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Megjelenik e’ lap vasárnapot kivéve minden este, feliven. Tartalmát teszik a’ főhadivezerség hivatalos közlemé- 
nvei iránjczikkek , bel- és külföldi hírek.

' Hirdetmények a’ szokot t  d í jé r t  vétetnek tel.

H IV A T A L O S  R O V A T .
A’ harminc* krajczáros kincstári utalványok 

forgalomba tétele iránt a’ „Közlöny“ hivatalos 
lap folyó évi januar 23-ik  8 -dik számában meg
jelent pénziigyministeriumi rendeletben említett 
tizenöt krajczáros kincstári utalványok ;is rövid 
időn forgalomba té te tvén , azok megismertetésére 
következő leírásuk közzé tétetik.

A’ tizenöt krajczáros kincstári utalványok 
ugyan oly papírra nyomatvák , és szintoly' nagysá 
guak, mint a’ harminca, krajczárosok.

Előlapjukon barna színű kőnyomatban, dom
bom modorban vésett öblös szegély huliámzatos 
alapon feltűnik. A’ szegély minden szegletében 
egy gyöngyökkel körzött gömbölyű paizs , ’s eb
ben fehér 15 szám , alól a’ középben a’ magyar 
czimer a’ huliámzatos alapon pedig világosb szín
ben 15 szám látható.

A’ barna szioü kőnyomatra felül a’ szegély
ben 15 szám 's a’ huliámzatos alapon következő 
tartalom van fekete betűkkel nyomtatva:

, ,Kincstári utalvány tizenöt pengő krajczárra 
mely négy darabját egy forintra számítva a’ kincs 
tári pénztáraknál magyar pénzjegyek iránt minden
kor beváltatik és minden közpénztáraknál fizetés 
gyanánt elfogadtatik. Budán, 1849-ik januar 1-n 
Az országos honvédelmi bizottmány rendeletéből 
aláírva a’ kincstári főpén*tárnok Völgyi Ferencz 
által.“

Hátlapján a’ pénzjegyek hamisítói elleni bün
tetés öt nyelven van nyomatva, ’s ezt kis fekete 
szegély környezi.

Kelt Debreczenben február 4-én 1849.
A’ p é n z ü g  y m i n i s te  ri u m.

V e m  h iv a t a lo s  r é s z .
O rszággyű lés.

A' febr. 3-ki ülésben M a d a r á s z  László in
dítványozta, hogy a’ ház utasítsa a’ honvédelmi

bizotmányt, hogy a’ már átvizsgált vésztörvény a- 
lapján politikai bíróságot alakítson.

Ez indítványra vonatkozólag Besze János kö
vetkezőleg nyilatkozott: Mind a’ béke, mind a’ 
harcz idejében törvény legyen szeme előtt a’ bíró
nak ,^ez nekem is meggyőződésem 5 hanem a’ béke 
idejében a1 törvényt szelídséggel, harcz idejében 
pedig a’ törvényt szigorúsággal egyesitni tudni , 
szinte feladata a’ bírónak. Uraim! Ha e’ harcz i-  
dejében, melyet jelenleg Austria ellenében vívunk, 
vagyis tulajdonképen Austria vív ellenüakben, ö- 
rökké csak a’ törvényesség szelíd palástjába bur- 
koiódzunk , úgy a1 törvényesség fegyvere keze
inkben rövid le sz , az ellenség önkényfegy vere 
hoszszabb ’s az önkény lekaszál bennünket, mert 
nem valánk képesek erélyesen felhasználni az esz
közöket, melyek kezeinkbe a’ törvény értelmében 
adattak. Én kívánom, hogy minden hazaárulással 
bélyegzett egyén a’ törvény értelmében állittassék 
bíróság elébe ’s ha septemviratusuuk, királyi táb
lánk tökéletesen együtt nem ül, ném a’ mi bűnünk, 
mi a1 törvényesség t-réről le nem léptünk ’s ha 
elzártak is egy kis időre azon lehetőségtől , hogy 
kívánságunk saeriut , törvényes bíróságunk együtt 
ülhessen, mondom nem a’ mi bűnünk, mi kíván
nék,  hogy most is úgy mint az előtt, a’ törvé
nyes téren lehetnénk. A’ törvény mellettünk van , 
’s ha egy kis formalitás ’s egy pár személy hibá
zik i s ;  ezen egy óra alatt segítve lehet, egy óra 
alatt együtt van az egész királyi tábla ésseptem- 
viratus ’s működhetik törvényesen, működhetik e- 
rélyesen és szigorúan. — A’ mit Kazinczy barátom 
említett, hogy mint az istenről Írva van,  miként 
bele öltözött csupa haragba, úgy mi is öltözköd
jünk csupa törvényességbe, erre csak art jegyzem 
meg, hogy majd elmondhatnék akkor: b e l e  ö l 
t ö z t ü n k  a’ t ö r v é n y e s s é g b e ,  l e h a j t o t 
t u k  f e j e i n k e t  és meghaltunk, ( ig a z ,  helyes!J 
Ha a’ nyilt hazaárulót rögtön a’ törvény értelmében 
meg nem büntetjük ’s ekkép üdvös példát nem mu
tatunk , nem akarom hogy vérfördő legyen , de 
mondom, ha egynéhány példát nem adunk : akkor 
a’ gyávaságra hajlandó emberiség igy fog gondol-



—  154

k o m i: a’ m a g y a r  n e m b á n t ,  a'  n é m e t  f e I- 
a k]a s z t , k e d v e s  a’ b ő r ö m ,  h á t  a’ n é m e t 
t e l  t a r t o k !  (Úgy van.) ’S továbbá a’ nép , mely
re oly szívesen hivatkozunk, ezen igazi védbástya, 
majd azt mondja: a’ m i é i n k  f e n y e g e t n e k ,  
de  a’ n é m e t e k  u g y a n  m e g t e s z i k !  Példát 
kell tehát mutatnunk, mert csak ez rettenti visz- 
sza a’ roszat; ha pedig az ellenében a’ ki rósz, ki 
hazaáruló, ki egy nemzet életével semmit sem 
gondol 's  gyalázatos eszközül adja oda magát egy 
nemzet leölésére, kímélettel bánunk: már ez gyá
vaság  , ez egy haldokló félelme , ki azért nem akarja, 
hogy álljon a’ törvény, mert a’ maga nyakát félti. (H e
lyes, éljen!) Nekem az élet csak addig kedves, mig ha
zám él; (E ijen!) ha egyszer hazám nincs, minden 
perctben haldoklóm , mert haldoklás a’ nemzet nél
küli lét. Nem vagyok én a’ vér embere, nem a- 
karok kegyetlenkedést, nem akarok vérpadokat, 
hanem a' bűnösnek irgalmatlan bírája tudnék len
ni ; mert a’ nemzet é lete , százezer családok sze
rencséje vagy végpusztulása függ az ily gonosz 
emberek meg-vagy meg nem büntetésétől. (Úgy 
van !)  Én tehát uraim! részemről anynyiban pár
tolom az indítványt, hogy meghagyatni kívánom 
a ’ kormánynak, miként a’ törvények értelmében 
nem új törvényt rögtönözzön, hanem a’ fenálló 
törvények szerint alakítson egy bíróságot, mely 
minden embert, a' kire napfénynél világosabban 
kisül, hogy nem félelemből, nem gyávasághói, 
hanem gonosz akaratból lön szerencsétlen eszkö
zévé a' hazaárulásnak , minden irgalom nélkül a- 
zonnal elitéljen. Ha ezt megteszszük, úgy meg- 
tettüok mindent, mit tehettünk, a’ nélkül, hogy 
később, bármikor i s , vádoltathatnánk az önkény 
által elragadott szellemről; ha pedig ezt nem tesz- 
szük , úgy le sz , még rövid létünknek egy szo
morú tapasztalásdús vég e , ’s ez lesz a’ népnek 
felébredése, és uraim! én rémképeket nem állí
tok , hanem azt mondom, hogy ha látja a’ n ép , 
hogy a’ bűnöst sújtani nem vagyunk képesek: ak
kor van az istenségtől egy a’ nép kebelébe he
lyezett szikra, a z  ö n f e n t a r t á s  u t o l s ó  r e 
m é n y e ,  és fogja kezdeni megfenyíteni a’ bű
nöst, és akkor mi, nemcsak hogy üdvére nem 
éltünk , hanem kárhozatára éltünk; kívánom te
hát, hogy e' vészes perczekben a’ törvények nem 
szelídséggel, hanem az igazsággal egyesülten, 
a' legnagyobb szigorral kezeltessenek. (H elyes!)

Határozattá le t t , miszerint a’ ház elvileg 
nem kíván az indítványhoz szóllani , hanem oda 
utasítja a’ kormányt, hogy ehbeli javallatát for- 
mulázva terjeszsze elő ’s akkor azonnal tárgyal
tatni fog. (:KözIőny:)

B á c s b ó l ,  jan. 3 1 -kén. A’ ráczjárás meg
kezdődött : — népünk egy része már földönfutóvá 
lön , — sok kinos halállal végeztetett ki 5 rémülés

mindenfelé; a’ bácskai ráczok a’ rablókkal csatla
koznak , a’ német helységek egymás után] követe
ket küldenek az előre nyomuló ellenséghez ’s e- 
gyezkedés után önként megadják magokat; — és 
a’ szent-tamási csorda egyesülve a’ megyebeli rácz- 
sággal , sót németséggel mint szélvész pusztítva 
vonul felfelé a’ megye felső része ire .— És ez még 
nem e lég ,  — de a' főid népe azt kiábálja: ,,az u- 
rak eladtak bennünket a’ ráczoknak, — mi majd 
védjük magunkat, — de jaj az uraknak.“  És ezt 
főkép a' magyarok mondják. Az anarchia kezdetén 
állunk. A ’ proletariusok tömege több helyütt raból; 
ki fékezze őket. ? “

Tudjuk m i, hogy zivatar ez , melynek elvo
nultával a’ szabadság napja annál jóltévóbben fog 
reánk ragyogni, erős lélekkel nézzük a' dúló szél
vészt ,^de borzalommal mondjuk mégis : uram ments 
meg minket ily veszélytől!

Folyó hó 20-kán, szombati napon délelőtt el
vonulván a’ tábor Ó- és Kis-kérröl, Yerbászról, 
és Becséről, — Verbászról és Becséről küldöttek 
mentek az ellenség sánczaiba azon jelentéssel , 
hogy a’ nevezett helyek megadják magokat, csak 
kiméltessenek meg a’ pusztítástól. — 21-kén, va
sárnap reggel egy rácz popa megjelent U j-Ver- 
bászon azon hírrel, bogy a7 szent-tamásiak bevo
nulnak Yerbászra, — de a’ verbásziak ne szegül
jenek ellen; csakugyan 10 óra táján bevonultak 
az ellenséges csapatok szerviánok, határőrök, gy a 
log és lovas ráczok , egy két ágyú kíséretében; 
— barátságosan kezet fogtak a7 németekkel, sőt 
csókolóztak is ; — a’ lakosság felszóllitatott a’ fegy
verek átadására; ez alatt a’ roppant falu őrökkel 
körülállittatott ’s ennek megtörténtével elkezdődött 
az irtóztató rablás , sót gyilkolás ; rácz subanczok 
csak úgy vetköztették a7 svábokat; az o-verbászi 
ráczok kimutogatták a’ gazdagabb németek házait és 
a7 rablók egész kényelemmel folytatók ördögi mun- 
kájokat. A’ csapat-főnökök Skuitéty evang papnál 
voltak szállásolva; a’ német lakósok panaszra men
tek ezekhez, de felelet helyett vállat vonítottak , 
hogy ők nem tehetnek a' bajról. Á ’ rendes kato
naság az ágyukkal a’ falu háza előtt volt felállít
v a . — A rablás délutáni 4 óráig tartott, addig 
minden élelmi szereket, több mint 1000 lovat s 
egyéb marhát ’s javakat kihordottak leginkább Sz. 
Tamásra a’ sánczokba. — Néhányat kínozva meg
öltek a’ lakosok közül, többen kiszöktek, köztök 
a’ biró és jegyző, kiket már elébb akasztófával fe
nyegettek. — Halljuk, hogy számos nőszemélyeket 
is Sz. Tamásra hajtottak.

Ugyan ez napon Földvárról a’ sáuczbeiiek 0 .  
Becsére bementek. — A’ népvándorlás már szom
baton megkezdődött, — a’ magyarság ezer s ezer 
kocsikon vonult felfelé éjszaknak , — gyermekeit , 
holm cskáját, marh íj ít hozva magáva’. — Si a!m »- 
sabb látvány ennél nincs a7 világon. -- A’ rablók,
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rációk , de magyar proletariusok is mindenfelé fosz- 
togatának ’s a’ menekvőknek utjokat állták. — A’ 
vagyontalan adai magyarok as ottani ráczokat k i
rakják, a’ ragadománynyal elillantak; erre a i  ot
tani rációk egyesülvén a’ moholiakkal kirablák az 
adai magyarokat; másnap ismét az adai magya
rok sok zentai magyarral kezet fogva újra a’ rá 
ciókat kipusititák ’s odább mentek ’s ekkint Adát 
a rációknak hagyák. — Mindeteknek néhány ka
tona gátot vetett volna ; 27-kén ment le Szeged
ről fegyveres erő ama gyászos vidékekre.

sé-kén Feketehegyet rohanták meg a’ sáncz- 
beliek, de a’ lelkes feketehegyi magyarok kétsier 
viszszaverték a’ rablókat, míg végre 23-kán en
gedni kénytelenittetvén a’ nagy erőnek, áldozatul 
estek ; — Feketehegy hamuvá tétetett, sok lakosok 
legyilkottattak; — a’ ref. papot egy szervián há
rom lövéssel kivégezte. — Szeghegyet a’ németek 
őnkint átadták ’s a’ rácsokkal egyesültek, adóju
kat azoknak megfizették. — A’ helység nincs fel
égetve.

Hegyesre vagy 30 rácz éa servián tört be ’s 
az ottani nép szétfutván , — a’ rablást és gyújtást 
akadály nélkül folytaták, a’ jegyzői lakot felgyuj- 
ták , — az ispánt és több házakat feldúltak ; — mig 
néhány nemzetőr hetet lelővén közülök, a’ többi 
elfutott.

2 5 -kén a’ Kulán öszszegyülekezett nemzető
rök ’s szabad csapatok Yerbászt megrohanván, 
oaaét a’ rablócsoportot kiszoriták, — mely ágyú
jával együtt ss. Tamásra behúzódott, — de más 
nap több ágyúval elkeidé a’ csatorna balpartján 
levő dombokról Uj-Verbás»t ágyuztatni, — az ó- 
verbászi ráczok pedig elkezdének gyújtogatn i,— 
mire az ágyú nélküli nemietőrök Kulára v iszsia- 
vonultak ; — ekkor a’ ráczság hozzá fogott újra 
Yerbászon a’ pusztításhoz; — Knésy alispán házát 
felgyujták ’s öszszerombolák, hasonlót tőnek a’ 
mellette fekvő álladalmi ispáni lakkal, melyben a’ 
kormánybiztosok ssállása volt; — több németeken 
kegyetlen kínzást vittek véghez , — különösen, hol 
tudták, hogy magyar lobogó voit kitűzve.

Ez alatt a’ felkelt bácskai nép vonult lefelé 
Kulára, Szabadka és Topolya felé; jöttek kunok 
és pestmegyei nemzetőrök nagy számmal; 26-kán
27-kén és 28-kán pedig Szegedről katonaság, 
ágyuk huszársággal, szegedi és vásárhelyi nem
zetőrök indultak le Szabadka ’s Kanisa felé.

27-kén déltájában a’ Ivula vidékén kiállítva 
volt elóőrök azon hirt hozák, hogy Verbász felől 
az ellenség Ivula felé több csapatokban előnyö
mül;— erre a' rendezetlen őrsereg várá az ellen
séget, vezérük sem v o l t ; — a ’ ráczok a’ csatorna 
jobb partján elkezdék az á g y ú z á s t ,— egy másik 
csapatban pedig a balpurlou fekvő magosabb tér
ségen lovasok és gyalogok hasonlóképen beken
ték a’ m.város éjszaki részét ’s onnét is ágyu-

sák a’ helységet, — mindenfelől nyomult as ellen
ség előre; — az órsereg egy darabig kiállotta as 
ágyúgolyókat, de tartván a’ bekerittetéstöl, — 
Cservenka felé vissszavonult — niég pedig oly se
besen, hogy a’ gyalogok elébb értek Csonoplyá- 
r a , mint a’ lovasok. — A’ ráczság tehát bement 
Kulára , azt bekerítette; sokan a’ menekülni aka
rók közül bent szorultak. — A’ kulai ráczok cso
portokban várták az ellenséget — ’s győzelmüket 
látván, — as utakat elállották, a’ menekvőket el
fogták, kifosxták ée többeket leöldösének; több 
házat felgyujtáuak.

Knla elestével a’ környékbeli német helysé
gek egyezkedés végett egyéneket küldöttek a’ rá- 
czokhoz , t. i. megadják magukat ’s fizetnek, tesz
nek mindent, csak a’ pusztítástól kiméltessenek 
meg; >gy tett Cservenka, Uj Szivacs, Kernyaja 
’s még több helységek. — Cservenka többi közt 
tartozik adni 60 ponyvával ellátott kocsit, melyen 
a’ búzát Kuláról ’s Yerbászról Sz. Tamásra szál
líthassák , 20 lovat ’s a’ menynyi pénzt csak ad
hat. — Az ó-szivaczi ráczok 200 kocsit küldöttek 
tegnapelőtt Kulára, hogy a’ szerviánokat és fegy
vereseket régi óhajtásuk szerint ismét keblökbe 
hozzák ; hihetőleg ez már meg is történt és igy 
Zombortól már csak két órányira van az ellen
ség. — Csekély erejével mily irtóztatókat követ 
el; de naponkint nő ereje, mert a’ megyebeli rá 
czok velők tartanak, sót sok németek is.

A’ ráczok bizottmánya Yerbászon van, innét 
küld ez felszólításokat a’ megye helységeihez; 
tegnap küldött Pacsérra és Omoraviczára, hogy 
Józsefet császárnak, a' vajdát törvényesnek, B a- 
jacsicsot patriarchának ismerjék e l , bizonyos ősz- 
szeg pénzt küldjenek , különben holnap ott terem 
a’ rabló sereg.

Több katonai erő leszállítása iránt a’ rende
lések megtétetvék.

A’ népben végképen megszűnt a’ bizalom a’ 
tisztviselők irán t; főleg miután Pestmegyében a -  
zok az ellenség részére akarák a’ népet téríteni; 
azonban mint halijuk — hala istennek! — nem si
került.

Ily szomorú helyzetben vagyunk mi jelenleg 
e’ boldogtalan megyében. (Közlöny.3

S * e g ( ? d , febr. 6. Torontálban jelenleg dol
gaink következőleg állanak.

Nagy becskerekre f. e. januarhó 27-én a’ ser- 
viánok és granicsárok, mint mondják számra 6000 
vagy 7000-en bevonultak. Akkoron nem tettek 
semmit , egyedül a’ n. becskereki rácz lakosok 
kezdtek rabolni, azonban parancsnokuk Theodoro- 
vics Athanás a’ megyeház előtt két akasztófát ál- 
1,titott fel.

Januar. 30-án Nagy Kikindára is érkezett egy 
csapat servián. A’ kikindai lakosság a’ megérke-
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xendo szerviánokat 2 00 -an lóháton várták. Itt van 
7 ágyujok , egy 18 fontos, kettő 3 fontos és a’ 
többi egy fontos csajkás ágyuk, lovasságuk is 
vau de nyomorult, számra 3000 lehetnek ’s a’ 
kerületben erősen ujonczotnak, a’ körül levő vi
dékben pedig mindenütt irgalmatlanul gyújtogat * 
nak, rabolnak és gyilkolnak. A' nagykikindai ál- 
ladalmi épületben kitűzött nemzeti zászlón a’ zöld
szint kékre festették, tehát nem schwarczgelbre. 
Utoljára még a’ ráczok vesznek öszsze a’ császá
riakkal.

Ez megyénk állása ekkoráig. Az előadandó 
eseményeket időről időre közleni el nem mulasz- 
tandom.

Végül nem hagyhatom érintetlenül, miként 
folyó hó 3-án a’ katonai rögtöni törvényszék ál
tal két szegedi lakos és nemzetőr, Dobó István 
és Barabás János a’ városi sétatéren délutáni f l 
órakor golyó által kivégeztettek, azon embertelen 
kihágásokért, mivel Magyar Kanizsán táborban 
volt derék őrnagyukat Tar Jánost ártatlanul a- 
gyoniótték. Szolgáljon például a’ szegedi alsó vá
rosi, embert nem ismerő vadonfi nemzetőrségnek.

F a r k a s  Mi h á l y ,  
Torontálmegye kiadója.

A’ d e b r e c z e n i  postahivatal, többek közt 
a’ „Közlöny“, képviselők és a’ beliigy ministerium 
számára küldött lapunkat, viszszautasitá azon egy
szerű jelentéssel: hogy Pesttel nincs közlekedés; 
minek következtében mi, annak, a' ki az irt pos
tahivatallal megérteti, hogy a’ hivatalos K ö zlö ny, 
a’ m a g y a r  k é p v i s e l ő k  és a’ be l  ü g y  mi -  
n i s t e r i i u n o t  t e v ő  h o n v é d e l m i  o s z t á l y  
most jelenleg Debreczenben vannak és valósággal 
léteznek , egy példány honvédet ígérünk fáradsá
ga jutalmául.

É js o li-Á in é n k a , Az nj kor megle
pő csudái közié tartozik az, miszeréut az eddig 
mesék országához tartozónak hitt E l dór a dót ,  
az aranynyal, tehát tejjel és mézzel folyó földet 
fölfedezték, az az födöztek föl egy 500 angol m. 
f. területű földet hol az aranyat ingyen adják, 
mert csak annyi fáradságban kerül hogy az ember 
a késsét a’ földbe vágja ’s egy darab, vagy ap
ró darabocska aranyakat vet föl. Felső C a l i f o r n i a  
tartományát a’ szerencsés északámérikai statusok 
Mexicoiul a’ megkötött béke pontjainál fogva megnyer 
vén, a’ különben is fölötte termékeny és derék 
kikötőkkel biro főidre kivándorolni kezdtek vala 
az ámérikaiak, ’s ennek következtében telepilvénye-

ket alapítói. A1 S. Francesco városhoz 30 angol
m. f. távolságra eső S a c r a m e n t o  folyam kö
zelében sánczokat ásó telepitők az ásás közben 
több nagy darab tiszta aranyat találtak. Est előbb 
titkolták, de később a’ tartományban elterjedvén, 
mindenki rendes foglalatosságait elhagyta ts sza
ladt az arany aknákhos, hol három hónap alatt 4000 
ember gyűlt össsze. kik éjei nappal ásták a’ 
kincset. Egy ember naponkint 2 -3  száz aranyat 
is szedhetett. Természetes hogy itt minden egyéb 
emberi munka megszűnvén, az élelmi szerek ’s 
más szükséges dolgok ára iszonyú magosságra 
hágott. A’ munkások egy korty pálinkáért 10-15 
p. f. értékű aranyat is adnak. Egy New-Yorkból 
oda evezett bajos kapitány tudósítása szerént, hadi 
hajónak a’ parthoz közelítői nem tanácsos mert a’ 
legénység azonnal ott hagyja a’ hajót és szalad 
kincsásni. A ’ S. F r a n c e s c o  és M o n d e r y k i  
kötökben állomásozó bajok merőben magokra ha
gyattak, még a’ bajo birtokosok is mind kincsásni 
sietvén. De a’ sok arany rendes czimborája a’ 
bűn is ott termett. A* kincsásók rövid idő alatt 
tömérdek aranyat szereznek melyet oly 
kártékony kicsapongásokra vesztegetnek, miknek 
következményeit a’ később nyerendő aranynyal jó
vá nem tehetik. Az auri sacra fames pedig arra 
bírja a’ merészebbeket hogy az aranyokkal terhelt 
bajokat megtámadván kirabolják.

Az nj elnök T a y l o r  hivatalos jelentéséből 
kiemeiendónek tartjuk a’ következőket: Mi külpoli- 
ticánk vezérelvénél fogva, idegen népek és álla.— 
dalműk belviszonyaiba nem avatkozunk. Elismerünk 
minden állandó kormányt, mert a’ népek füg
getlenségét tiszteljük. De ezért nem vagyunk 
részvétlen szemlélői a’ szabad institutiok fejlődé
sének. Nem, sőt örömérzettel nézte az egyesült 
statusok népe a’ köztársaság megszületését Frank
honban. Őrömmel kíván szerencsét Némethon tö
rekvéseihez hogy Amérikáhot hasonló szövetséges 
álladalmakká alakuljon.

fjj O rleans A’ C a b e t  communismussa 
nem csak az Ó, hanem az üj világban is megbukott. 
A ’ communissnus elveit megtestesítendő missiot 
indított vala C a b e t  T e x a s  tartományába; de 
apostolai a’ hívőket mindenként é s  mindenütt meg 
csalták. Az ígért paradicsom sehol sem volt, a’ terv 
létesítő pénz eltűnt ’s a’ társulat kiábrándulván, 
zsebóráikra kölcsönözött pénzen menekiilhetének ki 
egy ki más felé. Egyik kiábrándult hivő Uj-Or- 
leansbol tudositá a’ világot a’ főnnebbi nagyszerű 
csalás és csalódás felöl.
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