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MadilMornyűlálldsoí* 

t\.ómdt oda hagyatta Január, aö-dikánia 
a* Fr» Köveitel Cacaultql Bonaparte r i% 
Jan. 28-dikánn Bonániábol H;d*Jelentéit 
tett V Római Udvar ellen közánségesséj, 
oly-.fundamentqmonn,. a? mint 0 mondja, 
hogy a\ Papa meg .nem'tartotta a5 Fegy
vernyugvás* kötéseit. Még Jan. 22-dikén 
meg-visgálvánn az Olafzók közzüi faedett 
Katonáit,, *s egyesitvénn azokat egy .. Fr. 
SeregQfztályai: .által ment J«uu sj^dikéiui 
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ezen Néppel Romágháha, 9é el foglalván!! 
Imolát * Ravennat, és ' jf<a:é>zz A , Riminiig 
nyomult* — Egy Római Korpus, mely 
Faenzankl állott-, ki-nyomattatotí helyéből 
a* Frantziák által, V .'a' mint a9 Bétsi Udv* 
'Újságnak 1%-dik Fehruáriusi Darabja, égy 
Bvnóniai Tudósítás után fel-jegyzette —-
Tefztett tizennégy ágyukat, es ezerenh 
el fogattattak közzöle. — A9 Toski. 
nax Minister Markéze Manfredini^ 
az , a' Nagy-Hertzeg' nevébenn, oly Egy. 
gyességr lépett, Frantzia Generális Róna* 
partéval , mely fzerént, Livornó Városából 
és Kikötőhelyéből a' Frantziák ki takarod
n a k , és ekképpen Liv&rnó , vifzfza-lép a' 
maga előbfoeni neutrálitássába; de a' Nagy 
Hertzeg, két millió lívett fizet a' Frantzia 
Respublikának, ''.-'f'-" 

Az Irrlándiai vagy Hiherniáx Pária-
mentőm űjra Gyűlést tartvánn Jan, i6 di-
kánn, fzó vók abban Rridport Tengeri-Ve
zérről, kinek a* JVíinistériális Tagok párt-
ját fogták, V a z ellenkező fzeleket vejet
ekül, hogy elébbf nein jelenhetett meg Brid« 
port Admirális meg az Irrlándiai partok* 
náL A' -Vice-Királytól örvendetes Tudó
sítást vettek a' Parlamentömnak mind két 
Táblái az eránt, hogy Irrlándia, fzeren* 
tséssenn meg-menekedett a' Frantziáknak 
gonofz fzándékától* mely abból állott^ 
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hogy ellenségessen meglepjék annak föld
jét. Ezenn Tudósításnak fel ~ol vastatása 
utánn, így ízóllott Lord- Dillon laz Első 
Táblánál: ,,*Az által, hogy most meg me
nekedett Jrrlándia a' Fr, áktól, éppen el 
ne hagygya magát altattatni a* Kórmány-
fzék ? mert belől elég Haza-árulók vágy
nak , és *Pox Úxf az Angliai Parlamentorn 
előtt (No vemberbenn)tmondottBe(zédjéve!> 
valóságossann oda tzélozott, hogy fel-láz-
záfzfza az Irrlándiax Népet: mert a* leg-
gyűlölségesebb fzínekkel festette Irrldndia* 
nak Konstittkzióját, és az IrrlándiaiFsíYlz-
mentomot oly portékának nevezte, melyei 
egyedül az Angliai Ministerek keresked 
nek*" —- Hasonló hangon befzéllett a' 
Nagy - Cancellárius is: „Hogy a' Frantziák 
'— úgymond —• oly vakmeröpróbát tet
tek Irrldndia ellen : arra, az Angliai Anti-
Ministériálisták (Ministériommal ellenke
zők ) azok a* politikus Hypochondristák 
fzolgáltattak alkalmatosságot, a'- magok 
vefzett tudománynyokka\ a' kik minthogy 
Angliában el nem érhették gonofz tzéljo-
k a t : tigy fordították Irrldndia Koronája el
len rontó fzándékjokat; 's a" kikbez kap-
tsolták most magokat minden IrrLíndiai 
Hazaárulók , Rowan, Tandy V más ilye
nek ; és a' kiknek fzavok5 járása fzerént 
volt fel téve a' tsufolkodó Fr. Generáli* 
Hoché Manifestuma is, a* ki Vándébxim, 

P s 
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•vérrel és halállal bélyegezte "minden lé. 
péseit, és Londonba akart ütat/keresni Jrr* 
lándiáűn által- Hasonlítnak á'ifecAeHirdet-
ménhyéhek fci-fejezései, egynehány IrrláA* 
didi üjságok; stílusához is, a? melyek, vefz-
tegeto mérget lehellenek -$z Alattvalókba 
és zsóldos-sai némely Irriándusoknstk., kik 
a* 'jöbb'fi'áSnak fzép neve alatt egy • dühoa 
D^möcrátiát ( ÍJépi- igazgatást) akarnának 
be hozni Irríándiába, hogy el fzakafzfzát 
<ézt'$agy Britanniától, melyhez, oly fzo-
rossan/kaptsolta magát , mint a* tserfáiioá 
a' folyó-borostyán; és Frantzia Fiók-Tar-
tományt tsináljanak belőle. — A' Második 
Táblánál el végezödött, hogy Köfzönő-
írást kell küldeni a' K i r á l y h o z , V Serég
hez , és a3 Polgár- Katonasághoz is -9 Irrlán-
"dia oltalmazására nézve nyilatkoztatott 
kéfzsegért; és hogy az Orfzágnak minden 
xéfzeibenn hálaadó Innepeket kell tartani. 
Grattan — ki, az Irrlándiái Orfzággyü* 
lés' 2:dik Táltájánál éppen olyan, mint Fogc 
az Angliainál— keményen ki kelt az An
gliai Ministerek ellen, kikről azt mondot
ta ; hogy á' Lord Bridporf Hajóssejregé-
nek későn lett el küldése által, Irrlándiái. 
nak meg-óltalmazását a' fzélre és a' ha. 
bokra bízták. A' fzél fzabadította meg 
Irrlándiái: nem érdemlenek tehát köfzöne-
.tet a'Ministerek, kik a5 magok késedelme-
zésével Irrlándia' hírénn halálos sebei 
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ejthettek volna. Irrlandiára, mely, pénz
zel is, Katonával is segíti Nagy-Britan
niát , nemf volt gond. " ' — A' Királyhoz 
küldendő írásba tehát bele akarta tétetni 9

 ? 

hogy..az utolsó Párisi tanátskozásbann a* 
Békesség eránt 5 nem volt igaz tzéljok a* 
Ministereknek: a7Békesség; és hogy írrlan-
diát? a' Fi\ ák' nieg-fzállása eüen nem ol
talmazták. Voksra kelvén a5 dolog, nem • 
kapott Dillón többet hétnél a' maga réfzé4 
r e ; a'•Nagy-Cancellárius* feltételére pedig 
90 Tagok voksoltak. ~ 

Londonból Febr. j-dikánn: — „Lord 
Bridport, vifzCza-tért a* maga Hajóssere* 
gével Torbayi partunkhoz.fi<-

g „Irrlándiának azon partjai, melyeket 
inkább lehet félteni a' Fr. áktól, sántzok-
kai erössíttetnek." 

„ Skótzia' fzéleinn, egéfzfz eröbeiin 
tétetnek az óltalom-kéfzűletek a*Dünkir-
ckeni Fr. Hajósaeregre t nézve, melynek 
,ixie.g: kémlelésére, egynehány Fregátok is 
kűldodtek e l . " 

A ' . Fr. Direktórium, ezer háromfzáz 
millió lívert kívánt a' jövő táborozásra, a* 
Törvényhozó Nemzeti-Gyűléstől, mely 
kívánság, visgálás alá vetetvén9 Camus 
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igen nehéz dolognak állította lenni, annyi 
kéfz-pénznek öfzfzeízerzését* 

Miért nem lehet most Párisbann egy 
oly Nemzeti- Bankót fel-állítani, a* mely
nek tzédzilái kéfz-pénz gyanánt vevődnél 
nek el? Ezt a? Kérdést, a.? müven íkaba-
don, fzintoly fundamentomosan meg-hány. 
ták vetették-, az a? végett Parisba, öfzfze-
hívattatott Frantzia Kereskedők, kik, mi-
nekutánna fel-tették funda mentőmül: hogy 
a* leg-jobb lelkű/leg-nagyöbh tudományú, 

. ®s leg-gazdagabb Emberek* gondviselése 
alatt lévő Bankónak is lehetetlen Bieg nem 
bukni; ha annak tulajdonát, a' mely tsi-
nálja néki a' kreditet (hitelességű) vala
mely Hatalom el idegenítheti: ezen fim-
dAmentomot,! a* Fr. Respublika Papiros
pénzeire (melyek mintegy anynyi Nemze
ti Bankók voltak) az Afzfzinyátokra; Re-
seriptziókra; és Mándátokra alkalmaztat
ták, 's ezeknek károsító semmikké létét 
onnan magyarázták, mert a* Státus* jófzá-
gai , melyekre, mint ki mutatott fundusok 

% ra (hypothecákra) volt építve| fényes ígére
tekkel azoknak hitelessége, más végekre 
fordíttattak;' 9s így a' Papiros-pénzek, funda*. 
mentőm, következésképpenn kredit nélkül 
maradtak. Hasonló okból nem ígérhettek-
több fzerentsét a' Bankó-tzéduláknak is. 
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9S A ' hofzfeas fzerentsétlenségek •—» 
így folytatták továbbá Értekezésseket •—»' 
kételkedőkké, -V gyakrann igazságtalanok
ká tefzik az Embereket, és ha valaki á* 
következendő történeteket, az el műlttak-
fcól akarná ítélni; : helytelen dolgot tselerl„ 
kedhe*: de egyedül tsak a' jóbann való rá-
fzesülés felejtetheti el a' ki állott nyomó-
xúságokat. A9 mi .mostani Igazgatásunk* 
formája s bátorságot ont belénk fzükséges-
képpen az eránt, hogy nem tért többé 
vifzíza az olyatén Törvényhozó Tirannus-? 
ság ( Robéspierség) , mely , még- ölte a* 
kereskedést és mesterségeket; mert hafzna 
van abban a* Népi-igazgatásnak>, ha igazd ; 
mivel úgy , mellette yagyon a? köz - érte-
lem.., .a* melyen fundálódik az ö fö ereje* 
Tartozunk tehát egéCz reménységgel lenni 
a-z ö jóltévő tzéljai felől: de a* jövendők-
Bek réménylése, nem törli ki elménkbői 
a? miíltt fzenvédések' emlékezetét, és tzU 
vünkből, a' jelenvalóknak érzését* Az 
Anarchiának (Főtelenségnék) következései 
még egéfzfzenn nyomják al kereskedést; 
bajosan lehet ezt folytatni a' maga romlá
sain ; a' tőkepénzei elvagynak ízéledve, 
vagy ásva ; a* műhelyei bé zárva hever
j e k , és a' külső rokohságai el enyéfztek. 
Semmi újhoz iiem kezdhet, a"törvényho
zásnak tétovázása miat t , a' legjobb spe» 
kiilátzióknak (fzé]jel-nézéseknek,vagy vis-

Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Jelzet: 728.197 



£24 1 

gálódásoknak) nints előmenetele , mert a* 
Törvények, melyek , hafVonnal bíztatták 
azokat, idő közben megváltoztak. .Sok 
kell ahoz, hogy vifzfza kaphassa a' ke
reskedés , a' maga hajdani erejét. Egye. 
dűl az idő, 's a' bölts Törvények segít* 
hetik ki a* vefzélyekböl, a' melyeken ál. 
tal ment. Ha a' Revolutzionále-Systemá-
Dak még tsak a* nyoma is el véfz; ha a* 
kereskedés, minden nyűgjeiből, a' tpelyek 
még most igen fzorongatják ö té t , ki fza-
badíttatik; ha az állandó Törvények5 ól-
talma alatt ismét meg-indiílhat: úgy, a* 
köz bizodalom , önként fog fzármaz'di an* 
nak fzerentsés folyamatjából. Nem ta
gadhatjuk azért Kegyelmed előtt , Polgár 
Ministcr! hogy a5 mostani környülállások-
ban nem látjuk lehetségesnek egy fel-álií-
tandó Bankónak boldogulhatisát. A' leg
főbb okokközzü), melyek gátolni fognák 
annak fzerentsés előmenetelét egy az; hogy 
nints közönséges bizodalom. Egyfzersrnind 
tartunk attól, hogy a? hebehurgyálkodás, el 
ronthatná itt már előre azokat a' jó követ
kezéseket , melyeket idővel lehetne várni 
egy ily|fundátzióból. " 

A* Belső dolgokra ügyelő Fr . Minister 
Senezechj a.9 Brü/zfzelhen lévő Kórmány-
fzekkel közönséges Ü'ést tartatott Január. 
s8-dikánn3 '& azon Ülésbenn egy Befzédet 

Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Jelzet: 728.197 



mondott, melyben ki nyilatkoztatta az ö 
küldettetésének tzéljat: hogy t. i» a* Kö
zönsége* Tifxtviselök ellen vaíó panafzfzai-
kat a5 Lakosoknak &orgalmatosann meg* 
visgálja; miraekokáért, ámbár ő el megy 3 
napok alatt Brüfzfzelböl 9 a*, nagy Keres
kedő-helyeknek meg-nézegetésére; mind
azáltal hagy maga helyében hátra egv Sze-
m é h t , kihez mind Néki, mind a' Direk-
tóriumnak is bizodalma vagyon, Az 3 bé 
fog fzedni a* Polgároktól minden panafzo-
kat 9s kereseteket. 

Parisban újra egy Öfzfze-esküvés volt 
munkábann, a* mostani Igazgatás' formá
jának le-rontására, és a'Királyságnak vifz-
fza állítására: de ki tudódott, és már Jan. 
30-dikánn el is voltak fogva némely Öfz-
ízcesküdttek, kik közzül Foly\ Brothier, 
JSerthelot, Delaville, 's Arnoy neveződ
nek. A5 ki-tudódás, Malo nevű Polgár ál-
ta4 lett, ki a' 21-dik. Dragonyos Rege
ment Komendánssa. Erről meg-értvénn 
a' Kontrerevolutzionisták, hogy panafzol-
kodik a' Direktórium és a* Politzáj-Mini-
fter ellen: hozzája mentek, 5s leg-elöfzfzör 
is azt vitatták előtte, hogy lehetetlen 
meg-állani a? mostani igazgatás* formája-
nak; és hogy J ó lefzfz xg-dik Lajost be
ültetni, a5 maga Atyjai trónusába. Felfe
dezték az efzközöket is * melyeket $ ezenn 
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tzélnak el érésire gondoltak k i , 's kértél 
azoknak fzerentsésítésére Melónak vélek 
való egyet-értését, oly ígérettel, hogy Re
gementet 's Lajos* kerefztjét fognak néki 
fzerezni, és most előre ajándékul adni 50 
ezer tallért. Máló, hírt adott mindjárt a" 
Politzáj-Ministernek, ki ötét meg*kérte , 
hogy mutassa az őfzfzeesküttekhez barát
ságát, melynél fogva inkább ki lehessen 
tanulni Azoknak minden titkaikat. Úgy is 
lett végre, hogy az öfzfzeeskűvés' Fejei 
közzűl némelyek a* Maló* fzállására men
tek , a5 hol vagyon a' Katonai Oskola, •>$ 
ott tanátskoztak; azonban o l j Rendelések 
voltak téve a' Republikáríusok* réfzéről, 
hogy az egéfz tanátskozást jól halhatták' 
egynehány Tanúk. A* tanátskozás' végző* 
désével, midőn haza felé indultak a* Kon^ 
trarevolutziónisták: cl fogattattak. 

Elegyes Tudósítások* 

A' Tripolisi Dey, és a' Dániai Udvai 
között, ki telvénn az ideje 8-dik Januárius-
ban, aJ Fegyvernyugvásnak, mely, 4 Hóna
pokra köttetett vala : már azólta ismét el
lenségeikké lettek ezenn két Hatalmassá
gok egymásnak, tsupánnfazért; mivel a' 
Tripolisi Fejedelem, több ajándékokat kk 
vánt a' Dániai Királytői, hogy sem mint 
ezP reájok állhatott volna azokra, úgy-
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mint: két 40 ágyűs Fregátokat 1 300 ezer 
piáfztert; és minden 3-dik efzt. ben tiz ezer 
piáfztert; mely kívánságot midőn sokallott 
volna a'Dánus Consul Lorohner: fogta ma
gát a' Dey , 3s még meg-tóldottaazt, fzáz 
ötvenezer piáfztert kívánván még az elö-
fzámláltt adókonn kivűL Ekkor a' Dámis 
Consul, oda hagyta a' Tripolisi földet, és 
Thetis nevű Dánus Freg-átra ült fel, a* 
mely , 8-dik Janáriustól fogva fzűntelen a* 
Tripolisx Kikötőhelynél tartózkodik, mind 

azért , hogy ki ne erefzfze abból a'Rabló-
hajókat, mind pedig, hogy az oda vifzfza 
térő Káperektől, vifzfza vegye, hamíDá-
xius prédát találánd nálok* 

Kosciuskó, Jan. 26-dikánn Stokholm-
ba érkezett. A* sok sebek, és belső gyö
trelmek, ugy el gyengítették, hogy nem 
járhat ; hanem E|nberei által hordatja ma
gát. Minekelőtte »»el indult volna Péters-
íurgból Amerika felé: a* Tsáfzárnétol és 
a' Tsáfzári Hertzegafzfzonyoktól, egy úgy 
nevezett Souvenirt j(zsebbéli kés- olló- plaj-
báfz- jegyző-levél- tűkör^ V egyéb efféle-
tartót) kapott ajándékban, melyet Azok, 
tulajdon kezekkel készítettek. 

Orofz Birodalombéli Tudósítások. 
Egy bölís és jó Fejedelem' fzavának an

nyival több hafzna fzokott lenni sqk pa~ 
xantsolatokénál, a'mennyivel jobb az Alatt-
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valókbann az önként való engedelmesség, 
a* tsutpa képtelenségnél. Pdl Tsáfzár, ki* 
nek példás tselekedetei már is fzámosok, 
Jeícssén remekelt e' réfzbenn is. Meg-ért-
vénn t. i. hogy Teatőrzöi nem jó fzemmel 
nézik az ö előbbeni Reg. jenek hozzájok 
lett kaptsoltatását, mindjárt meg-jelent ná. 
lok maga fzeméljében, *s a' többek között 
így fzóllott N é l ^ k : ,, Az én Regiem — 
úgymond — s sok efztendökíg fzoigált en
gemet hírenn: meg akartam tehát jutal-
unaztatni; de -mi* által jutalmaztathattam 
volna meg én azt inkább, mint hogy ve
letek egyesítettem. Meg akartam mutat* 
JU , hogyén betsüllekTiteket, és hogy leg 
főbb tifztességnek tartom azt3 hogy én, 
aa én Testőrzoimhez tartozom. Katonák
ká akarlak benneteket formálni, olyanok
k á , kik, alkalmatosuk Hazájoknak oltal
mazására* Boldogítani akarlak Titeket, 
*s az Orfzágot 's a5 t. Ily ízívrehatő be* 
fzédénn a* Tsáfzárnak, igen meg-indűltak 
a5 Testőrzők, térdre estek előtte, Vfogad* 
i á k , hogy kéfzek éret te, életeket is fel
áldozni, — Április Hónapra halafztotta a* 
Tsáfzár a3 maga és Felesége* meg-koro-
jiáztatását, mely eránt következendő értel
mű Jelentést tétetett közönségessé: „ Isten1 

kegyelméből Mi Első Pál, Tsáfzárja és 
egyedülvaló Uralkodója minden Orofzok-
pák 9s a5 t.' adjuk tudtokra a' mi hív Alatt-
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valóinknak, Egyházi- Katonai- Polgári- és 
niinden más Rendűeknek. Minekutánna 
Mi el jutánk a ' m i régi Atyáinkról reánk 
fzállott Trónushoz: első kötelességünknek 
tartjuk ,~ hogy háládatosságnak áldozatját 
nyújtsunk bé , a* minden földi Orfzágok 
feleit uralkodó Mindenhatónak, 5s a* vé
get t , tartozott tifztelettel kövessük a3 régi 
Izrael Királyainak ,, valamint ,az iga?, hitű 
Görög Tsáfzároknak, nemkülönben k* mi 
Istennek-tetfzö Eleinknek , minden Oro-
fzok* Egyedül való-Uralkodóinak, és más 
Kerefztyén Fejedelmeknek példáikat; *s 
az Isten5 kegyelmének líj zálogát vegyük 3 
a' mi meg-koronáztatásunk, és a'fzent ke
net által; melynek alkalmatosságával akar-* 
juk egyfzersmind, a' Görög igaz hitű, és 
más Kereíztjén Fejedelmeknek fzokása fze-
rént , a' mi igen kedves Feleségünket is 
Mária Fcodorotuna Tsáfzárnét a' meg-ko-
ronáztatásra méltóztatni, a* mély $ a'Min
denható' segedelme által, a' mi első Fö-
Ykrosunkh&n Moskaub&nn fog véghez men
ni 1797-dik efzt.nek Április5' Hónapjábafon* 
A* midönn ezt hív Alattvalóinknak tudtok*. 
ra adjuk, kötelezzük őket Atyai módra 5 
egyesítsék vélünk együtt fzíves buzgósága 
könyörgéseiket* a? Mindenható Istenhez, és 
minden Jók' Adójához,- hogj küldjön Az, 
©rőt minékünk a' magasságból, mely ál
tal ? az Ö Szent Nevének ditsöitésére, a9 
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köz - tsendességnek meg- erőssítéséíe , és 
a* mi Orfzágunk' boldogságának gyarapí
tására teljesíthessük nagy hivatalunkat* 

Költ Pétérsburgban Déc. 1%-diká/i Í79& 
Pál. 

A'Moskaui Koronázás' tzeremóniájára, 
hívta aVTsáfzár a* Néhai Lengyel Királyt 
Stanislaus Augustusi is, és alkalmatos iita* 
zására minden rendeléseket meg - tétetett* 
— Minden Orofz Tifzteknek 5 még a' Ge
nerálisaknak is , a' magok Reg. jeikkel kell 
lenni ezentúl* — A' fzolgálatra alkalmat
lanokká lett Katonák ^ több zsoldot kapnak 
a£ elobbeninél, *s egyébaránt is nagyobb 
gond lefzfz reájok, mint volt ennekelőtte, 
— Hogy a' Pétersburgi Ispotályok' álla-
pótját annál jobbann kitanulhassa a' Tsá-
fzár: mind el járta azokat, és fzorgalma-
tosan meg-visgálta a' Feleségével együtt, 

Kurlandiát felszabadította PáíTsáízár 
minden afféle parantsolatok alól, melyek, 
a' kereskedést fzorongatták. Már nints ott 
most semmi tilalmas portéka, A ' közön
séges fizetések Kurlandidb&n 9 nem Ban-
kó.tzédulák által esnek többé; hanem AU 
'bért tallérjai által%. 

A' Frigyes-Belgyiomi, vagy Batáviai 
Nemzeti-gyűlés, lassan siet az ujj Konsű* 
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trátzió - Tzikkelyeinek még - hat-ározásávaL 
A' Religióra nézve hozott Végzése ez; A' 
Batáviai Nép, tifzteletben tartja a*.Fő-Va
lóság' léteiének esméretét x és ezen es mé
retnek a' virtusra *s n jó erkőltsökre néz
ve való hafznos erejét: jelenti közönséges-
sen ? hogy teljes fzabadságábann áll kinek 
kinek, úgy fzolgálni az, Istent , a' mint meg 
van győződve önnön lelkébenn, 's bátor
ságot és védelmet ígér e' réfzben fejenként 
Mindeneknek* V 

Hágából Febr, y-dikénn t — „ Áz ujj 
Konstitútzió' 775 Tzikkelyei közzűl, két* 
fzáz vagyon már/meg-állítva* 

Béts. 

Az Ölafz^Orfzági Ármádiától, tegnap 
estve fzerentséssenn ide érkezett Károly 
Fő-Hertzeg. ;' • » v 

Azon 24 iVíenyetskék közzűl, kiket 
Anglus Qu.Máite. ki-házasított, ezer forin
tot fog kapni > a* ki leg - előfzfzör Ízűi. 

Magyar- Orfzág* 

Pestről Febr. 10-dikénn : — - „ Itt 
áz egéfzfz Januápus, és Február^s ' eleje 
nedves, ésilágy volt, de ez utolsónak a' fogy
ja legényesebbenn viseli magát. A ' F á t -
sáng nálunk igen r í g , dugva tele vágynak 
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"minden tántzos Szálak, házasodnak-,fféi}. 
liez mennek, lakadalmaznak az emberek, 
A' Rekruu - hordásnak vége hofzfza nin. 
tsem A' Ns Varmegyék ki állítottak már 
kétharmad réfzét az Orfzág-gjülesben ígért 
új Katonaságnak." 

Erdély Orfzdg. 

JSÍágy-Enyedrol Febr. 9 dikénn: -^ 
„Ezen Aiso.Fcjervarmegypbe-n.iW. Igenné. 
vü Helységben, egy betsüleies Bartók ne« 
vü Nemes embert estve midőn vaisorált 
volna, az ablakon kerefziui úgy főbe lök 
t é t , hogy mindjárt meg-hói t . -A' Gyil
kos még nem tudódik, de most keményen 
puhoulódnak (upógatódznak) utáana*" 

• ' • # * # 

* * * # * 

Tudósítás,, 

Hogy a* hafzontalan költségtől és sok Levele^ 
írásától meg mentsem m a g a m a t , azoknak a' kiknek 
illik itt közönségessen felelek. Az én Halgatóim' fzá* 
mára ki-adandó Könyv még ez elótt efztendÖ'vel e t 
kezdóáött nyomtattatni, de az én nagy kárommal fél-
be fzaka'ott tsak h a m a r , mivelhogy némely tóldalé* 
k o k a t , melyeknek a' magok helyekre bé kellene jö* 
n i , és a' melyeket még ez elótt efztendóvel a* Cen. 
sura alá ad tam, még sem kaphat tam kezemhez Ezt 
kéntelen vagyok hírül a d n i , hogy a ' kik ne talán 
praenumerál tak, azt ne gondolják -t hogy pénzeket el 
akarom sikkafztaai, &övy Sándor, 
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