városbul rabok által burkoltatással, hanem 
az országutakat is biztosította, ugyanis Mi s k o l e z  t úl  Szikszónak Kassára,
Putnoknak ns Gömör megyébe, KövesdtűI Kainak ’s Kövesdtül Egrig Pestre 
vezető kereskedési és postaulak részint sziklakövekbül részint kovacsbul ké
szült töltésekkel elláttatván az utazás kényelmesittetett annyira, hogy hol ezelőtt 
0 ’s 8 marhás terhes szekér sem haladhatott, most két lóval is akadály nélkül el
mehetni, sót az áldott alföldről, az élettermó tárházbul, Jász és Kunságbul Mis- 
kolczra vezető megyei utak is egy felől Sajó-Ládon, Ónodon, másfelől Nyéken 
’s Csaton keresztül készíttettek’s naponként készíttetnek, úgy hogy egyéb hátra 
nincs, mint F. Zsolczától Ongáig; a’ ns megyeház udvarán az elmeháborodtak szá
mára adakozásokbul állított emeletes épületet mellőzve, melly most is sikerrel 
használtatik, ugyszinte a’ gr. Reviczky nevű életbeli, ’s évenként a’ fogyat
kozott adózóknak szolgáltatni szokott alapítványt, mellőzve tovább a’ ns megye
ház tó szomszédjában egyedül részvények ’s adakozások utján szerzett becses 
értékű telken már is fenáiló rabdolgoztaté intézet rcméllt hasznait ’s több em
líthető előhaladást, csupán a’ magyarodásra fordulunk. Miskolczon a’honi beszéd 
kívánt divaté folyamban áll ’s ámbár sokan az országban nemzett külön ajkú vallás- 
beliekbül Miskolczon nszszesereglenek , magyar szózatnál mégis itt egyebet alig 
hallhatni, még a’ zsidóság ’s a’ féltődről számosán leszivárgó tótság is csak hamar 
meghonosul itt; a’sz. egyházakban idegen nyelven tartatni szokott beszédek az 
ágostai vallásuak kivételével megszűntek, sót az orosz helységek lakosi, ám
bár szertartásaikra oroszul taníttatnak,a’raagyar nyelvben mégis lelkészeik épületes 
példája szerint jól gyarapodnak, és így e’ megyében minden magyar, egy ki
vétellel: ugyanis Miskolez tőszomszédjában, honnét naponként egy pár garasáru 
tojással máskép is beballagnak az aszszonyok, t.i. Kelecsény vagy Szirma-bessenyó 
helység lakosai között a’magyarszó úgyszólván majd isméretlen, e’ botrány meg- 
szünetetésére a’ megye felszólifá már az egyházi elöljáróságot is, hogy segítsen 
e’bajon, de még eddig siker nélkül ’s at.

KÜLÖNFÉLE. S z e g e d  szab. kir. város tanácsa a’ nagy Ilunyady Mátyás 
dicső királyunk hamvainak emelendő emlékszoborrai ajánlás ügyében köv. határzott: 
„Nem lehetett az ujságlapokból örömérzettel nem venni e’ tanácsnak több lelkes 
honfinak ollyafén szándékjokat, miszerint a’magyar fegyver dicsőségét szemé
lyes vitézsége ’s bölcs vezérlete által fényre emelte nagy Ilunyady méltó fiának 
kormányzását a’ nemzet boldogságára, tudományokbani virágzására, magosán 
tündöklő dicsőségére, ’s minden tekintetbeni fényére intézte igazságos’s ham
vaiban is örök áldással tisztelendő Ilunyady Mátyás bold, emlékezetű királyunk
nak békén nyugvó porait egy emlékszobor-emeléssel megtisztelni törekesznek 
— minthogy a’ fen- érintetteken kívül na városunk minden lakosi a’ nemzet lel
kében örökké tisztelve fenmaradandó Ilunyady ház iránt azért is hálával tartoz
nak, mivel annak fen tisztelve említett tagjai e’ ns város iránt különös kegyes
séggel viseltetve, azt nemcsak fenséges személyükkel gyakrabban megörven
deztették, hanem több rendbeli szabadságlevéllel is felruházták, sőt dicső emlék. 
Mátyás királyunk itt országgyűlést is tartott: ezekjjélfogva G e r e n c s é r  J á 
nos  tanácsnok, és M i s k o l c z y  I s t v á n  aljegyző olly végre küldetnek ki, 
hogy a’ helybeli lakosságot hirdeíményesen a’ fen tűzött czélra szolgálandó ha- 
laajánlások tételére hathatósan szólítsák fel, ’s annak idején a’ bejövendő pénz- 
mennyiséget az ajánlók névjegyzetével mutassák be.w — Kettős vaspálya fölött 
forog most a’ szóvita: a’ Duna jobb és bal partján, Bécstöl Pozsonyig és Pestig, ’s az 
a’kérdés : vájjon mellyiké legyen az elsőség? Minden esetre megállhat mind a’ 
kettő, a’ nélkül, hogy egyik a’másikat tönkre tenné (mégmost:?) az ország du- 
nán-inneni és túli része pedig mondhatlanul sokat nyerne általa. De e’ vita közben 
egészen feledségbe megy egy másik építni kellendó vasútvonal, az igazi behoza
tali ’s kiviteli ut hazánkra nézve , t. i. a’ fiumei, az egyetlen magyar kikötővel 
kapcsolatba hozatandó, melly honi termékink külföldre szállíthatása tekintetében 
legrövidebb ’s legkönnyebb. Tűzzel vassal iparkodtak a’ dunai szíriek széthánya- 
tásán az al vidékeken , ’s ez következve mégis történhetik, hogy idegen orszá
gokon, Szerbián, Bolgár-’s Oláhországon, Ilavasalföldön és Besszarábián ke
resztül szakadatlan kereskedés űzethessék ’s közlekedés nyittassék n’ fekete- és 
sziget-tengerre; ez mind jól van ; de miért mellőztetik el a’ legrövidebb ’s leg
könnyebb közlekedési vonala’ külfölddel? miért vesztjük el egészen szemeink 
elől Olaszhont és az Ádria-íengert? miért nem tesz ez iránt lépést valamellyik 
hatalmas magyar mágnás? Ilisz már maga Na p o l e o n  is szabalyoztatni akará es 
csatornára vetetni a’ Kulpa vizét eredetétől kezdve Fiuranig; miért ne lehetne 
hát egy vasutat létre hozni? Amannak tervei már készen voltak; de az ember 
végez, az Isten intéz, vagyis „szegény ember szándékát a’ jó Isten birja“, ’s így 
a’ terv létrehozatalának eszközlése a’ később kor számára maradt főn. Nem rég már 
megpenditteték egy b é c s - t r i e s t i  vasút is, mellynek már tervei készek ’s a’ 
legnagyobb nehézségek legyőzetvéklNekfinksem kellene sokáig szunnyadoznunk, 
hanem vállalkozóin®-kezdeni a’ pest-fiumei vaspályához. Erre nézve, egész Ká
roly városig, néhány csekély kivétellel, igen kedvező a’földterület; a’megváltan
dó tér itt-ott csekélységbe vagy épen semmibe sem fogna kerülni, tehát a’ költsé
gek inég annyira sem rúgnának mint az éjszaki vaspályáé Brünnig, ’s így egy mér
föld nyi vonal alig kerülne 100 000 pengő frtba. E' vasutat Budán a’ sárosfürdőncl 
kellene kezdeni ’s a’ gellérthegyi és dunafoki (promontoriumi) szőlőkön át Marton- 
vásárnak, délre Fehérvárnak, innen éjszak felé egyenes vonalban Lepsénynek, 
Siófoknak, a’Balaton mentiben Somogy felső részén át Kereszturnak, Kanizsának, 
a’ Dráván keresztül Légrádnak, Kapronczának, éjszakra Körösnek, délre Zágráb
nak ’s Dráván egyenest át a’ Dragani erdőnek ’s Kulpán keresztül éjszakra Károly- 
városnak, majd ismét a’ Kulpa jobb partjára át, de itt alaguton (tunelen) keresztül, 
Severin mellett; ezentúl a’ folyam mellett inkább vagy kevésbbé kigyózólag egé
szen annak eredetéig ’s innen ismét építendő alagutakon a’ fiumei kikötőig. Meg
jegyzendő , hogy a’ Mrzavodicza és Kamenyák közti mintegy két német mérföld 
hosszú vonalon a’ közlekedést hosszabb vagy rüvidobb időre egészen félbcnsza- 
kaszlja a’ bora dühösszél ’s ez a’ Ludovicea uíon évenkint több ízben legyőzhctlen 
akadály, mit csak az ismer eléggé, ki maga is küzdött vele. 1835iki nov. és decem
ber hónapban, két napi szüneten kivid, 24 napig folyvást tartott ez iszonyú szél. 
Gyorsan ’s biztosan történhetik azontúl a’ termékek ’s áruk ki- és beszállítása ; ki- 
vihotnök: gyapjúnkat, búzánkat (hololt most az egész adriai partvidékeken odes- 
sai búza áll keletben ’s ennek lisztje fogyasztani;), borainkat, barmainkat, fánkat, 
kenderünket, vásznainkat, dohányunkat, tollat, bőrt, rongyot, követ, kőszenet, 
timsót, kallózandó posztókat, mert az oltani viz igen rögtön olvasztja föl 's áztatja 
ki a’ zsírt és szappant, fehérítendő vásznat és ezérnát, azonkívül utas személyeket 
ide’s tova; behozatalunk tárgyai lehetnének: kő, márvány építészetre és szobrá
szaira, ásványos vizek, papiros, pamut ’s illy anyagú szövetek, selyem, ezukor, 
kávé, kakaó, fűszerek, rizs, olaj, halzsir, szárított ’s l’ris tengeri halak, csigák, 
építési szerek, tej, sajt, vaj, tojás, déli's egyéb gyümölcs ’stb. Mtlly nagy be
folyással leondno ez a’ jólétre , kereskedésre, müipnrra, művelődésre, termeszt-



Icelle küzdenie a’ cortesben; a’kormány békés érzelmeketfitogtatott ugyan, 
de rögtön újra meg újra megkezdé az ellenségeskedést, ’s minden javítási 
indítványt e’ varázs-szóval: „békités“ ügyesen el tuda mozdítani; a’cor- 
tes-föloszlatáskor pedig nem cselekvők őszintén, mert 20 najira halasztó 
el a’ cortesiiléseket; ’s csak azután oszlató azt ÍÖl egészen, állítólag azon 
számos nyilatkozat miatt, miszerint több hatóság megtagadó a’ törvény
telen adófizetést, miben a’ cortes is megegyezők , mivel erre épen úgy van 
jogosítva a’ cortes, mint a’ kormány a’ feloszlatásra. Az alkotmány , sza
badság, sőt maga a’ nemzetiség is legnagyobb veszélyben forog, mert a’ 
kormány idegen befolyás által engedi magát vezettetni. A’nyilatkozvány 
keserűn gáncsolja , hogy a’ ministerség katonákkal árasztó el Madridot 
a’ cortesföloszlatás napján,’s ez által a’ tartományok lakosit, ön személyes 
érdekei miatt, legnagyobb veszélynek tevő ki. A’ kormány visszaélé
sek és szolgaiság békóiba akarja kényszeríteni az országot, ’s az uj vá
lasztásoknál erőszakot és ármányt arra szándéka egyesítve használni, 
hogy minden törvényszerű intézvényt fölforgathasson. De az alkotmány 
elég törvényes eszközzel bir ótalomra, ’s legyen minden illy eszköz csu
pán békés és mindenben a’ kor és haladó emberiség kivánatinak lehetősé
gig megfelelő, mind azt pedig szigorúan kerülje, mi ingerlést vagy rend
bomlást okozhatna, nehogy dictatorsága megalapítására ürügyül hasz
nálhassa ezt a’ ministerség. „Polgártársaik! ezek a’ nyilatkozvány zársza
vai , gondoljatok a’ törvényszerű eszközökre! Tudjátok azokat használni 
’s ne feledjétek, hogy az önkény gyülölése nem biztosítja a’ népeket lea- 
lacsonyitás és megvetés ellen, hanem folyamodnak törvényikhez az ön
kény lesujtására, ’s ha minden ellenszegülés nélkül hajtják magokat a’ 
zsarnokság járma alá!“ Ezt száz követ aláírása követi, kik közt első he
lyen Lopez és Arguelles nevei. A’ cortes kisebb része szinte nyilatkoz- 
ványt intéze a’ választókhoz, mellyben ótalmazni’s mentegetni törekszik 
a’ ministerséget. Igen szembeötlő, hogy az aragoniai követek nem irák alá a’ 
többségi nyilatkozványt.

(Aragóniában a’ rósz idő miatt harcz-szünet.) Madrid , nov. 30án :
,,A’ rögtön beállott tél ezúttal véget vete a’ háborúnak Aragóniában. Es- 
partero nem tartható meg az elfoglalt magas hegygerinczeket, mert kato
náinak nagyobb része bizonyosan megfagyott volna, élelmi szereket pe
dig szinte nem halmozhata ott össze, mivel az utak annyira elromlottak, 
hogy majd egészen megszűnt minden közlekedés. Ez okbul tehát kény
telen volt Espartero mintegy két mérföldnyire visszavonulni. A’ főhadi
szállás jelenleg Mas de las Matasban van, ’s O’ Donnell tábornok Forta- 
nateból Camarillasba vonult vissza. Alig hagyó el az előbbi helyet, ’s 
Cabrera emberei azonnal fölgyujták azt. Hogy Cabrera újabb kicsapon
gásokat ne követhessen e l, Espartero kénytelen leend őrvonalt huzni, 
melly a’ valenciai partvidéktől félkörben Segorbe, Teruel, Aleaniz felé 
egészen az Ebroig terjedjen. Kérdés azonban: csakugyan képesek lesznek é 
majd a’ királyné harezosie’messze állomásokat egész télen át megtartani, 
miután azok olly igen távol esnek raktáraiktól? Az élelmi szereket leg
alább 5 — 6 hónapra kellene most egy helyre gyűjteni, pedig az egész 
ország már is véginségbe jutott az utóbbi tömérdek szállítás miatt, és alig 
birandja ez újabb terhet. Naponkint 400 kocsi szükséges élelem-szállí
tásra Saragossa és Alcoriza közt, onnan pedig a’ táborig épen nem halad
hat kocsi, és igy folyvást 1500 öszvér szállítja tovább naponkint a’ ka
tonai alafákat. E’ szállítás legcsekélyebb fönakadása tüstint újabb vissza
vonulásra kényszeritné a’ hadserget, mi természetesül egészen elrontaná 
a’ mostani kedvezőleg összefüggő őrvonalt, melly egyébiránt erőszakos 
áttöretés ellen nem is igen látszik biztosítva lenni, mert nov. 25dikén 
Llangostera még Torrecillában volt 600 lovassal és Öt zászlóaljjal, ’s 
ezért a’ Darocaból indulandó élelmi szállitványt vissza kelle tartóztatni, 
mi azonnal igen érezhető fogyatkozást okoza Espartero táborában. Azon 
alkudozások, mellyek ez utóbbi és Cabrera közt folytak, mint látszik , 
csupán a’foglyok iránti bánásmódra vonatkozónak. Llangostera 2 tisztetés 
45 közlegényt lövete agyon azon foglyok közül, kik a’ portoi zászlóalj
ból Barranchinban estek hatalmába. — A’ hadministernek sikerült egy 
évi uj szerződést kötni a’ katonaság ruházása és élelmezése iránt. Hir 
szerint a’ fizetés biztosításául 140 millió reált teend le a’ kormány azon 200 
millió 5 pCtes papirokbul, miknek kibocsátására fölhatalmazást kapott a’ 
cortestül. Mivel a’tőzsércsarnokban hirekezde szállongni, miszerint azon 
papírok már folyamatba hozatvák, mi természetesen nagy rémülést oko
zott, tehát hivatalosan jelenté az egyik minister! lap, hogy azon 200 mil
lió real csupán zálogul szolgáland, de rendes keringésbe hozatni nem fog. 
A’ franczia kormány igen meglepő ajánlatot tőn a’Jmadridi ministerségnek. 
Itié, párisi külministerségi tisztviselő, ugyanis azon titkos megbízatás
sal érkezők Madridba, miszerint a’ franczia kormány igen tetemes pénz- 
mennyiséget kész kölcsön adni az alkotmányos királynénak , ha ez viszont 
késznek nyilatkoznék a’ plűlippini szigetek átadására zálogképen. Ez al
kudozást igen mély titokban folytatók itt az udvarnál; de Itié mégis siker 
nélkül volt visszatérni kénytelen, minek mindenki örvend.“ —

A n g l i a .
(Egy mákonycsempész kivégeztetése.) E’ pillanatban, midőn az an- 

1 gol-chinai kereskedést a’ mákony-megsemmités tönkre tevő , ’s talán ko- 
, molyabb következményeket is vonand maga után, ha a’londoni kormány 
> csakugyan szigorúan követelend kárpótlást az okozottnagy kárért, nem 
v lesz érdektelen következő vonás a’ chinai életből, melly egyszersmind az 
* ottani politikára némi fényt áraszt: „Egy szegény csempész, igy ir az 

angol levelező, Cantonban létemkor néhány mákony-golyóval a’ rendőr
ség hatalmába ju ta , ’s a’ császárság törvényei e megsértéséért éltével 
volt adózandó. De hiában] fegyverzi föl magát egész szigorúságával a’ 

t’ törvény; mert a’ mákony minden csatából győzelmesen távozik. Ugyan- 
i azon birák, kik halálos Ítéletet mondanak azon szerencsétlenre, kicsem- 
i pészeten engedi magát kapatni, talánJbirói székeiken is mákonyiul ré-

ményekro, fogyasztásra, olcsóságra, nóposülésre, könnyű megtelepülésre ’stb. 
bővebb fejtegetés nélkíilis világos, de kitűnik résznyire az angol-magyar gabona
kereskedési tárgyról külföldi lapokban (Morning-Chronicle, Alig. Ztg.) megje
lent ’s itt is közlött czikkolyokhöl. Sz-k.—P a lc s ó  Andor, több jeles nemzett- 
ség rendes ügyvéde ’s a’ budapesti evang. egyház alügyelöje Pesten dec. 8dikán 
élete4ö(ük évében jobb világra költözött. A’ boldogultnak, mint szerető férj,jó atyafi, 
hív barát,igazlelkű és szorgalmas ügyész’s közjópártoló embertárs elhunytat keser
gő özvegye, rokoni, baráti és számos ismerősi méltán fájlalják. Béke hamvaira! —- 
Szenográd helység (llontmegye) öt lakosi, miután az erdőn egész nap ölfavágással 
foglalkodtak, estefelé készülőben hazafelé, egyik az erdő-szélen alig ül lóra, 
azonnal hét előbukkant zsivány pisztolylövéssel fogadá,de a’pisztoly nem talált, a’ 
durranatoí követte zajra oda siet az elfogottnak öcscse, kit egyik ozimbora , fejnek 
irányzott baltaütéssel legott földre terít, mit látván ennek atyja, fia megszabadítá
sára közéjök rohan, ’s midőn lesújtott fiát fölemelni akarja, hátul úgy tarkón sujták, 
hogy eszmélet nélkül rogyván le száján orrán szemén vér omlik; de még ezt sem 
eléglék a’kegyetlen vérszomjasok, hanem észrevevéna’földön vonaglónak véghör- 
gését, irgalmatlanul kezdik a’ már majd lélektelen testet bunkóikkal verni, mire el
borzad ván a’ 4dik, bár tudta hogy rá is hasonló sors vár, ha közeledni mer , kére
lemmel akaró megcngesztelni a’ dühös latrokat; de ezt is, miután a’ rá irányzott lö
vés nem talált, majd halálra verek; azonban az 5dik sem menekheték nagy sérelem 
nélkül, ’s midőn halomra hányt áldozatjaikon eléggé legeltetek vad szemeiket, fosz
togatáshoz foglak, ’s még a’ lovak patkóit is leszaggaták körmeikről! Hármat a’ 
szerencsétlenek közül csak kocsin félholtan hozhattak haza, kik mai napig iszonyú 
fájdalmak közt nyomják az ágyat. Vajha szivökre vennék az illető megye lelkes 
tisztviselőji e’ borzasztó esetet, ’s czélszcrű intézkedéseikkel végre juttatnák azon 
rérnülést, melly szüntelen aggodalomban tartja e’vidék lakosit, mert ez nem első’s 
tán nem is utolsó példája az itt történni szokott fosztogatások-rablások’s gyilkos
ságoknak. B. R. — Holies lakosit f. hó 4kén esti 103|4órakor tüzvészi zaj riasztó 
föl. A’ szuchy-hradeki utczából, hol vigyázatlanság miatt támadott a’ tűz, leír— 
hatlan gyorsasággal terjedt el e’ minden emberi fáradságot meghiúsító borzasz
tó elem. A’ szél olly erővel dühönge épen a’ vész pillanatában, hogy kis idő 
múlva lángtenger boritá az egész 500 házbul álló várost. Az iszonyú vész lá
tása minden szemet könyükre fakasztott, ’s a’ legszilárdabb keblű férfit is annyira 
megrendité, hogy sokan még segélynyújtásra sem érzettek magokban erőt.A’ tiszt
viselők mindjárt a’ tűz támadtakor mindent elkövettek, ml a’ pusztító elem el
nyomására czélszerünek látszék. A’ hatóságok buzgó törekvésinek sikerült reg
geli 4 óra felé gátot vetni az iszonyú vésznek, ámbár folyvást nagyobbuló erő
vel szilajkodék a’ vihar. 43 ház, 2(> istálló, 18 félszer és egy pajta hamuvá 
égett. Leginkább a’ szegény zsidóság érzi e’ csapás iszonyú súlyát, midőn most 
n’ napról napra növekedő hidegben úgyszólván meztelenül segítségért Bzerte- 
bolygani kénytelen. István és Albert cs. kir. fhgek f. hó 8dikán Holicsba ér kéz
iek ’s egy hétig szándékoznak ott mulatni. —

N é m e t o r s z á g .
A’ lipcsei egyetem alapittatása óta az idén történt először, hogy 

zsidót vettek föl az egyetemi tanítók közé. Fürst Gyula ur, keleti nyelv- 
búvár, múlt nyáron a’ theologiai’s philosophiai karok ajánlatára, mi- 
nistersógi rendelet által a’ zsidó és talmudi nyelvben leczkeadásra hatal- 
maztatott fel ’s a’ philosophiai kar tanítóji közé soroztaték. — 

fiU o 1 1 * n <1 1 a.
Hollandia tengerészete Nesztorát, Ruysch alliajóvezért, a’ becsület- 

rend tisztjét és számtalan rend lovagját, elveszte. () utolsó csemetéje azon 
szép tengerészeinek, melly dicsősége utóbb napjaiban az angolokkal is 
megmérközék. Ruyscli alhajóvezér 1784ben az annyira hires doggersban- 
ki tengeri ütközetnél is jelen volt —

P o r t u g á l i a .
(Bomfim ministerségalakitásra van megbízva.) Londoni lapokban 

lissaboni birek nov. 23aig terjednek; szerintük igen fontosnak tekintik 
Angliában, miszerint a' portugál királyné Bomfim bárót uj ministerség
alakitásra bizá meg ’s úgy látszik ez által Ribéira de Sabrosa gróf mi
nisten pályája véget érend. Az angol ministeri sajtó e’ ministerség-válto- 
zás által kedvező feloldatását reményű ugyanis az Anglia és Portugália kö
zötti egyenetlenségeknek a’ rabszolgakereskedés tárgyában, az angol sta
tushitelezők iránti nagyobb gondosságot ’s általában az angol befolyás gya
rapodását. A’ Morning - Chronicle megjegyzi: „Ha a’ portugál királyné
nak sikerült az eddigi kabinetiül menekedni, dicséret ezért egyedül csak 
őt illeti, ki mint látszik, még a’ legközelebb álló személytől sem nyert 
szellemi gyámolitást, mit pedig méltán várhata.“ Ezt még sokkal nyíl
tabban mondja ki a’ Chronicle egyik lissaboni levelezője: „A’ királyné már 
< lhatárzá ministersége változtatását; de igen jól tudják Lissabonban, mi
szerint Ferdinand királynál Dietz magányos titoknoka nagy befolyást gya
korol, vagy is igazabban szólva, egészen tanácsaitól hagyja magát ve
zéreltetni. Dietz, a’ király előbbi udvarmestere, gyönge ’s napi politikával 
bir, rábeszelé Ferdinandot, hogy több ügyben a’ királynéval ellenkezzék, ki 
Sabrosa gróf’s minden hozzá tartozóitul rövid utón szeretett volna mene
külni. Angliában csudálkozandnak, mikép játszbatik olly alacsony állás- 
pontú ember, mint Dietz , Portugália ügyeiben olly nagy szerepet; de 
a’ dolog annyira igaz, mennyire sajonra méltó. Hogy Sabroza a’ király
néra tolatott, a’ Villa - Vi^osaba utazás elmaradása, franczia közbenjá- 
rulás oktalan eszméje ’s hogy Sabrozának hatalom adatott, az országol 
Angliával ellenséges pontra juttatni — minden ugyanegy forrásból lát
szik buzogni.

S p a n y o l o r s z á g .
(A cortestöbbség ünnepélyes nyilatkozványa.) A’ cortestöbbségün 

nepélyes nyilatkozványt intéze a’ választókhoz, mellyben czéljaités szán 
dekát részletesen igazolja. E’ többség ugyanis az 1837ikialkotványt valósit 
ni akará,minden spanyolnak személyi’s birtoki jogait,a’népnek egyszersmin* 
szabadságot, a’ hadseregnek gond nélküli helyzetet törekedvén biztosítani 
-es a’ nagyszivü spanyol nemzetet tovább vezérleni a’haladás utján. Töbl 
más üdvös rendszabály közt meg akará szüntetni a’ ministerek évdíjainal 
örökségül gyermekeikre szállását: minden illy egyes évdíj 30 ezer realr 
inegyen,’s igy könnyen gondolhatni, milly nyomasztó teherré válhatik ez ide 
■vei; de a’ cortes-föloszlatás véget vete minden üdvös javításnak. Továfc 
b á , szándéka volt a’ cortes-többségnek a’ nyilványos pénzek eltékozlá 
«át gátlani, egyesek meggazdagulásáta’ közjó kárával akadályoztatni, í 
papság fizetéseit rendbe szedni, és uj czélszerü törvényekkel a’ ministei 
felelősséget szigorúan megalapítani. A’ ministerségnek nehéz harezokí



szegek; a’ mandarinok, kik különösen megbizatvák őrködésre a’ csem
pészet fölött, elsők szegik meg a’ fönálló törvényeket; még a’ császári pa
lota falai közt is mákonyi színak a’ chinaiak. Talán nem gyakorlana olly 
kártékony hatást e’ szenvedély, ha a’ kormány megengedni és rendezni 
akarná a’ mákonykereskedést. Az angol hatóságok hangosan követelik 
ezt; de ugyan ki változtathatná meg a’ chinai törvények bármellyikét ? 
Chinában nem ezt mondják : „Inkább a’ birodalom vesszen e l, mint az 
elv“, liánéin ezt hiszik : „Vesszen inkább a’ nép , mint a’ törvény, bár 
tnilly rósz legy en is ez.“ Midőn a’ vesztőhelyhez közeliték, melly a’ vá
ros keleti részén fekszik, eszembe ju ta , hogy néhány óra előtt magam 
is mákonyi szíttam, ’s borzadás futá végig tagjaimat. Kivégeztetés egyéb
iránt Chinában épen nem tartozik a’ ritkaságok sorába , mert e’ mennyei 
birodalom törvényi valóban Drakoéihoz hasonlítnak, ’s ha minden kin- 
zást leírnék, mellyek nemei a’ pokoli szenvedéseket is meghaladják , min
denki borzadni fogna az olvasandó képiül. A’ kivégeztetések ’s minden
nemű más büntetések különösen az év vége felé szaporodnak, midőn a’ 
börtönöket ki kell üríteni’s a’jegyzőkönyvek bezárandók, hogy semmine 
marad jon az uj évre. A’ nép, mintlátszék, megszokó az illy jeleneteket. 
Vesztőhelyre érkezvén nem laték semmit, azon szokatlan élénkségbül, 
vagyis azon ünnepélyességből, melly engem Londonban mindenkor any- 
nyira boszantott, midőn véletlenül a’ kivégzési térre vezérlettek lépteim.
A’ chinai néptömeg igen csöndesen viselé magát, midőn a’szegény bűnös 
elvonult mellette azon hosszú kisérő csapattal, melly illy alkalomkor min
dig használtatni szokott, mert Chinában minden kivégeztetésnagy pom
pával megy véghez. Elől mintegy száz dzsidás férfi lépdelt vörös öltözet
ben , kiknek süvege akaratlanul Mambrin elhiresült sisakjára emlékeztető.
A’ dzsidásokat lovas tisztek követék , kik előtt számos férfi ment ostorok
kal és lánczokkal csörtetve , emlékeztetni az embereket hogy mindnyájan 
rabszolgák. A’ tiszteket székvivő emberek követék, hogy a’ főbbran- 
nak ne kényszerüljenek állásra, ha le kellene lovaikról szállniok. A’ta
tár tiszteket bajuszok, ’s büszkébb tartásuk által könnyen meg lehete kü
lönböztetni a’ dunaiaktól. E’ tisztek egyike, közel lovagolván el mellet
tünk furcsa tekintetet vete reánk, mellyben különösen meglepőleg páro
sult megvetéssel a’ kíváncsiság. Midőn észrevevé e’ hős, hogy tekinte
tét szem-lesiités nélkül merészeljük kiállani, dühösen néze felénk vissza. 
Ezeket mandarinok követék , palankinokban czipeltetve , kik mögött ze
nészek ollykor igen borzasztóan hallaták magokat. Végre a’ hóhér jö tt, 
egészen vörös öltözetben , széles karddal, mellynek hüvelye szinte vér- 
szinű volt. A’ bűnös nyomban követé a’ bakót, elhagyatva egyedül,lel
kész nélkül; nem volt senki, ki vigasztaló szókat intézett volna a’ szeren
csétlenhez. Az egészet uj fegyveres csapat zárta be. A’ néptolongás alig 
érdemel említést, ’s mégis alkalmunk volt tapasztalni, melly szigorúan 
kezelik kötelességiket a’chinai rendőrök. A’ ki át meré hágni »’kiszabott 
körvonalt, súlyosan érzé határa nehezülni a’ számos rendőr valamelyiké
nek korbácsát vagy bambuszbotját. Midőn a’ tulajdonképi vesztőhelyre ér
keztünk , mellyet csupán az utcza tágabbulása képez, már kün leltük a’ 
bírákat, asztal körül ülve és Írva. A’ két katonacsoport a’ bírák mögött 
foglalt helyet. Az elitéit valamelly faalkotvány előtt állott, mellyen több 
levágott emberfej volt szemlélhető; ezeket kelle a’ szerencsétlennek néz
ni, mig a' birák elvégzék az írást.“ Végre letérdelteté a’bakó a’bűnöst és 
a’bírákra tekinte, kik közül az egyik jeladásul fölrúgó az asztalt ’s a’bünös 
feje, testétül elválva, földre zuhant, mi pedig mély illetődéssel távoztunk.“ —

(A’ parliament január 14dikén fog megnyittatni.) London dec. 4kén: 
„A’ titkostanács majd naponkint tart ülést, mint mondják, a’ közelgő 
parliament-nyitás miatt, melly jövő évi január 14dikén fog megtörténni , 
mit néhány hét múlva a’ királyné összekelése követend Albert hggel. Leg
közelebb egy politikai lakomán már egyszerre ürítettek áldomást a’ király
néért ’s vőlegényéért, mit szűnni nem akaró tetszésrivalgásaal fogadott a’ 
nagyszámú nép. Majd valamennyi londoni lap folyvást azon viszonyokat 
taglalja , mikben Albert hg a’ királyné és ország ellenében fog lenni. Évdí
jul bizonyos mennyiséget fog neki határozni a’ parliament, külön lakpalo
tával és nyári mulatóhellyel.“ —

(Léghajózási terv a’ tengeren keresztül.) Green hires léghajós leg
közelebb az atlanti oczeánon szándékozik átröpülni; szerinte a’ léggömb 
sokkal huzamosb ideig marad duzzadt állapotában, ha szénített nem tiszta 
vizlégszesszel töltetik meg, mert amaz sűrűbb , és nem röpül keresztül a’ 
selymen, mellybőla’ gömb készül. Gr een  275 léghajózás által győződék 
meg e’ fontos felfödözés alaposságáról. E’ légszeszt, Green számítása sze
rint, több hétig tartja meg magában a’ gömb. Az alsó légrohanatokon fö
lül mindenkor egyenlő a’ léghuzam, ’s Green meg van győződve, hogy 
minden fáradság nélkül átröpülendaz atlanti tengeren , mihelyt ez állandó 
légfolyainba sikerülend emelkednie. Léghajójában .4 embernek ’s 4 hóna
pi eleségnek lesz helye. Green tehát Ujyorkbul Londonba röpülend , ése’ 
nyakszegő vállolataért semmi jutalmat nem követel. —

F r a ii r « i a o r ü z á ((.
(Michel de Bourges hitvallása a’ választásijavitás ügyében.) Dec. 3- 

dikán a’ vauxhalli teremben mintegy 1000 választó gyűlt össze, a’pá
risi 5dik kerületből, meghallgatni azon férfiak politikai hitvallását, kik 
Klisébe Salverte halála következtében mint jelöltek léptek föl a’ követi 
állomásra. E’ szokás csak a’legközelebbi években szivárga franczia föld
re Angliából. A’ nagy számmal összegyűlt hallgatók közt sok hölgyet is 
lehete látni. Az első jelölt, d’ Hubert, a’ választás-javításra nézve Odi
lon pártja mérsékelt elvei szerint nyilatkozék, azaz, csak a’ nemzetőr
ségi tisztekre szándékozik kiterjeszteni a’ választás-jogot. Bureaux de Bu
sy hasonlag nyilatkozék; de egyszersmind meg akarja szüntetni a’ vá
lasztásiadót, ’s a’ díjazott tisztviselők kizáratását sürgeti a’ kamrákból. 
„Szemünkre lobbanták, így szóla többi közt e’ jelölt, hogy félre ismer-

Hzerlícbzli llelm eczy. — Nyomtatja
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jük a’ dolgozó osztály jogait. En nem érdemiem e’vádat; énj mint gyár-* 
tulajdonos, mérnök és tiszt folyvást szoros kapcsolatban éltem a’ dolgo
zókkal s mindenkor hazafiui érzelmeket tapasztalék nálok; de még hijával 
vannak a’ szükséges műveltségnek. Én mindig azt hivém ’s még most is 
hiszem, miszerint a’ politikai fölszabadulást ’s egyenlőséget leginkább az 
által eszközölhetni, ha a’ nép szellemi műveltségét minél hathatósabban 
mozdítjuk elő. Mint katonatiszt, csupán hadnagyi dijamból, kétszáz katona 
számára alapiték iskolát, ’s naponkint 8 egész órát tölték el oktatásuk
ban.“ E’ két szónokot a’legszélső baloldal vagy is radical párt jelöltje, 
Michel ügyvéd követé, ki eleinte mindjárt illő helyen tudó megragadni hall
gatóit , mert a’ mindenkor éber nemzeti büszkeséget érinté. ,,A’ javítás, 
igy szóla többi közt, szükséges, az egész ellenzés hangosan nyilványitja 
ezt. Ez pedig annyit tenne, hogy a’ kormány tettei fillért semérnek, mert 
a’ ministerség koczkára tévé ’s lealjasitá érdekinket a’ külföld előtt. Teg
nap, az austerlitzi ütközet évnapján, azon hirt kaptuk, hogy egy vad 
főnök legyőzte a’ nagy nemzetet. (Tartós tetszés.) Mondom , hogy a’ vá
lasztási javítás hirdetése annyit teszen, mint megismerni a’fönállónak ha- 
szontalanságát. A’ baj a’ kamrában fekszik, a’ kamra pedig a’ választó
testületek kifejezése, ’s igy ezekben gyökerezik a’ hiba, következőleg 
ezeket szükség javítani. Nem kell nekünk semmi kirekesztés, vagy ki
váltság, elég illyesmivel vagyunk úgy is ellátva, szívre és lélekre van 
szükségünk. Két tulajdonsággal kell birni a’ választónak, ’s ezek: füg
getlenség , azaz erkölcsiség, és alkalmasság, vagy is belátás. Ezeu- 
kül valódi érdekkel tartozik a’választó viseltetni a’nyilványos ügyek iránt, 
mert csak az ébreszti föl buzgalmunkat, miben valódi részt veszünk, ügy 
van, mi mindezt föltaláljuk azon 1789iki intézvényben, mellyet atyáink 
alapítottak, ’s melly valamint a’ veszélyben levő rendnek segítségbe jő
ve , úgy a’ veszélyeztetett szabadságot is főn tudá tartani; nem hiány
zanak nálunk a’ választók: minden nemzetőr választó. Eusébe Salverte 
is Laífitíe választmánya zászlójához esküvék’s végintézeti teljesítőt kivan 
most, én pedig mint ollyan jelentem itt meg. Örömest visszavonulokve- 
télytársim előtt; de csupán azon föltéttel, hogy közülök valamelyik vál
lalja magára Salverte végintézete teljesítését.“ Itt összehasonlitá a’ szó
nok egymással a’ kérdésben levő két rendszert, ’s kimutató, hogy aT 
mostani 200 ezer választó száma csupán 400 ezerre szaporodnék, ha 
néhány biró, jegyző és nemzetőrségi tiszt bocsáttatnék a’ választók so
rába, mig az ő elve szerint minden polgár, azaz minden nemzetőr, ré
szesülni fogna a’ választásban. „Az van most kérdésben, folytató azután 
szavait, hogy Odilon-Barrot vagy Laíl’itte választmánya értelmében kíván
nak é Önök szavazni ? Számos ember nevezi magát conservativnek: csat
lakozzanak Önök tehát Salvertehez, kinek bizonyitványára hivatkozom 
itt, ’s ki nyilványitá, hogy azon zászló mellett szavazna, mellyet én most 
előttetek kifejték,ha valaha szavaznia kellene.Salverte mellettszavazni any- 
nyit tesz,mint Laff tfe válaszfmányamellett szavazni;ez minden, mit Önöknek 
mondanom kelle.“ Horace Say,a’4ik jelölt a’választásjavitásranézveBarrot 
választmánya értelmében nyilatkozott.Beszéde után eloszlott a’gyülés. Mi
chel legnagyobb hatással volt a’közönségre,ámbár csupán kisebb része he
lyeslé elveit.Előadási tüze és lelkesülése mindenkit akaratlanul magával ra
gadott, ’s a’National nem kétli,hogy a’győzelem részire fogott hajlani, ha 
azonnal szavazásra került volna a’ dolog. Utóbb azonban 115 3 választó kö
zül csak 302 nyilatkozott Michel mellett, mig Hubert 408 szózatot ka
pott; ’s mivel e’ mennyiségek nem érték el az általányos többséget, tehát 
másnapra halasztaték a’ választás; de ekkor is annyira megoszlottak a’’ 
vélemények, hogy végre 3ik titkos szavazással fog eldőlni a’ választás. 
Igen valószínű, hogy utoljára is csakugyan Huberté leend a’ győzelem.

T ö r ö k o r s z á g .
(A’ nagy hatalmak megegyeznek, hogy egyedül is szerződésbe 

bocsátkozhatik M. Alival a’porta ) Török határszéli hírek szerint a’ nagy 
hatalmak együttmunkálási terve keletre nézve nem hiúsult ugyan meg ; 
de minden esetre olly tetemes módosítást szenvede, hogy méltán vissza
lépést következtethetni legújabb határzatjokból. Ez értelemben legújab
ban Ausztria, Anglia és Francziaország kővetkező végzést közle M. Ali
val: 1) ha tetszik neki közvetlen alkudozásba bocsátkozni a’ portával, 
tehát teheti azt , mert senki nem fogja őt háborítani; de a’ nagyhatalmak 
csak úgy hagyandják kezeskedőleg helyben a’ békeszerződést, ha mél
tányos alapokon nyugvónak fogják azt találni; 2) kénytető rendszabá
lyok csak azon esetben fognak M. Ali ellen használtatni, ha a’ nagyha
talmak kényszerülve látandják magokat uj megtámadást elháritni a por
tától , vagy is Ibrahimnak előnyomulását gátlani. „Az ügyek bely- 

- zétét igen lényegesen változtatja meg e határzat, tulajdonképen csupán 
helybenhagyásnak nevezhetni azt a nagy hatalmak résziről, miután mar 
tettleg úgy is ollyasmibe kezde bocsátkozni a’ porta, mert a’ hosszas 
bizonytalanságot annyira megunta már e’ roskadozó hatalom, hogy min
den áron szabadulni kivan belőle. Egyébiránt M. Ali folyvást makacsul 
ragaszkodik A danához, ’s egyik török ügy viselőt e’ szókkal utasítóéi, 
midőn e’ tartomány kiadatását sürgeté nála : „Megtébolyodtak azon embe
rek Konstantinápolyban, hogy házam kulcsát merészük tőlem kérni?““ 
Az alkirály illy nyilatkozatinak mindazáltal nem épen igen nagy fontossá
got tulajdoníthatni, mert ő igen szereti elmésségét a’ portán ’s párt-vé- 
dein gyakorlani, és szavait többször megváltoztatja, mikép azt érdekei 
épen kívánják- Ez okbul tehát csakugyan reménylhetni már kibékülést, 
miután a’ porta egész Szyriát kész feláldozni, csakhogy az egyetlen Ada- 
nát sikerülhessen megtartania. — Prisrendben még most is dúl a’ zen
dülés; a’ porta vaksorsra akarja bízni e’ vidék sorsát, ’s csupán a’ ha- 
tósá-ok és nép lelketlenségének köszönheti a’ konstantinápolyi kormány, 
hogy még nem veszté el e’ birtokát. —

T r a 1tD e r - K á r ol y i úri utcza 612.
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FOGLALAT. Magyarország es Erdély (kinevezések; budapesti napié: Liszt Pesten, játékszínünk ügye ; a’ budapesti jótékony nöcgyesiilel: szem*-
heteg-ápoló intézete; m. n. Akad.; szatmárinegyei körlevél Kölcsey munkái ügyében; komáromi hajóbiztositó társaság; az 183% tanuló ifjúság sza
ma hazánkban ; szalmái megyei gazd. egyes.; különféle; ’s a’ t.) Portugália. Spanyolország (választási viták; V a’ t.J Anglia (a ’ királynénak két uj 
tisztelője akad; a’ parliament jan. ltián nyitandja meg ölésit; parliameni-füloszlatási birck ; elegy; ’s a’ t.) Franczlaország (Valco tábornagy 2ik hi
vatalos jelentése ; összecskiivési hirek ; jóslatok jövő évre ’s a’ t.) Törökország. Gabnaár.

ü l ^ g y a r o r i z á g  é s  E r d é l y .
O cs. ’s ap. kir. felsége Krticzka János magyar kir. sz. István rend 

kiskeresztesét ausztriai báróságra méltoztatott emelni.
Özv. császárné és királyné ő felsége, mint legfőbb védasszonya a’ 

csillagkeresztes főnemes rendnek f. é. September 14ikén következő höl
gyeket méltoztatott a’ jeles rendbe sorozni: Mar i a  A n t o i n e t t e  cs. 
fő hgnőt, toscanai nhgnőt; Maria Karolina Auguszta cs.k. fhgnőt; Adel
heid Francziskacs.k. fhgnőt; Karolina Auguszta cs k. fhgnőt; Amália brazí
liai özvegy császárné ő fels.; donna Januária brazíliai hgnőt, Karolina 
Auguszta kétszicziliai k.hgnőt;tová.Andrásy szül. Königsegg-Aulendorf gr.- 
nőt; gr. Cavriani Teréz szül. Eszterházy hgnőt; gr. Forgách-Dezső Ju- 
ditot; gr. Károlyi-Zichy Karolina grnőt; gr. Königsegg-Rottenfels-Pálffy 
Fidele grnőt; gr. J^amberg-Hoyos Karolina grnőt ; Marczibányi-Kállay 
Antóniát, Motsesiczky-Pongrácz Janka grnőt; hg Odescalehi-Zichy Anna 
grnőt; gr. Pálffy-Erdődy Amália grnőt; gr. Starhemberg-Luzénszky Klá
ra brnőt; Ürményi- Keglevich Alexandra grnőt; b. M alterskirchen - Zi
chy Mária grnőt; Wenkheim- Jankovics Sztefaniát; gr. Zichy-de Vilié 
Mária marquisnőt a’ magyar-hölgy koszorúból. —

A’ pesti és budai jótékony asszonyegyesületek közös szembeteg-ápoló in
tézettben f. 1839. évben 21. szürkehályogos operáltatott, ’s közülök t i z e n 
n y o l c  z tökéletesen viszszanyeré szemvilágát, k e t t ő  pedig tökéletlenül,
’s c<upán e g y  bocsáttatott el gyógyittatlanúl, miután a’ pupillának öszszenö- 
vése a’ hályogszurás sikerét meghiúsította.

Ihidapcütl napló. Karácson! ünnepink csöndesebben múltak 
e l, mint máskor , részint mivel az idő folyvást kellemetlen és ködös volt, 
részint pedig, mivel hangversenyek nem olly nagy számmal adattak, 
mint közönségesen szokás különben azon ünnepek alatt, mellyek a’ szín
házakat zárva tartják. A’ két főváros zenekedvelő lakosi mindazáltal dús 
kárpótlást nyerendnek e’ hiányért, mert Liszt Fér. a’ zongorászok dicsőített 
királya, f. hó 23ikán csakugyan Pestre érkezék és Festetics Leo grhoz 
szállott. Az udvarban a’ pattantyús zenészkar több müvet játszék el, mik 
közt egy magyart, mellyet maga e’ nagy művész szerze, a’ teremben pe
dig Beethoven egy septetjét zengék el. Lakománál illy áldomással üd- 
vözlé nagyhírű vendégét Festetics g r.: ,,A’ most élő művészek legnagyob
bikának!“ A’ megtiszteltetett nyájas szerénységgel utasifá el e’ hízelgő 
szókat, ámbár, mint zongorász, csakugyan teljes mértékben érdemes 
azokra. — Magyar színpadunkon, mint múlt számunkban röviden érin
tők, f. hó 21ikén Bartha jutalmául bérszünettel „Koszorú“ ezim alatt 
egyveleg adaték ; a’ játékszíni ezédulán csak az előadásban részesülendő 
színészek nevei voltak említve, ’s igy természetesen néző kevésb jelent 
meg, mint Bartha sokoldalú használhatósága érdemiette volna, mert 
bizonytalanra mikép várhatna magyar színházunk nagyszámú közönsé
get, midőn egyébkint is csak olly igen gyéren szokott megtelni a’ nézőte
rein ? Egyébiránt az egész előadás 3 szakaszra oszlott, az első a’ „Ga- 
rabonczás diák“ 2ik felvonását foglaló macában, mellybe táncz volt ve
gyítve, a’ 2dik „Marót bán“ egy felvonása, a’3ik pedig „Eskü“ dalmű 
lső fvnását. Felvonás közben Egressy Gábw „Kont a’ kemény vitéz“ 
czimü balladát szavalá Garaytól, mellyet élénk tapssal fogadott a’ kö
zönség ; igen kár azonban, hogy annak fiatalabb részé szüntelen feszen
gő és sétált, minek következtiben a’ versek egy részét jól nem lehete halla
ni; talán korunk sajátszerü könnyelmiiségi bélyege hozza magával, hogy 
komolyabb dolgokra nem szeretjük osztatlan figyelmünket fordítani? Min
denben jó a’ mozgás és haladás, de színházban csakugyan mégis inkább 
ajánlhatni vesztegülést vagy állást. Egy részint talán épen e’ fölületes 
könnyelműségnek is tulajdoníthatni a’ dalmüvek mértéktuli kedvelésit, mert 
a’ zenezaj alatt kényelmesen beszélgethet mindenki szomszédjával és 
kedve szerint sétálhat kopogós csizmákkal föl ’s alá, a’ nélkül hogy va
lakit háborgatna, ’s egyébiránt lelke tehetségit sem kénytelen megerő- 
tetni, mivel két fiile minden esetre ugy is nyitva van , hogy nyom nél
kül átröpülhessenek a’ hangok rajta. F. hó 26ikán az ünnepi szünet után 
„Ludas Matyi“ nyitámeg színházunkat; 27kén „Bartholomeo Caraman- 
no“ szomorúját. 5 felv. jőve színpadra. — A’ múlt héten tartatott megyei 
közgyűlésen komolyan penditék megszinházunk ügyét, melly részvétlen
ség miatt azon állapothoz látszik közelíteni, mellyben azt Árpádunk találta 
felébredésekor. Ha a’ tisztelt részvényesek hazafiságból lemondanának is 
befizetett pénzükről; ezen bármilly dicséretes áldozat sem lenne nagy 
sikerű, mert a’ színházat nyomó teher sokkal nagyobb, hogy sem i Ily 
egyes hazafisagi eszköz által gyökeresen lehetne rajta segíteni; ’s e’ te
her folyvást növekszik, mert a’ szinházba ’s különösen diszitvényekbe 
v e r t  pénzmennyiség napról napra veszti eredeti értékét; az építési költ
ségek ugyanis annyira meghaladók a’ közvárakozást, a’ reménylett ada
kozások pedig annyira az ígéretek és szép remények mögött maradtak, 
hogy csak a’ legnagyobb szükséget lehete az építés vége felé födözni,
’s csupán arról kelle gondoskodni, hogy legalább a’ ház maga épüljön 
fel, habár a’ többi kiegészítő szükséges mellékrészeknek csupán tervrajz
ban kelle is maradniok. Innen származott aztán, hogy a’ színházat idő 
előtt, azaz mielőtt még elegendő diszitvényekkel és ruhákkal lett volna 
ellátva, meg kelle nyitni, mi a repertoir nélkülözhetvén változékos tarka- #

ságát gátló ’s a’ közönség, szünedezvén az első ismért szalmatüzi lob- 
banás, gyérülni kezde, és utóbb csupán az operákban kezde ismét fö
lös számmal mutatkozni, mert ez újság volt, ’s mert ezt mintegy uj szín
ház - megnyitásnak tekinté; innen származott tovább az is, hogy diszit- 
vénytárt nem lehetvén építeni , a’ drága függönyöket ’s kárpitokat eső 
és förgeteg rongálta, vagy pedig összegöngyölgetett állapotban katonák 
’s egyéb statisták lábai taposák a’színfalak mögött, minek következtiben 
a’ drága diszitvények nagy része tizedét is veszté korábbi becsének, ’s 
rövid idő múlva újakkal leend pótoltatandó. Színházunk e’ szomorú ál
lapotát csak országos segély és annak megadása után országos ellenőr
ködés utján javíthatni meg gyökeresen, mert sorshúzással kapcsolatban 
járó tánczvigalinak, önkéntes adakozások ’s a’ kéregetés egyéb nemei csak 
ideiglen pótolgatnak egy két kisebb hiányt, ’s azonkül még nem is épen leg
jobb világot vetnek a’ külföld szemei előtt haladásunkra és nemzetisé
günk terjesztésire. Annyi tagadhatlanul bizonyos, hogy mostani állapot- 
jában nem képes magát sokáig föntartani pesti magyar színházunk, és 
igy a’ gyökeres segély azon körülményre nézve is rendkívül sürgető, mi
vel mindennap öregbül a’ teher és mindinkább ’s nagyobb áldozatot kivá- 
nand azon elhagyatottság, melly mintegy bilincsező átok gyanánt látszik 
c’ hasznos intézetünkre nehézkedni.— „Hunyady László“ ,Tóth Lőrinca 
100 aranyat nyert drámája, e’ napokban fölolvastaték, és színészink sze
rencsés színi hatást reménylvén attól, színpadra hozandják azt, mi annál 
őrvendetesb, minthogy az eredeti színmüvek nagyon ritka vendégek ma
gyar színpadunkon, és az ott megjelenők nagyobb részét is jobbadán 
csak futó látogatók gyanánt pillanthatni meg. — Pückler-Muszkau hg, 
miután dec. 2 Oán aráb lovait útnak ereszté, maga is karácson napján déltáj
ban Pozsony felé végkép elutazott Bécsbe. — Európa-csudálja Lisztünk 
tegnap déli 12 órakor dá első hangversenyét a’ nagy redoutteremben.

Ma g y a r  t udós  t á r s a s á g .  Az academiaXd.nagy gyűlése f. évi nov. 
16tól 25eig tartott 9. üléseiben végezte elszokott észt. foglalatosságit; t. i. 
különféle könyvkiadási, úgy szótármunkálati és nyelvrégiségek gyűjtése 
iránti gondoskodását, a’jutalmak elítélését, újak kitűzését, új tagok válasz
tását ’s több belső dolgai elrendelését. Azokon kívül, mik a’ közülésben 
előterjesztett’s több hazai lapban megjelent közülési titoknoki előadásból 
már is tudva vannak, ez úttal még következők tétetnek közhírré: I. Az Év
könyvek 4dik kötete, a’ társaság 1837—39ki történetei ’s értekezéseivel, 
sajtó alá adatni rendeltetett úgy, hogy annak első darabja 1810., a’ 2dík 
lS llben  adassék ki.—II.Köszönet szavaztatott azon testiiletek’s egyes ha
zafiaknak , kik a’ társaság megbízott r. tagját Döbrentei Gábort magyar 
nyelvrégiségek keresésiben segítették , ’s a’ társaság gyűjteményét önmá
solt v. másoltatott darabokkal nevelték, miilyenek: gr. Csáky Károly igaz
gató tag, Czinár Mór pannonhegyi főapátsági titoknok, Engel Sándor sze- 
pes-vgyei főjegyző, Fabriczy JánosSzepesvgye földmérője, Fabriczy Sá
muel lev. tag, Fedák Pál jászai conventi jegyző,gr.Károlyi György ig. ’s 1.1. 
Kovács Tamás benedict, főapát, Miskolczy István jegyző, Péczely József r. 
t., Pintér Mihály ügyvéd, Richter Aloiz jászai prépost, Sütő József gyoii 
őrkanonok, Szidor Antal praemonstrati kanonok, Waltherr László lt., Zsol
dos Ignácz rt. — III. A’ magyar szinműtár czélirányos nevelésére megbízott 
küldöttség jövő academiai évre is meghagyatott munkálkodásában, ’stagjai- 
hoz még Gaal József lt. adatott. — IV. Az 1840re kiírt drámai jutalomra beér
kezendő vígjátékok megbiralására szavazati többséggel ismét Fáy András és 
Sehedius L. tiszt., Bajza József, Czuczor Gergely és Vörösmarty Mihály 
rendes tagokat bízta meg. — V.A’ tag ajánlási ívek felolvastatása után válasz
tásokhoz fogván a’ társaság, köv. tudós hazafiak soroztattak a’ társaság tag
jai közé: 1. Tiszteleti tagok: DeákFerencz tbiró’s Zala vgye orsz. követe; 
b. Eötvös József, tiszamelléki kir. kér. tábla tiszt, bírája’s acad. lt.; Stáhly 
Ignácz kir. tan. és egyetemi prof; 2. A’philosophiai osztály vidéki rendes tag
jai közt Nyiry István halála által támadt üres helyre: Szontágh Gusztáv nyug. 
cs. kir. kapitány ’s acad. lev. tag; 3. Levelező tag, szám szerint tizenkettő, 
bum. Bállá Károly , ns Pest vinegye esküttje, kapitánya ’s tbiró; Bertha Sán
dor, hit. és acad. rendes ügyész ’s tbiró; Briedl Fidél, sz. Benedek rendebeli 
aesthet., paedag. és diplom. prof. Bakonybélben; Csatsko Imre, g)őri acad. 
törvényprofessor ’s tbiró; Erdélyi János, nevelő; Garay János; Horváth Mi- 
hály, philos. dr., váczi megyei áld. pap’s nevelő; Kiss Bálint, esperes és 
szentesi ref. pred.; Kiss Ferencz h. ügyvéd’s tbiró; Lukács Móricz. Pest vine
gye aljegyzője’s tbiró; Szabó István guszonai plébános; és Vécsei József, 
debreczeni ref. collég, philos. prof. — VI. A’ társaság pénzgyüjteményének 
a’ köv. academiai év lefolytéban rendezése és feláll itatása határoztatott. VII. 
A’ könyvtárt e’ gyűlés alatt nevelték: b. Jósika Miklós Regényei 1 — 3 (2ik 
kiadásban) és 9 —12 köteteivel, Bocsor István pápai prof. latin nyelvtudo
mánya első kötetével, és Péczely József prof. ’s r.tag, néhány érdekes alkal
mi munkácskával. Vili. A ’ kézirattár száméraStettner György rt. b. Amadé 
László kilencz rendbeli eredeti leveleivel kedveskedett. — IX. A’természetiek 
tárát Kubinyi Ferencz tbiró és Zipserdr.prof. egy magyarországi orycto-geo- 
gnosiai gyűjtemény 2dik századával nevelték. X. A’régiséggyüjteményhez: 
Karácson Mihály lt. Buda, Vácz, Komárom és Győr várasok régi olajképeik 
ajándékával járult.— Az igazgató tanács tagjai a’ fenálló országgyűlés miatt 
elegendő számmal meg nem jelenvén, csak tanácskozó ülés tartatott, melly-
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ben e l ő k é p e n  egyedül az elhalaszthatatlan tárgyak intéztelek e l Testen, a’ 
kis gyűlésből, dec. 23. 1839. Dr. Schede! Ferencz, titoknok.

8 z at m ár vgye f. b. első fölében taitatott közgyűlésében azon előfizetési 
jelentés', m Ilyet ~K «1 cs e y Ferencz minden munkáirél b. Eö t v ö s  Jézscf, 
S z a 1 a y László és S z e me r e  Pál hirdettek k i, szonyegro hozatván, olly in
dítvány tétetett: m képen azon hév buzgalomhoz , mcllyet e’megye közönsége 
Kölcsey Ferencz emlékezete iránt minden alkalommal bizonyított, méltó ’s egy
szersmind a’ liieratura virágzását előmozdító lépés lenne, ha e’ vállalatra az or- 
szá«- minden törvényhatósági körlevél által tétetnének figyelmesekké. A’ szatmári 
Itltdek örömmel ragadák meg ez alkalmat, egy a’ literatura (jgyében teendő lé
pés által egyszersmind Kölcsey Ferencz iránt azon hazafi részvételt tanűsítni, 
mellyet az ó emlékezete a' UR, keblében mindenkor teljes mértékben hírt és bírni 

miglen o’ megye álland. Ennek következében a’ szóban forgó vállalatnak 
nyomtatott körlevél által az ország törvényhatóságinak — ide értve a’ sz. kir. 
városokat is — leendő ajánlíatását egyező akaratban nyilatkozó buzgósággal el
határozták. A’ körlevél K o v á c s  Ágoston első aljegyző szerkesztése szerint 
jgy hangzik : „Nmeit. ’stb. Az ide mellékelt előfizetési jelentésből láthatni fog
ják Nagyságtok, b. Eötvös József, Szalay László és Szemere Pál hazánkfiai 
minő módon és vállalat mellett bocsátandják világ elibo egy év előtt a’haza köz- 
fájdalmára elhunyt Kölcsey Ferenczünk minden munkáit. Óhajtottuk mi e’ válla
latot, ’s örömünkre vala, midőn az mai napon szőnyegünkreji.tott; ’s mivel mind 
koszorúsán elnyugodt atyánkfia emlékezetét sziveinkben hordozzuk, mind nyel
vünket és literaturánkat, mellynek ó kétségkívül egyik főhajimta volt, előmoz
dítani (igyekezünk: kettős kötelesség által indíttatva, bizodalommül és barátság
gal szólítjuk fel Xagyságtokat, hogy a’ szóban forgó vállalatot szokott buzgó- 
ságuknál fogva előfizetés által pártolni és pártidfatni méhóztassanak. Mi a’ ha- 
zaíiság gondolatában hisszük, hogy kedves dolog Icszen Xa>yságtok előtt e’ vál
lalat pártolása által nyelvünk virágzását munkálni, ’s ugyanakkor örökösében is 
jutalmazni nagy emberünket, nem feledvén , hogy ő olly kor koszorúsa, melly- 
bon az írói pályán minden lépés áldozat vala. Kik egyébiránt ’stb.“ —

A’ komáromi biztositó társaság kisgyülése az évenkint történni szokott 
pénztári számadásnak az erre kinevezett küldöttség általi vizsgálatára 1840kl febr. 
Ilkát, a’ közgyűlés időhatárául pedig 4dikét tűzvén k i; az eddigi határozat
lan szavazás pótlásául azt rendelő, hogy az ezen közgyűlésre személyesen 
meg nem jelenhető részvényesek, kik az igazgató tisztek választásában részt 
venni kívánnak, az általuk választandó személyek neveit csupán saját kezükkel 
írt, lepecsételt és bérmentes leveleikben megírni ne terheltessenek.

A’ s z a t m  ár-vár  m e g y e i  g a z da s á g i  f i ó k - e g y e s ü l e t  alap- 
rendszabályi szerint f.e. dec. 1 Óén N.Károlyban tartott tisztújító közgyűlésen 
titkos szavazás útján első elnökké: Fekete Márton, másodikká Rába István 
választatott; főjegyzővé Horváth Dienes , aljegyzővé Brezanóczy Lajos, 
pénztárnokká Preisz Káról; igazgató-tagokká Becsky József, Degenfeld 
Pál gr., Eötvös Mihály, Gabányi Sándor, Gerzon Ferencz, Korda Lőrinez, 
Kovács Lajos, Laner Antal, Luzénszky Aloiz báró, Nagy Ignácz,Ujfalusy 
Miklós ’s Tollasy Tamás. Ez alkalommal a’ h. gazdasági egyesület „Mezei 
Naptár“ czímű kalendáriomából 300 példány rendeltteett szegényebb sorsú 
gazdák közötti kiosztás végett hozatni. — T. Hontmegye Rendei az említett 
kalendáriombol szinte számosb példányt rendeltek a’nemesi pénztár költ
ségin vetetni, olly végre, hogy azok ismértetésül a’ helységek között 
a’ járásbeli tisztviselők által ingyen osztogattassanak ki. —

(A’ tanuló ifjúság száma hazánkban.) Múlt lS38i.Jki iskolaévben 
következő volt a’ tanuló ifjúság száma hazánkban: a’ pesti tud. egyetem
ben 1371 ; a’ pozsonyi kerületben 12306, különösen: a’ pozsonyi aka
démiában 243, esztergomi érseki lyceumban 106, váczi püspöki lyceum- 
ban 130, nyitraiban 11 ; továbbá, 21 gymnasiumban (Breznobányán , 
Kapronczán, Kalocsán, Körmöczbányán, Kecskeméten , Budán, Léván, 
Beszterczebányán, Nyitrán, Pesten, Pozsonyban, Privigyén, Rozenber- 
gán, sz. Györgyben, Selmeczen, Zsolnán, Esztergomba , Szakolczán , 
Trenesényben, Nagyszombatban, Váczon) 4738, és 31 elemi iskolában 
7078; a’ győri kerületben 11301, név szerint, a’ győri akadémiában 225, 
a’pécsi püspöki lyceumban 272,  a’ szombathelyiben 107; továbbá 17 
gymnasiumban (Baján, Kanizsán, Komáromban, Kőszegen, Kaposvárott, 
Keszthelyen, Győrött, Székes-Fehérvárott, Szabadkán, Mohácson, Pá
pán , Pécsett, Szombathelyen, Sopronyban, Tatán, Veszprémben, Magyar- 
Gvárott) 3872, és 20 elemi iskolában 6825; a’kassai kerületben 4073, 
különösen a’ kassai akadémiában 318, az egri érseki lyceumban 385, 
a’ rozsnyai püspökiben 64 , és 13 gymnasiumban (Egerben, Kassán, 
Szebenben, Eperjesen , Félegyházán , Gyöngyösön, Jászberényben, Lő
csén, Miskolczon, Podolinban, Rozsnyón, S. Ujhelyben, Ungvárott) 3306 , 
a’ 49 elemi iskola növendékinek száma nincs tudva; a’ nagyváradi kerü
letben 3075, jelesül a’ nváradi akadémiában 229, a’szegedi lyoeumban 235, 
szatmári püspöki lyceumban 117, és 9 gymnasiumban (Aradon, Debreczen- 
ben, Nagykárolyban, Nagyváradon, Nagybányán, Szatmáron, Szegeden, 
Szigeten, Temesvárott) 2492; a’ 15 elemi iskola növendékeinek száma 
fájdalom! szinte nincs tudva; a’ zágrábi kerületben 1535, és pedig a’zág
rábi akadémiában 192, a’diakovári püspöki lyceumban 18, a’szegniaiban 
11, és 6 gymnasiurrban (Eszéken, Károlyvárosban, Fiúméban, Pozsegán, 
Varasdon és Zágrábban) 1314; a’ 21 elemi iskola növendékei száma nincs 
tadva; ha azonban a’ fönebbi két kerület szerint száinitva minden elemi 
iskola növendékei száma csak 250re tétetik is, tehát 85 illy iskolában 
bizonyosan legalább 21550 gyermek nyert oktatást; következőleg ha
zánk valamennyi nevelő intézeteiben, ’s különösen 1 tud. egyetemben , 5 
akadémiában, 11 lyceumban, 66 gymnasiumban és 136 elemi iskolában 
összesen 5521 lre menta’ tanulók száma. A’protestáns és jelesül helv. 
vallásuak iskoláiról csak következő hiteles adatok tudvák: a’ debreczeni 
collegiumban tanult 470 ifjú, a’ dunántúli superint., ’s névszerint a’ bar- 
si kerületben 1119, drégely-palánkiban 792, pápaiban 2606, peremar- 
toniban 3052, őrségiben 983, komáromiban 3521, somogyiban 2622, 
tataiban 2510, és veszprémiben 2359, összesen tehát 20034. —

KÜLÖNFÉLE. F e l s ő b á n y á n ,  nov. 23kán ritka szépségű tünemény 
mutatkozott esti 8 r/« órakor az égbolt keleti részén. A’ légkör nedves gőzlüli 
tökéletes tisztasága mellett, az cg teljesen he volt borulva: midőn egy hirtelen tá
madt csípős éjszaki szellő a’ vastag lelhoburkot megszakasz-tván, a’ tündöklő 
púpholdal (gilihtis) láttalá a’ sötétkék égfenéken, az ikrek szomszédságában. 
Éjszak felől mozdulatlan állott a’ (ömölt szürke felhők fnlzata, tökéletes félkör

rel szegvén ez oldalról be a’ nyiladékot, mintegy 20nnyi félátmérójüvel, mellynek 
középpontját a’ hold képező. E* félkör-iven lehete látni a’Icgpornpásh holdudvar 
hajlatát, a’ szivárvány tisztán megkülönböztethető hét. színeivel, olly eleven
ségben , hogy méí a’ mögötte alakult mollékudvar is a’ napi főszivárványok 
legszebbiket majd fölülmúló , süt a’ távolabb álló harmad és ncgyedudvar kép
zésére is elég szilárd festéket kölcsönző. Megjegyzésre méltó, hogy a színek 
közt különös erőben mutatkozott a’ kék szín csal id (viola, mélykék , kék) ; holott, 
mint tudva van, a’ holdnak mind átellenes, mind körülti s/.in(íineraén> ibeu (szi
várványban s udvariban) majd egyedül a’sárga szín csaLd vagy xanthus, ’s az is 
legtöbbször halványba fajulva, szokott megjelenni. Dél felől, hol a’ ború sebe
sen és szabálytalanul foszlott, az udvarok nem voltak kiegészítve: de egy hát
rább maradt felhőtöredék egészen zöld színnel volt besugározva, mi igen ritka,
’s leginkább csak tengerek szomszédságiban látható,’s mint hiszik, ugyanazokkal 
egybefüggő jelenet. A’ természetbúvárok Ítéljék meg: vájjon mind a’tünemény 
sokszorosságta , mind a’ kék szín nagyobb kifejlődése , mind amaz egyes felhő 
zöld festéke , nem a’ hófellegek teicinesb sugártörési hatalmából magyarázható 
e ? (mert másnap csakugyan hó esett) olly forma viszonyban állván a’ hópely- 
hek kristályinak sugártörési ereje az esőcsöppekéhez, mint üvegéhez a’ csilláin- 
kőé. Azonban mindinkább tisztulván a’ déli é g , megmozdult éj-zakón is a’ tü
neménynek «lapul szolgáló félkörű fellegesoportozat; a’színek előbb halványod
tak, majd összefolytak; ’s midőn Orion kiölte a’ borúból ragyogó vállait: a’gyö
nyörű látvány ne n vala többé. Tartott az egész, utóváltozaiiva! együtt, mint
egy tiz perezig. Ath. — A’ Therezianu nban feN Urunk koronáihoz tartozó minden 
ország jelcsb magzati szám szerint 17len (köztük 26 magyar) minden szükséges 
tudomány, nyelvek (franozia , angol, olasz, magyar, cseh és lengni 1) rajzo
lás- és egyéb testi gyakorlatokban képeztetnek in »st. Bold, atyáskodó fejdclmi ik, 
hogy hazánk szép reményű sarjailéki anyanyelvűket ne feledjék e , vagy hogy, 
kik abban még járatlanok, azt megtanulják, máj- azelőtt gondoskudánnk an uk 
eszközölhetéséről, oda ügyes magyar nyelvtanítókat rendelvén. Most dicsőén ur .1- 
kodó fejdelmíink pedig, ókethogy a’ magyar nyelvben folyton gyakoroltassan »k, 
i836tól fogva két magyar nevelő által a’ kegyes szerzetből vezettetni kegy. ha- 
tározá; ’s hogy a’ magyar törvénytanulók história pragm., statistica’s a’magyar 
törvény minden ágiban oktathassanak , 1839ki nov. 17kén két rendes tanítót ki
nevezni méltóztatott, hogy igy bonunk javára mint annak idejében minden hivatal- 
lókra alkalmaztathatandók, czélszerűleg képoztetbessenek. — Erdélyi hazánkfia 
Bal ó István u r , közjóért buzgó lélektől vezéreltetve, újévi ajándékul a’ köv. 
alapítványt teszi az erdélyi magyar és székely nemzetnek: Miután fekvő’s föl
kelhető javait összeszámította, összes vagyonát 20,000 vfrlot érőnek találta. M ily 
summa tizedét közjónak szánta áldozatul olly föllét mellett, hogy a’ felajánlott 
2000 frt egyik fele fordíttassék egy d o 1 g o z t a t ó h á /.-állításra, ’s hogy e’c/.clja 
hamarébb sikerüljön , felszólítja minden honfitársit, miszerint példáját követvo , 
az ő — e’ czélra ajánlott — 1000 frtját pótolják ollyszerű summává, mekkora 
e’czél-létesíthetésre kívántatik. E’ d o 1 g o z t a t ó h á z b a n, ba valaha létre boza- 
tik , munkát kapnának i l l ő  bér  mellett minden időben azok, kik ott dolgozni 
akarnának : egyszersmind az utczai koldusok , munkátlan cselédek ’stb., az ille
tő rendőrségek ’s gazdák által ide küldetvén, az itteni elöljárók által mester
ségekre taníttatnának ’s munkatételre szoríttatnának, ’s fökint ez utóbbiak csak 
akkor bocsáttatnának ki az intézetből, midőn henyeségről elszokásuk kétségte
len jeleit adák. A* másik 1000 flot érdeklett hazánkfia egy gazdasági képező
intézet alaptőkéjéül ajánlja, hasonlag honfitársai együttadakozására számítva. Ha 
szabad javaslatul előterjeszteni óhajtásunkat, jobb lenne, ha B. I. ur felajánlott 
2000 ftját csak egy (bárrnellyik) czélra fordítná, így szándékának annyival koráb
ban ’s bizonyosabban láthatná ő és a’haza gyümölcsét. — Bajmóczon néhány bél 
előtt egy molnár féltékenységből agyonlövé nejét, vagy legalább gondolá, hogy 
agyon lőtte ő t; mert a’ nő eszmélet nélkül rogyott össze , midőn reá lövé puská
ját. A’gyilkos Othello megbánta tettét ’s azonnal nyakát szegé magának és meg
halt , neje pedig szerencsésen fölgyógyult. — Zólyom és Beszterczebánya közt 
vonuló utón mintegy 10 éves pórflu épen a’ Csernoblato korcsma melletti hídon 
akart átmenni, midőn morogva Iáta kőzelitni egy óriási medvét. A’ íiu azonnal a’ 
befagyott folyamra menekvék; de a’ talpas oda is követé őt; azonban gonoszul járt, 
mert 3 tnázsányi súlya leszakasztáa’ jeget, ’s életéve) kellé adóznia gonosz szán
dékáért.—Tnta-tóvárosban f. h. ldikén reggel egy fiatal házaspárt halra leltek 
hálószobájokban, inelly »gen be volt fűtve, ’s egyszersmind megrakva vizes 
ruhákkal. —

P o r t u g á l i a .
Lissabon, nov. 18. A’ portugál lapok ismét telvék az angol kor

mánynak a’ portugál kormány iránti jogszerűtlen viseletével, miket ujlag 
a’ Howard de Walden 1. ’s Ribeira de Sabrosa b. ’s ininister-elnök közti 
levelezés bizonyít Howard 1. tudata a’ portugál kormánynyal, hogy az 
angol kormány, a’ tőle kárpótlásul járandó 3635 fontstg. illetőségét azon 
egyedek közt határzá felosztatni, kiknek követeléseik vannak a’ portugál 
kormánynál. Ha egyébként még ezentúl is a’ kölcsönös követelések rend- 
szeresitésébül kisülne , hogy az angol kormány a’ portugálnak tartozik, 
úgy e* tartozás is hasonló még hátralevő' adósságok kifizetésére fordít- 
tatik. Továbbá kívánja az angol kormány , hogy a’ portugál külön biz
tosságot nevezzen ki L ndonban, melly az angol katonaság különféle vé- 
leményit vizsgálja meg, mit ha részéről elmulasztana, kénytelen leeiul 
az angol kormány tulajdon tetszése szerint a’ portugál kormány költsé
gbe azt kinevezni, mellynek Ítélete eldöntő fogna egyszersmind lenni. 
Tagadhatlan, hogy illy nyilatkozás olvasásánál épen nem csoda, ha a’ leg
mérsékeltebb portugál is fellázad az angol kormány ’s általán az angolok 
ellen. Egyébként Palmerstonnek e’ mellett úgy látszik egyéb szándéka 
nincs, mint az angol kormány erejének éreztetése, ’s annak megmuta
tása , hogy a’ portugál kormány a’ politikai világban jelentőséggel nem 
bir, ’s neki mindabban meg kell egyeznie, mit az angol határoz. De az 
angol kormány ezen viseletét nemcsak portugálok , hanem nem-portugá
lok , sőt józanabb angolok is helytelenítik. Ribeira de Sabrosa válasza, 
melly méltóság- *s mérsékteljes, szinte közre téteték. Többek közt igy 
hangzik: „A* portugál kormányt semmi sem lepheté meg inkább, mint 
az angol kormánynak nem - tulajdona iránti szabad rendelkezése, meíy- 
lyet maga Palmerston 1. a’ portugálénak vallott. Ez azonban használ - 
tául azt fel nem vévé, hanem azon adósság-lerovásra engedő át, mely- 
lyet az angol kormány a’ portugálon követelhet, ’s e’ liatárzatát 1. Pal- 
merstonnel tudatá. Miután a’ portugál kormány máre’ pénzsnmináiól ren
delkezett , épen nincs jogosítva az angol kormány amannak, megegye
zése nélkül azt olly magányos személyek kielégítésére használni, kikuek 
követeléseik gyakran alapnélküliek. Bacon tábornagy lS37ben fogatott 
cl, miután közcsend-habon Itatástól leitete félni. Ugyanő Portugáliait azon
nal elhagyni határozó, mihelyt ez neki tudtául adaték. Semmi ürügy alatt
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kárpótlásul ez ellene használt eszközök miatt 1000 fontot nem követel
het , sőt hálásnak kellene a’ portugál kormány iránt lennie, hogy vele 
szigorúbban nem bánt, ’s oily időben, midőn Lissabon ostromállapotban 
valn, őt halálra nem itélé. Szintolly kévés joggal követelhetik az Echo 
hajó tulajdonosi a’kárpótlást, miután e’ hajó a’ d. Miguellel folyt háború
nak véget szege ’s igy a’ vianai révben horgonyt vete; a’ hajó azonban 
nem mutathatta elő azon irományokat, mik semlegét bizonyították volna, 
’s igy a’ tengeri törvények szerint elitéltetett. Mi továbbá a két hajósle
gényt illeti, azok dohány-csempészeten kapatván törvényesen Ítéltettek 
cl, ’s igy épen nem követelhetnek kárpótlást. John Milley Boyle vegre 
nem kevesbet mint 6900 fontot kiván kárpótlásul, miután oktalan volt 
a’ migueli sergen át Portóba utazni, hogy ott d. Pedrohoz csatlakozhas
sák. Előre vala látható, hogy a’ migueli csapatok elfogják ’s Portugáliá
ból később kiutasittatik. Ezáltal úgy mond nagy kártszenvede a’ caldasi 
utvállalatokban, mikkel, mielőtt még elfogák ezen politikai zavargások 
miatt, felhagyott. Miután az angol kormány azon 3635 fontot * mellyel 
a’ portugál hitére ’s hőségére bízott, a’ fennevezett egyedek közt önké
nyesen’s igaztalanul kiosztotta, ennek következtiben alulirt ünnepélye
sen ellenmond e’ tettnek, mint minden illynemü további fizetésnek is. Mi 
a’ megfizetett summát illeti, az pótlékfizetésül szolgálhat azon nagyobb 
adósságnak, mellyel ez az angol kormánynak tartozik. Mi pedig a’Lon
donban kinevezendő biztosságot illeti, melly a’ különféle személyek kö
vetelésit venné vizsgálataié, annak csupán Lissabonban van helye, hol 
minden szükséges felvilágosításokra szolgáló eszköz kéznél van. A’por
tugál kormány tapasztalásaiból merített okok miatt sohasem ismér el olly 
biztosságot, mellyet az angol kormány egyoldalulag nevez ki ’s így saját 
ügyében bíráskodik. Azon hír is terjeng, miszerint Beresford lord is egy 
millió cruzado iránt tön követelést az angol kormánynál. Ha ez igy tart, 
’s az angol kormány minden követelést elfogad, úgy a' szegény portugá
loknak még ruhájok sem marad. Palmerston 1. kíméletlenül viseltetik a’ 
portugálok iránt, csupán azért, mivel ezek nem akarnak többé az ango
lokkal még olly kereskedési szerződésre sem lépni, melly főleg az ango
loknak kedvezne, mint az ezelőtt történt. Illy körülmények közt nem volna 
meglepő, ha az angol kormány az azori szigeteket ’s Madeirát azon ürügy 
alatt elfoglalná , hogy hitelezőit kielégíthesse. Ez Portugáliára nézve a’ 
leglealacsonyítóbb csapás lenne. Ezen levél , mint azonnal észrevehető, 
a’ Lissabonban készülő minister-változás előtt vala írva; mind a’ mellett 
is a’ két cabinet közti ellenkezést világosabban adja elő, mint az angol 
lapok. Az angol Globe erről igy ir: ,.A’ történendő minister-változás Por
tugáliára nézve a’ legfontosb hasznokat reménylteti; mert mihelyt az anar
chisták a’ kormányról lelépnek, a’ rend és csend helyreállítható, a’ tör
vények életbe léptethetők, élet és vagyon biztosítva, rablók és gyilko
sak nem számolhatnak pártol tatásra. E’változás egyszersmind az Anglia 
és Portugália közti barátságos viszonyokat visszaállítaná, miután az uj 
kormány, melly kétségkívül jeles férfiakból allittatik össze, sietne az 
angol hitelezőket kielégíteni, ’s igy az Anglia ré.széről majd szükséggé 
vált erőszaki rendszert mellőzné, mellyet Sabrosa minister-elnök vise
leté naponként sürgetőbbé tőn.

S p a a y o l o r s z á g .
(Espana gr. végnapjai.) Espana gr. már többé nem kétséges halálá

ról következőleg ír a’ Commerce egyik perpignani levelezője: „Mihelyt 
dón Carlos franczia földre lépett. azonnal nyilványitá Espana gr., a’ ca- 
taloniai tigris, mikép őt a’ nép nevezni szokta, hogy a’ cataloniai junta 
ezentúl független és felsőségi joggal bir, mig Vdik Károly fogva leend 
Francziaországban. De a’ hatalmas junta első független tettének súlya ma
gát a’ grófot illeté. Cuarrasban ugyanis parancsot kapott a’ juntától Aviá- 
ban megjelenésre elnöklés végett a’junta fölött. A’gróf segédestül ’s négy 
katonával azonnal teljesité a’ meghívást. Az aviai palota elibe érkezvén 
60 juntaőrt láta fegyverben, mi annyira fölébreszté gyanúját, hogy segéd
jének súgva parancsot adott Bergából lovasságot hozni; midőn azonban 
ez utóbbi a’ palotát elhagyó, csöndesen elfogá őt a’ juntái őrség. Ez alatt 
Espana a* terembe lépett ’s elfoglaló az elnökszéket. A’ juntái tagok közt 
mély csönd uralkodók. Midőn Espana tudni akará az ülés inditóokát, ün
nepélyesen fölolvasá a’ titoknok azon juntái határzatot, melly a’ grófot 
megfosztó parancsnoki rangjától. Meghökkenve csak azt ludá felelni Es
pana (időt kívánván nyerni), hogy kész a’ juntái parancsnak engedni. Mi
dőn azonban kardját kerék tőle, fenyegető szavakkal rántó azt ki hüve
lyéből; de Ferrer, a’ juntái titoknok, felvont pisztolyt tarta mellére, és 
Espana csakugyan minden ellenkezés nélkül átadó kardját, csupán azon 
egy kedvezést kérvén ki magának, hogy szabad legyen Bergába utaznia, 
családi viszonyi elintézése végett. A’ junta nem teljesité kérelmét, hanem 
néhány őr által Francziaországfelé kisérteté őt. ’S mivel Campredon és Ri- 
poll felé nem mere menni, félvén, hogy ott elkövetett vérengzései miatt 
veszély érendi életét, tehát az u r g e 1 i völgynek vévé útját kíséretestül. 
Azóta senki nem látta őt többé. Kísérete egyenkint tért vissza Aviába,hol 
kérdőre vonatván, mindnyájan egyhangúlag azt álliták, hogy a’ negroi szo
rosban megtámadák őket az alkotmányosak, melly csal aban életét veszté 
a’ gróf.“ A geronai lap következőleg egészíti ki a’ Commerce magányos 
levelezője tudósítását: ,,Oct. 24ikén kötözve vivék el erős kiséret mellett 
a’ cataloniai tigrist. Organa vidékin három napig rejtengeték őt, minden 
éjjel legnagyobb titkolózással változtatgatván a’ tartózkodási helyet. Végre 
oct. 31dikén titkon oda érkezék Ferrer, a’ juntái titoknok, mire éji 10 
órakor Casellasba vivék a’ tigrist, hol ismét mély titokban 3 napot kelle 
töltenie. Ez alatt f errer sokszor megfordult Casellas és Organa közt, ’s 
úgy látszék, hogy titkokat akartak kicsikarnia’ juntái tagok a’fogolytul. 
Nov. 3ikán azonban tovább vitték Espanát, ’s azóta többé semmit nem 
hallottak róla, mig végre nov. 5ikén Segre folyamban leiék meg halttes
tét.“ — A’ National levelet közöl Armand Marrastól Barcelonából, nov. 
20ikáról, mellyben ez jelenti, hogy munkálkodása közepeit ,beteg hitvese

oldalánál, rögtön megrohanák őt rondőrbiztosak’s alguazilek , kik minden 
iratit megmotozák, ’s mint foglyot a’ fellegvárba vezetni akarak; végre 
inindazáltal megelégiiltek azzal, hogy két rendőr feliigyelése alatt lakásán 
maradhasson, azon foltét alatt, hogy fizetni ’s táplálni legy en köteles az őrö
ket. E’ titkos fogsági állapot tiz napig tarta, inig egy ugyanazon vendég
fogadóban lakó franczia véletlenül megtudó nevét, és a’ barcelonai ke
reskedőket arra birá, hogy kezesség által kiszabadják őt. Megtudó ezu
tán A. Marrast a’ főkapitánytól, miszerint elfogatása Madridból érkezett 
parancs következtében történt, olly meghagyással, hogy elfogatván őt, 
ha ná’a gyanús iratok találtatnak , tartóztassék le , ellenkező esetben pe
dig vitessék azonnal hajóra. Most szabadon járhat ugyan n’ városban A. 
Marrast; de mihelyt hitvese állapotja engedendi, azonnal el kell hagynia 
Spanyolországot Egyébiránt a’ barcelonai franczia consul ellen keserűn 
panaszkodik Marrast. —

(Választási viták.) Madrid, nov. 30ikán : „Mind a’ két párt hatal
masul készül a’ választásokra , ’s valamint a’ löllengősdiek, úgy a’ mér- 
sékpártiak is gondoskodtak már választási biztósságokrul; az előbbieket 
Arguelles vezérli. A’ politikai meghasonlás mindinkább ’s nagyobb hézagot 
von a’ nemzetben uralkodó pártok közt; mérsékpái tiak ’s löllengősdiek 
nyílt háborút üzentek egymásnak, ’s az előbbiek a’ carlosiakat szólítják 
föl segélyre, vagy is legalább minden áron békére szeretnének velők lépni; 
az utóbbiak ellenben szorosan egyesültek a’ radicalokkal, ’s a’ legköze
lebbi választások határzottan fogják eldönteni, mellyik párthoz hajlandó 
a’ győzelem. Alig igy az ország lecsöndesitett részében is emésztő féreg 
pusztít, addig azon helyen, hol az ellenséges hadak egymással szemközt 
állnak, legiszonyúbb ínség csattogtatja szárnyait és sir szélire juttatja a’ 
népet; különösen pedig az élelmi szállítások olly terhesek már,  hogy 
a’ nép teljességgel nem képes megfelelni a’ két sereg kivánatinak, mit a’ 
durva katonaság természetesen legvérengzőbb zsarlásokkal viszonoz; csu
pán Oraa tábornok maga 22 ezer igás barmot szedetett el a’ néptől, melly 
utolsó tehenét ’s öszvérét is kénytelen volt átengedni, holott jól tudja, 
hogy rósz idő, erőszakos meghajtás, és szűk artás néhány hét múlva 
bizonyosan örökre nélkülöztetni fogja vele keservesen szerzett tnlajdonát.

A n g l i a
(Palmerstont házasulónak hírlik. Elegy.) Jól értesült körökben tud

ni akarják, hogy Palmerston 1. vőlegény ’s boldog neje özvegy Cow
per grnő leend, Melbourne közel rokona. A’ jövő parliamenti ülés al
kalmasint még február vége előtt el fog oszlatni..— A’ lichfieldi püs
pök, Buttler Sámuel, meghalt. — A’ newporti vizsgálatok ’s vallatások 
már végűkhez közelitnek. Az ottani hatóság fenyegető levelet kapott , 
mellyben több undok kifejezés után e’ szók fordulnak elő: „Te kígyó 
és sárkány-fajzat, miért törekedtek Frost élete ellen ? Megölhetitek ugyan 
ő t; de ne feledjétek a’ hatalmas milliókat. Sámsonok léteznek Cambriá- 
ban és rókák járnak az utczákon. (Ez ntóbbi kifejezés hihetőleg gyújtó» 
gatásra czéloz.) Ha ti elkerülitek is a’ vészes boszut; de vannak gyer
mekitek. Ne feledjétek, hogy Ennuet fölakasztanék ugyan; de Norburny 
életét lövés végzé. Gondoljátok ezt jól meg , ocsmány filiszteusok, és 
legyetek bölcsek, mig ideje van.“ — Az O’Connell-adó-beszedésre dec, 
8ika van kitűzve. Kerry-megyében egyszerre 200 katholikus tért protes
táns vallásra. —

(A’ parliament jan. 1 fikán nyitandjameg filésit. Fontos engedvény 
a’ keleti ügyben.) Dec. 9dikén titkos tanácsi gyűlés volt a’ királynénál 
Windsorpalotában, mellyből körirat bocsáttaték közre, melly a’ pariié 
mentet január 16ára a’ fővárosba idézi. E’ hatórzat következtiben még 
ugyanazon nap következő körlevelet intéze Russell a’ m nisterpárti kö
vetekhez: „Miután a’ parliament összeülése csütörtökre jan. ifikára van. 
határozva, tehát bátor vagyok Ont az alsóházban e’ i a.ion megjelenésre 
fölszólitni, azon megjegyzéssel, hogy mindjárt a’megnyitás után legfőbb 
fontosságú és országos érdekű tárgyak jövendnek vitatásra. Russell.“ — 
Legközelebb azon fontos újsággal érkezék Londonba hírnök, miszerint 
a' moszka czár kész az angol és franczia lobogót Marmora tengerbe bo
csátani , ha az orosz hajóhad szabadságot kapand Konstantinápoly alá 
vitorlázni és a’ többi nagy hatalommal egy-értelmüleg segítségéül lenni a’ 
portának. Ez azonban csak igen rendkívüli esetekben fogna történhetni, 
mivel általányosan valamint a’ dardanellák, úgy a’ Boszpor is minden 
nemzet hajóhadai előtt folyvást zárva maradnának. E’ szerint tehát végre 
csakugyan valósult az, mit eddig minden oldalról kétségbe akartak von
ni. Palmerston 1. örvendhet, hogy többet nyert, mint tulajdonkép remény» 
leni bátorkodék, mert a’ íonebbi engedvény által alapjaiban van meg
rendítve a’ hunkiar - skelessii szerződés, és minden aggály megszűnik egy
szersmind , melly a’ miatt ’s illetőleg megújítása tekintetéből származott. 
E’ siker egyébiránt nem igen leend inyökre a’ firancziáknak. Kérdés azon
ban. hogy a’ hunkiar-skelessii szerződés helyébe állított uj szövetkezés 
tartós leendhet é, miután azt a’ porta tudta’s megegyezte nélkül köté An
gliával az orosz kormány?“

(Huddersfieldi chartista gyűlés. Elegy.) Huddersfieldben nov. 28án 
mintegy 1500 chartista gyűlt össze, jobbadán segélynyújtás végett a’ 
fogoly John Frost számára, ki a’ newporti zendülést vezérlé. Fő szónok 
feargus O’ Connor volt és bizonyos Richardson Manchesterbül, mind
ketten tagjai a’ föloszlatott nemzeti gyűlésnek, mellyet ismét életre sze
retnének ébreszteni. O’ Connor ezer font sterlinget kivánt Frost ótalma- 
zására ’s ez alkalommal keserűn kelt ki az angol drága jogkiszolgáltatás 
ellen. Szerinte a’ szegény osztályra minden oldalról ínség s nyomor te
kint , míg Manchesterben olly gyártulajdonosak laknak, kik a’ nemzeti 
adósság kamatját isle bírnák róni. Részletesen említvén f  milly sokba 
kerül a’ pörlekedés Angliában, végre igy nyilatkozék a’ szónok : Nem 
gyalázatos állapot az, melly örökös átkunkká készül válni? S ki okoz
za ezt? A’ whigek. Szándékunk é tovább is eltűrni e’ merényt ? (Nem! 
Nem!) Nem, valóban nem; mi átláttuk eddigi hibánkat, és magunk szer-1
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zendünk igazságot részünkre. MiheJyt az általányos szavazásjogot meg
nyertük, mellyert minden pillanatban kész vagyok eletemet is föláldozni, 
azonnal orvosolva leendnek sérelmink. Miért vádolják olly gyakran er
kölcstelenség miatt a’ szegény néposztályt? Azért mert a’ gazdagok be
folyása jól el tudja palástolni saját erkölcstelenségiket. Ha szegényem
bert ittasulva lel az utczán a’ rendőrség, azonnal rugdalva hurczolja Őr
helyre, miglen a’részeg gazdagot karjain gyöngéden vezeti lakába. (Tet
szés.) Jelszavunk: „Anglia parancsolja, hogy mindenki híven teljesítse 
kötelességit!“ — Irlandban Mathew lelkész izgatást kezde a’ pályinka- 
ifcal ellen, ’s csak hamar háromezer követőre talált, kik mindnyájan le
mondottak a’ szeszes italokkali élésrül. Limerickben hatezer ember készül 
e’ társulathoz csatlakozásra. — A’ chelseai korcsmában több carlospárti 
menekvő olly iszonyú ínségben é l, hogy legfőbb bol ogságnak tartja, 
ha ollykor sovány macskasülthez juthat. E’ szerencsétlenek Francziaor- 
szágba, vagy Olaszhonba kívánkoznak’s koldulás által szerezgetnek ma
goknak útiköltséget. —

F r a n e z i a o r s z á g .
(Részletek a’ legújabb elfogatásokrul.) A’Moniteur szerint Beraud, 

ki a’ montpensieri merény miatt jött vala gyanúba, vallatásakor sz. Pál ut- 
czában mondá lakását lenni. A’ rendőrség tehát oda kiséré Őt, előtte akar
ván megmotozni a’ kitűzött szállást; de épen midőn indulni akartak, egy 
papírdarabot vön észre az egyik rendőr, mellyet mindenkép rejtegetnitö- 
rekvék Beraud. E’ papír, következő, a’ fogoly által Írott, sorokat foglald 
magában: „Vetessetek el mindent, mit lakásomban, 12 szám alatt, talál
tok ; a’ zárt feszítsétek le. Éljetek boldogul, ’s mondjátok barátimnak, 
hogy, teljesíteni fogom kötelességemet.“ Ez irat következtében azonnal 
megmotozák a’ kérdéses lakást, ’s öt töltött bombát, számos egyéb 
lőszerrel, találtak Beraud szobájában. Több irományt is fogiáit ott el 
a’ rendőrség, mik közt titkos társulati napiparancsot is talált, mellynek 
tartalma mindent meghalad kemény kifejezéseire nézve, mi eddig e’ nem
ben megjelent. Barthélémyről következő részleteket közöl a’ Moniteur: 
„Azon pillanatban, midőn pisztolyát a’ rendőrre durrantá Beraud , több 
arra menő megragadd őt, mire azonnal elejté pisztolyát és tengerésztő
rét, melly fegyverek öltönye alá voltának rejtve. A’ tőr két oldala fürészi 
domzatu volt, hogy annál veszélyesb sebet döfhessen azzal illető tulajdo
nosa. A’ tőrön, pisztolyon’s töltéseken kívül tárczátis találtak zsebében , 
’s abban emlékpénzt, melly a’ szabadság istennője előtt esküvő katoná
kat ábrázol e’ körirattal: „1790. jul. Iddikén. Szabadon élni, vagy meg
halni !“ Ezenkül még néhány irat volt a’ tárczában mind legborzasztóbb 
kifejezésekkel zendülésre és gyilkolásra tüzelő. Barthélémy aranyműves, 
eleinte azonban asztalosnak mondá magát. Egyébiránt Beraud Antal már 
1838 május 6ikán egy évi fogságra itélteték zenditő folszólitások falra 
fiiggesztése miatt, ’s csak az 1839iki februáriusi közbocsánat kővet
kezőben nyeré vissza idő előtt szabadságát, azóta pedig szabadság - le
vél mellett folyvást Parisban tartózkodók. Különös körülmény, miszerint 
Beraud 3 hónap előtt öngyilkossá akart lenni, ’s egyszersmind egy fia
tal lyányt, kivel meghitt viszonyban élt, megfosztott életétül. Jogtanuló 
volt ő akkor és sz. Jakab-utczában lakott, 1 837ki júniusban pedig külön 
szobát bérle néhány napra Soly-utczában, a’ 2ik emeletben. E’ szobába 
szerelmese megegyeztével, kit őrült öngyilkossági tervében részesülésre 
tuda bírni, lassankint kőszenet hordott, mindig papírban, hogy valami
kép gyanút ne gerjesszen a’ házi lakók közt. Jun. 15kén korábban jött 
e’ szobába a’ fiatal lyánnyal, mint különben szokása volt, ’s mindket
ten már két óránál tovább voltak elzárkózva e’ szobában, midőn a’ kő
szén-gőz, melly az egész lépcsőn is elterjedt, arra bird a’ gyanuskodó 
házurat, hogy a’ legközelebbi őrállomáshoz sietvén, az ajtót betöreté. 
A’ lyány jéghideg volt már ’s mozdulatlanul fekütt az ágyon; Beraud 
pedig az ablak közelében volt eszmélet nélkül földre terülve. Vallomása 
szerint épen meg akard nyitni az ablakot, midőn a’ szerencsétlen áldo
zat kínjai miatt elrémült; de erőtlenül összerogyott, mielőtt szabaditó 
szándékát teljesíthette volna. Beraud igen röstelte, hogy újra szóba ho- 
zá e’ dolgot a’ rendőrség , mivel nevetségessé vél válni a’ közönség előtt 
e’ meghiúsult öngyilkossági próba miatt. A’ montpensier - utczai merényre 
nézve azonban folyvást mélyen hallgat, és semmi fölvilágitást nem akar 
adni a’ vallató bíróságnak. Az egész történet bizonyosan olly csekély- 
szerű, hogy szót is alig érdemel; de a’ közönség mégis igen nagyra ve
szi azt és nem győzi taglalgatni, mire még a’ nyilványosés titkosrend
őrség is folyvást alkalmat szolgáltat, mert olly zajt támaszt és annyi nyo- 

•*- mozással 's vizsgálattal tölti az időt, hogy minden pillanatban a’ júliusi 
zendület megújulását véli várhatni a’ közönség. E’ tárgynak, valamint min
dennek megvan komoly ’s egyszersmind nevetséges oldala. Nem tagadhatni 
ugyan, mikép folyvást több oldalról ármánykodnak a’ pártok, és titkos 
terveket koholnak, mi természetesen a’ kormányt méltán aggaszthatja; 
de tulajdonképi veszéllyel csakugyan nem fenyegetőznek a’ pártok, ’s a’ 
kormány igen czélszerüleg cselekednék, ha nem tulajdonitna nyilványosan 
olly nagy és kitűnő fontosságot e’ börzöngéseknek. Ez úttal nem is szól
hatni bizonyos rendszeres pártról, hanem csupán azon emberekről, kik 
az ügyek mostani helyzetével nincsenek megelégülve, ’s mind megannyi 
külön érdeket követve egymástól egészen különböző utakon haladnak, 
ámbár nem tagadhatni, hogy mindnyájan akaratlanul is kezet nyújtaná
nak egymásnak, ha csakugyan kitörésre jutna a’dolog. Republicanusok , 
napoleonisták és Károly hívei, mind forroriganak, ’s mindnyájan siker 
reményivel követik a’ kitűzött czélt, mellyet talán soha nem fognak el
érni, mert a’ titkos társulatok május 12én annyira zavarba jöttek, hogy 
sok idő múlik e l, míg ismét vezethetni fogják a’ népet, vezetők nélkül

pedig semmi veszélyt nem kepes eszközleni a’ nagy tömeg. E’szerint min
den esetre nyugott lehet most a’ kormány. —

(Valée tábornagy 2ik hivatalos jelentése.) Valée tábornagy novemb.
30ikáról következő hivatalos jelentést intéze Algírból a’ hadministerség- 
hez : „Az utolsó posta elindulta óta sem milényegesb változás nem történt. 
Mindkét részről erősen folynak a’ hadi készületek. Abdelkader fölszólító 
már a’ benszülöttek törzsökéit, de, mint látszik, szavai nem igen kedve
ző hatásúak. Én részemről minden rendszabályt életbe lépteték, mellyel 
a’ gyarmat sorsát biztosíthatni gondolám. Nyolcz.nap óta mindazáltal egyet
len puskalövés sem történt; csupán n é h á n y  fosztogató mutatkozott a’ 
laktalan lapályon és egy két malmot felgyújtván ismét tova iranilott. A’ 
benszülött és franczia lakosoknak megparancsolám, hogy vonuljanak erősí
tett állomások ótalma alá. Néhány könnyen védhető majorházban meg
maradtak a' lakosak, kiket nem késtem ellátni szükséges fegyverrel. A ’ 
készületben levő események miatt katonai öszpontosulást rendelők minden 
fontosabb ponton. Több állomás, melly csupán a’ rablók fékezésire vala szá
mítva, most, miután nyílt háború ütött ki, tökéletesen fölösleggé lön. 
Egyébiránt többet ezek közül béke idején sem lehetett volna megtartani, 
mert mocsárokban lévén helyezve, télen a’ katonaság ki nem állhatandá 
a’ veszélyes léget ’s kipárolgást, élelmiszereket pedig több helyre lehet- 
len is szállítani, mihelyt az utak megromlanak. Oran tartományban még 
eddig nem üte ki az ellenségeskedés. Guéheneue vezérőrnagy nov. 28iki 
hivatalos jelentése szerint mindaddig egyetlen puskalövést sem lehete hal
lani az egész tartományban, ’s majd általányosan hiszik, hogy ott a Ra
mazan bekövetkezte előtt nem is fog a’ dolog kardélre kerülni. Constan
tine tartományban Achmet, a’ volt bey, a’ Guelma vidékin lakó törzsö- 
köktiil adót törekszik csikarni. Galbois tábornok ezt írja e’ tárgyról :,,A’ 
Constantáiéi volt-bey, Achmet, zendülésre akará bírni a’ közelében la
kó törzsököket, ’s leginkább rablási ingerüket törekvék folébreszteni, el 
akarván hitetni velők , hogy én távul vagyok , ’s az egész tartományból 
elköltözött a’ katonaság. Egészen Merdsor Káliéiig nyomult Achmet, hol 
mult év folytában táboroztam, és a’ guelmai kerületből számos nyájat hajta
tott el. Az ottani nép fegyvert ragadott, ’s üldözőbe vévé a’ rablókat, de 
nyájait nem kapható vissza, ámbár több lovasit konczolá föl a’ beynek. 
Most az ammereket ’s egyéb szomszéd törzsököket fenyegeti Achmet, kik 
már segélyért küldöttek hozzám , és előleg is a’ sidi tamtami táborig vo
nultának , hova holnap vadász-csapatot szándékom küldeni ótalmukra.“ 
Egyébiránt Constantine tartományban tökéletes csönd uralkodik, mi ab
ból is kiviláglik, miszerint a’ jószágbérlet e’ tartományban most is foly
vást gyömülcsözőbb leszen, mi eléggé bizonyítja, mennyire biznak ótal- 
munkban a’ benszülöttek. Azon vihar, melly e’ hó közepén a’ földközi ten- 
keren dühönge ’s a’ franczia partvidéken olly nagy károkat tőn, az afri
kai partokon is kíméletlenül pusztífa. Több hajó darabokra zuzaték a’ parti 
sziklak közelében. Katona azonban nem veszté a’vihar által életét, ésa’ 
károk kipótoltatására már czélszerü parancsokat adók.“ Algíri magányos 
levelek mindazáltal, a’ tábornagy biztatási daczára is meglehetősen ag
gasztók. Algírban különösen félnek, hogy a’ 26 ezer főnyi mór lakosság 
fegyvert emelend a’ francziák ellen, mivel örömét épen nem palástoló, 
midőn Abdelkader háboruüzenete köztudomásra jutott. A’ Ramazan ünnep
lése igen sok mórt még inkább fölhevíte. íratok keringtek a’ mór lakos-, 
ság közt, mikben szentül igérteték, hogy a’ Ramazan után vége Jeend 
a' franczia uralkodásnak Afrikában , ’s ugyané’ napon fényes szertartás
sal foglalandja el Algírt Abdelkader, öszvére pedig Babazun forrásból fog 
inni, és azonnal összerogyni; de Abdelkader győzelmen’ hitlenek fölött 
mégis szilárdul meg leend alapítva. A’városban ’s kapuk alatt néhány ará- 
bot elfogatott a’ rendőrség. Az őrállomásokat jobbadán francziák tartják el
foglalva, mert a’benszülötteknek nem hihetni. Egyébiránt mégis igen való- 
szintinek mondják, kik az algíri arábok gyáva jellemét ismerik, hogy nyíltan 
nem merészlendnek kitörni, azemir valamelly elhatárzó győzelme előtt.“ —

(Abdelkader fenyegető nyilatkozata.) Algíri magányos levelek sze
rint a’ francziák bibani katona-sétája annyira fölizgatá a’ kabylok bo- 
szuszomját, hogy még Abdelkader ellen is gyanuskodni kezdőnek ’s leg- 
élesb vadakkal terhelők őt minden oldalrul, mondván többi közt: misze
rint tetemes pénzmennyiségért engedő meg a’ francziáknak , hogy meg
járhassák a’bibani vidéket.Abdelkader,minden vád gyanújától meg akarván 
szabadulni vad alattvalóji előtt, szemük láttára összetépte a’ tafnai szer
ződést, ’s darabjait szélnek eresztő mondván: „íme nézzétek, mennyit 
tartok én a’ hitlenek barátságára.“ Tunisba fényes követséget kiilde gazdag 
ajándékkal a’ beyhez Abdelkader. E’ körülmény oda látszik mutatni, hogy 
az emir a’ beyt háborúra akarja íngerleni a’ francziák ellen, vagy legalább 
biztos menedéket szándékozik magának szerezni veszély esetére. Tettél 
még az is gyanúsítja, hogy követsége mindenütt gondosan kerülő a’ fran
czia birtokot. —

T ö r ö k o r s z á g .
Konstantinápoly, nov. 20kán: Abdul-Medzsid szultán az egész ra- 

mazan alatt, valamint föls. atyja, folyvást látogatja Bajezid szultán me
csetjét, imádságát végzendő. A’ nép-tolongás a’ főváros e’ pompás ne
gyede felé épen olly nagy, mint tavaly. Az idei ramazan a’ tavalyitól csak 
annyiban különbözik, miszerint a’ török hivatalnokok néhány órával nap
lemenet után látogatják meg tisztszobáikat ’s igy éjjel végzik foglalkodá- 
sikat. — Nov. 17én éjfél-utáni 2 órakor Tophanában tűz üte ki, az ausztriai 
követségi palota közelében. Szerencsére azonban e’palotára nézve az ellen
kező szél a’ lángokat másfelé fiivá. Két óra hosszáig tartott a’ tűz's mint
egy negyven kalmárbódét ’s néhány házat hamvaszta el. Joinville hg visz- 
szatért már trapezunti utjából. A’ fővárosban folyvást megnyugtató az 
egészségi állapot. —
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