
Bét$. 
Ás fő Hadi Tanáís , jan. 23-dikán e^ent 

Itt következő Tudósítást adta ki, mdlyben 
a' Negoditinái történt diadalmas tsatának az; 
elsó Tudósításból el maradott némelly kör-
nyülállásai adattatnak elö: 

Már az el műk Dec. 31-dikén theg tá
madta volt jooo janisatokból, és aoo Spa* 
hikból Illó Törökíég, a' Bíanovát^ky ízá* 
*bad féregét, nieliy Sípnál állott\ de a£ 
említett Szabad fetegbéli Kapitány R&.di^ky* 
az íllyriai %Oiáh Rög, béli Kapitány Quelf* 
Főhadnagy Bduer, és Stutczos Hadnagy 
iSajer Urak-, oliy vitézi módra vezették 
népeiket az ciknieg ellen, 's ezek olly bá» 
toríaggal kekek viadalra, hogy az ellenfég* 
két ízáz enber vefzfeíegé után, Szaiadásba 
hozódctt. Minthogy a következő két napo
kon egy lélek fe mutatta magát az eflenfég 
közzűi: tehát Oberíter Liptqy Úr, Major 
Hübner Urat, a' Reifeky Regjéből 3 Kom
pániával, 's ugyan annyival az íllyriai Oláh 
Reg, bői, Gladovában hagyta, maga pedig 
•&* Ldttefmann *$ Pálfj Reg. jeinek első Bá-
•talionjaíval, és az- íllyriai Oláh Reg. bői % 
&* Reifcky*éhbl Öfzve Szerkeztetett 3-dik Ba* 
ralionnal; nem külcrnb^n 11 Tzuggal az; 
Erdödy HuSzárjai közzül; 8 ágyúval, és a* 
Bánáti Német Reg, bői £40 Stuttzosokkál? 

H Jan? 

* 
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Jan. 4-dikén,' Rcríochoti alól t$n~mu ékg$ 
hegyen, Jan, .5-dikén ,.,.3 óra aTatt#* JWjrar 
Balámkán fellyül ment, meliy heílyet az 
®lhafég fal égetvén, puízrán hagyott, és 
•1 küldötte akkori Kapitány, már Major 
S^arvasy Urat , a* -Húfzáríagnak.. egy r.éizé* 
vei előre. Mivel 22 útnak terhes volta miatt 
mind a' Gyalogíag, mind kivált az ágyúk* 
íiagy %gyel bajjal, és igen laíTan haladhat
tak: még Oberfter Liptay Úr, tsak egy fél 
érával érc Samorinovát^on. t á l , hogy mit 
Major S^arvasy Urat minden felöl meg t4 
madtaV vele lévő Húfzároknál íbkkal felt-
febb Számú elIenSeg, A'Major Úr meg kém 
rettent kevés de bátor .Húsárjaival as eííep 
fégtól; hanem olly tűzzel 's erőben •Szállóéi 
vele Szembe, hogy az, több rendbeli''pr6-
bái után is s tsak nem boldogúlhatoct; végre 
pedig5 1 zászlójától meg válva, hátat íor* 
ditott, 5s & Bukovt^ei útra vette magái; — 
Ámbár az emiitett út ig^a faros és alkalmatlan 
vélt: de még is mindenütt nyomában voltak 
HuSzárjaink.' Öberíter Liptay Úr , utánna 
küláött.MkJQt S^arvasj Úrnak 1 ágyút, és 
a9 Stutrzosokat, Major Rakitsovits, Úrnak 
vezérlés® .alatt. A* .míg £ Ntgodin körűi 
lévé nádasból 9 és a*'Palánkából el verettettek 
a'Jantsárok: miná elébb elébb nyomultak 
Gyalogjaink is, '' Major 8&arvaty Úr f hafz-
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kiálai akarván @zen Szerenrsés kornyüláílásO-
k-at, tsák nem tágított tovább is az eíieafé-
gen„ — Bukovt%4n innen, Negodinho%_ eggy 
óránnyira van eggy hegy ? azon még ízállott 
az elleniig, és újjra viadalhoz kéfzítetté 
magár. De hagy Oberfter Lzptay Úr , % 
ágyúval, 's a* Lattermann Reg* béli Major 
Sűhel Űr vezérlése alatt lévő Batálionhal"5 
el Ő állott .vol t , iS^űrrv ajy Úr fegítíségére; 
tehát kevés ellent állása után, a* hegyről, is 
le nyomatott az eiienfég.' Minekutánna az 
elleníégnek nagy réfze el fzélléíz'tétett, és 
a* völgyben nehezen mehetett a'jégen ke~ 
rlfztűí: ütarina küldörte Qbsrftér Liptay Út 
üzöbe Gergely és Kalmár;'KapitányUrakat/ 
ezt a* Bánáti Német Reg, nek Stuttzosaival^ 
amazt pedig eggy Oíztállyal SL Pálfy Reg. 
jéböl; maga pedig több íiépével Bukovt\& 
felé indult, itt az elieníég negyedfzer ízedfe 
magát Öfzve * de miheliyt népünk közelről 
tekinthetett a* íz^mkh^ \ leg ottan fzaladt a* 
Timok vizének 5 még pedig nyakra főre "s 
közzüle némeliyek a' hídról is le ugráltak á*' 
vizbe, tsak hogy annál' hamarébb el veheíle'k 
magokat fzem elől ' /AzOberöér Úr, V J 3 U -
kovtjénél lévő hegyén meg. féfzkélte Hiágát$ 
és-el küldötte Májdr Sohel Urat*"eggy Ofe 
tálly. Gyalogfággal $ a' így úval $ *s' úéhkúf 
Wdikxokkal$. hogy. &s -Timokón lérő; hidat 
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foglalná el ' Az eiieníég,- otödfzöri ízemBe 
fzáilasa áltál, meg akarta azt akadályoztatni! 
éé'timii sűk el akkori Szándéka is , mert I-
gyűinknak V Gyalogjainknak tűzök 'azt'tse* 
kkedtc , hogy kenteién vólí a'hídon tol I0é 
hegyekre viffza vonulni. Minekutánna a* hl-
£at el hordták volna katonáink^ egéfíz népünk 
a Bukovt^énéi lévő hegyre telepedett 9 és 
egy nap ott maradott. Mivel pedig már 4 
napot 9s 4 éjfisakát töltött el tsupán az ég 
alatt: téhat 7-diken be vitte Oberfter Liptáy 
Űr Negodinbdi minekutánna Bükovt^éba 4 fő 
fzabad feregbélieket, *s 1 Tzűg Hűfzarfágot 
Szállított vóína. — Ezen elö adott vitéz ts'é-. 
lekedete által Oberfter Uptaj Urnák, nem 
teák Orsóvá maradr el az óhaj tort Segíttség-
tol 's elefégtöl; hanem Gládova is, és Ég 
egéífz Krajnai kerület, hátoríágos állapotba 
hellyheztetódőtt. — Az ellenfégnek fzáms 
nem volt kevesebb foóo-nel, mellyet '"Mék* 
mef Basa , ss annak fogságunkba esett Kihajé* 
ja (Melytartója), és más fÓAgák vezérlettek, 
A* mieink nem voltak többen 2440-né!. Né
künk igen kevés vefzteíégünk volt; az ellenfég 
holtjainak és febesíeinek Szama pedig refc 
megy ^öö-ra. if katonák ?s ? fzolgák fo
gattattak el közzüle. — Oberfter Líptay Út 
a5 dolog Szé'réntsés ki menetelét leg nagyobb 
tékmt Szarvas? Urnák tulajdonig, kk h 
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Ö Felfége? példás vitézségéért, Majorságra 
méltóztatott emelni, és a3'?Mária Tkerésia 
Rendjének kerefztjével is meg tifztelni. -*-? 
Különös magafztalásfal meg nevezi még az 
Oherfter Űr5 Major J£akitsov&:s, és Söbel; 
Lattermann Reg. béli Kapitány Blühmeli 
Lovas Kapitány Gróf Erdődy; Főhadnagy 
Neuhér; Alhadnagy Boldisár, és Reck;. 
Kadét Gróf Festetits Péter % ps•••Cacit? Antal 
Urakar, P<m/ Fómozsaras, és Hermann Pat-
tantyusfal eggyütt. Átallyában pedig min
őén Tifzí Utaknak, valamint az egéffz féreg
nek is meg. adja az Oberfter ú r azt a' ditsé-
retet, hogy eggyet is ki nem rekefztveg 
nagy álihatatosíaggal állottak ki minden ba~ 
jókat, és fejenként bajnoki bátorságot mu
tattak. —̂  Az Aitifztek, és köz emberek köz-
2ÖI, különös bátorságokra nézve, név Szerént 
emliti az Oberfter Úr im'e' követkéz endóket 5 
úgymint: Verperés Láng Strázsamestereket. 
Nagy, Goléberger, S^eg'Ó, Bene, Ger* 
gits , Matyók, Nováts és Vi^i Káprálökat; 
végre Perse, Pelits, Hermann 5 Ivánavit$$ 

MiloseVi és Retting köz embereket, 

* • ( - * ' 

Tehát az 1790-dik efetendÖnek els5 Hónap]*, 
Is a* TVraafe környéke is okoí fzolgéltatnak minékünk 
$ m , hogy Vohérn&ki Szilágy által Magyar köntösbe 
llíÖztetett Henriásfabol , kedves Nemzetünkre fzáh.-
Isaffunk kevés változtaiáfíkl négy Bevezetés fórokat * 
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Magymnk l'ttfzitek a fok ízéj) reiridree» 
Rátok is fordítják mmden*k feemejíet. 
Szex tiizön által villog nagy fényetek ^ * 
Király ülik ii-eméanyi, — Poríáí ; rémétitek. 

O Felsége még mindég változó egéfíég, 
ben vagyon. • 

Tegnap estre egy kk Bál tartatott as 
UdvarnálV a* mellybe tsak egynehányan 
&'• fo Nemesek közzial voltak., a* hivatalosak. 
Úgy értettük 9 - hogy ezen Bálban a'fö Her-
t?ég9 \ a" fo Hertzegné Is Magyar,..ruhában 
•Szándékoztak- meg jelennL Azt hizonyoíTan 
tudjuk,, hogy Gem Hertzeg Würtemherg s 

-íj? ío Hertzegné Te§tvérje».-nagy_ siettséggel 
kéfzíttetett magának Magyar ruhát 9 melly-
fiek tegnap jókor kéfzen kellett lenni. 

Azt befzeliik itt némelly fo Méltóságok, 
$" kiknek Szavokon pedig méltán lehet épí
teni , hogy a' Prujfxjm Királlyal. nehezen, 
f<pg hartzra kelni a' mi Udvarunk. Nagyok 
ugyan a' kéfzületek mind a* két réízröi, 
maga a', Pruff^iai Király meg parantsolta ̂  
hogy kéfzen legyenek a' faját hadi kéfzüle* 
téi 'is; ' ki is rendek azoknak fel kéfzítésére 
3'O/poQ Tallér r. Pénzért-meg lehet, hog^r 
ífflem fóf,ja> magát ki .ütni,aVhad, —• Adnák az 
Bgek, !\o^y íáf is ürné: mert kéttség kívül 
í g y 35 Jeifz, ÉTÍ sót kik ellem iraHtathafTá k 

Kató-
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Katonáink vitézségeket, ha a? nagy Fridrik 
Tanítvánvival nem mérkodznek is. — A* 
Wurmfer Reg. j e , mint irtuk, T^eA Oiv 
Szagba rendeltetett; Mártzíus elején Győr-
&e;z is fog lenni: de ott meg állapodik 5 *s 
fogja várni a' további rendeléseket. 

H. HohenloJie arra kérte Ó Felségét» 
(a ' mint egy nagy helyről értettük) hogy 
engedné által az Ó gyalog Reg. jébe, Liptay 
még akkor Oberftlieut. Urat Oberftemek* 
Azzal áz indító okkal támogatta a* Hertzeg 
maga kérését, hogy ha olly érdemes Kor*, 
•méiiyozót kaphat Reg. jcb©, mint Liptay 
Űr: rehát két mks Rég. el is fel ffog á 'Her-
tze|{ Reg. je érni Ó Felsége, kegyeíTen 
jfelelt a' Hertzeg kérésére 9 hogy nem akarja 
Gróf P^$y János Hadi Tár mester Urat, 
mint Pröpriet-átiust,'azon hathatós örömtől 
meg fofztani, tnellyet eddig is vett Liptay 
úrnak Reg. jében való-létéből, *s a' melly 
öröm moft minden bizonnyal fokkal na-. 
$yóbbra tetéződött* 

Magyar Ürf^ág, 
A9 • Komáromi. Mindenes Gyűjtemény* 

hen, nagy ©rémmel oSvaffuk, hogy T, Ka" 
%int%y Ferentz Úr> a' kuTebb: Oskolák Igaz
gatója , Klopfiozk M*/fífafát9 Gcfoner Sa« 

te 
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lamónnak minden munkáit, és Hamletet *) 
ízándcko^ik míuden órán fzillö;t íiyelvikikőíi-

. . . . . . la 

*D Hamlet, eg'gy igeit nevezetes fzófríoní Játéka. 
aina' hgJhafcaílán 'Sí'á^.r^eár-nak, az 'Atig.Uis rnép'. 

. Jjálvánnyárxak.,- kinek. ízületése napját úgy üli 
a' Nemzet, mint ínnepgt^ és a' Idaek tetemei., 
a' Királyok tetemei k.öztt nyugofznak.—• .Eze%. 
ÚfztetetetShakespear-mk nem a'fzárniazás, hanem 
a z é f z fzerzette. Minden munkáit éppen moé 
adja ki kéf Köny viros Londonban, 20 Dárabok-s 
fean, gyönyörű m eitztí sekké 1, mellyékea az eísd 
jneste^ek dolgoznak. Minden £)arab 60 forintba 
jön, á' 20 Darab tehát Öfzvesgggel 1200 forintba; 
még is annyira ment már az el múlt efztendÖbs^ 
zz Előfizetők fzáma, hogy bátran hozzá foghat
tak a' Könyvárosok a' ki adáshoz, a' mellyre jc 
smiíiónáí több kívántatik. —? — Nints az, más 
Nemzetek ki rekefztésével, tsupán az Ánglus 
Nemiéinek meg, ígérve, %ogy 6 belolle fzár*. 
mázhatnak Shakespeáyok. Származhatnak a4 Ma**-
gyavokból is : tsak ferkentés 's jutalom kívántatik* 
M' Komáromi Tudós Társaság hozzá nyúlt Há
gánk képében, a' meg kívántató efzkÖzökhÖíH 
fel tévén 20 Arany érd§m pénzt, eggy olly 
Jzomorá Játék líi dolgozására ferkento juták 
műU mellynek materiája a' Magyar Hiíloriából 
legyen véve; próbája pedjjj a' lefzen, ha?, Német 
síyelvre által fordíttatván, egy nevezetes Ném<$t 
Teátrombau égéűz kedvvel, *s meg eíégedésfe! 
íbgadtatik. — Többeket is várhat a* Haza illy 

•• , a e - > 
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kihötsátám *). .— Eza'nagy érdemű Hazafi, 
á /̂friaga" korrnányoxása alatt lévö Oskolák 
Tanítóinak fzivekre kötötte, hogy O Feifége 
rendelése ízzrkit. a\ német -nyelvet- fzorgal-
matqffan .taníttsák ugyan; de-a* mellett t* 
Hazai Nyelvet is minden igyekezettel gya
rapítsák; mivel a'Fejedelemnek éppen nem 
tzcllya, Anya Nyelvünket el törleni. -^- Az 
Egek élteilek Yízaporíttsák kedves Hazánk
ban á* Kű^intxyakatI 

.Pestről ina eggy érdemes Hazánkfia , 
hogy. .az oda vaió Nevendék Papságnak eha 

igaz-

nemes tseleksdeteket az etníitett nagy érdemii 
Társasigtói, ha airnsk nemes tzélíyát kedves 

- Hazánkfiai is kivanják az által elö mozdítani, 
hogy a' Társaságnak Mindenes Gyűjtemény nevezetű 
munkáját fzámoflaa meg fzereZni el nem múlat
ják.— A' Mindenes Gyűjtemény, hafzoos és gyci-
sjyörködtetÖ Gyűjtemény. Két árkus jö'a be
lülié eggy héten. A' fel efztendei glÖ péus 
yeá 5 forint, 

t) Már á? máit efztendSben, illy homlok írás. ajaie 
botsátott világra egy kis Könyvet: Bátsmegyeinek 
qfz'véfzedeti Lei/elei. Költött Történet Kaffan,,— 
Sajnáljuk, hogy ezen múlattságos Könyvből va-
lamít ide nem iktathatunk. Az.9. £ÍQm is jó- hl 
isinált volna a' Könyvhöz. — Ennek Jki ayom-
tatása , a' Ug jobl? ízlés reguláihoz vagyon-
fzafeva, 
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Igazgatója, 's valóságos Attya, fó tiíztekndo 
Volgemuth Filep -űr, annyira kívánja elé 
mozdítani az Anyai Nyelvet, hogy kis Pap
jainak minden jeles Magyar Könyveket meg 
Szerez y soVízamokf a., maga költségén, a* 
Magyar újságokat is hordatja. Ezen nemes 
indulatú Hazafinak példás cselekedete, nem 
tsak a? Magyar Nevendék Papokat 'indítjt 
Szép Nyelveknek pallérozására;, ha^em íei 
Serkentette meg a' Született Horvát t Tóip 

és Német Mjakat k $ as Magyar Nyelvnek 
.tanulására: úgy hogy közzülök mar fokán 
aemtsak értik i Magyar Könyveket, hanem 
magyarul is befzélhetneL «*•* Örömmel ír* 
hatom (így folytatja Szavak • V- Levél író ) 9 

hogy %z ide való. £o. Oskolának más. nemzet
beli Profeflbrai • is taníttatják magokat a* Ma
gyar Nyelvre, ; 

(Talám ugyaa eggy Hlyen' érdemes Pro-, 
feffoi"- Úrtól kerülhetett az a'' németül írtt 
gyönyörű Levél is y ' meilyet a*, napokban 
volt izerentsénk Pestről venni; de a' melly-. 
nett nem Volt alá téve az írónak betsés neve. 
így ízóíi a' többek között, a' magát tőlünk 
e l l titkok? ö de estner étlen létire is Szerete
tünknek \ tiszteletünknek tzéllyává lett í r ó : 
In Ikrén Journalén $ welthe Sie., voll kind' 
Ihher Hochachtung" g'egen unfereh Vatet 
Jojefk II Ikren-Mitbürgern %uJenien f»fle-
gtn? las iqh dk Jtrahlenden Zu^e Ikres 
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Her~vm$> uígtétth jie ungrifck gejekriehen 
/ind l und ich ín diefer kernvollejler Sprache 
noch gröjicntheik unhewqndert k'm : JQ 

fchwali doch.imm Her£ immer auf s heym 
\A?iblicke diefer íVorte.: Wohl deni Fater-

.- landef ~~Woh! dem Fürjien! — — lek . 
fiin^war ein gehohrmr Deutjehe; aher wéil 
entfemt von jenen* welche dieje den .Mng* 
hndern fo áhtilhhe NaÜQn verachten wollm* 
— Azon írásokban fzemlékem én az Urak 
Sziveket, mellycksr a' mi Atyánkhoz II 
Jősefhe^ • vi felte tó riui tifztelettel meg tely-
!yesedve fzo-kták az Urak'' küldözni a1 magok 
Polgár Társaiknál^ jóllehet azok magyarul 
vágynak írva,:és; én azon sikeres nyelvbea 
még nagyobb réfzéntjáratlan vagyok:, mind' 
azáltal mindenkor fel buzdult bennem a* 
fzivem ezen fzóknak meg látására: Boldog 
a^a Ha%_a! '-*- Boldog a1'Fejedelem/ -—> 
•—- £ri ugyan Született Német vagyok; mind
azáltal koránt fem egy lélektől vezéreltetem 
azokkal, a'kik ezen Nemzetet, melly any^ 
nyira közelít az Anglusokhoz, meg akarjak 
utálni. *** KevéíTel eiébbeni ízavai után, illy 
nemes vallást tefzen az érdemes í ró: lek 
liebe die edelgejinnte Ungarjfche Nation, 
Én 'Szeretem a3 nemes érzékenyfégil Magyar 
Nemzetet. — Az Hlyen gondolkozásnak 
módja '$ indulat , dítsöffégére Szolgál nem 
tsak a* Levél írónak; hanem valóban az 
egéííz Német Nemzetnek. Szeretik is min
den tanúit 3s jó fzivü Németek aVMagyaro
kat. JÉló Tanúi ennek mind azok,, valakik 
Német Orfzágnak nevezeteífebb Városaiban 

meg 
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meg fordultak, : De üyilvánssgos bizony^ 
ságok erre, magoknak aJ Német Tudósok
nak -becses írásaik is , mellyek, valahol ak 
kalmatoííagok vagyon, mind nagy dicsére
tekkel emlékeznek a' Magyar Nemzet felöl. 
Hlyének p. o.'-a? Schlöt^er} Nicplai, Spnierf 
Trenk, Schrock*, '(á*-ki fsak ugyan maga m 
Magyar Orfzágrólvaló) és több illyen nagy 
Embereknek írásaik. Métshen fok Német-
Urak kezdik tanulni a' Magyar Nyelvet, 's 
a* többek között egy Tanácsos Úrnak (Regie-
ruttgsrath) két Kísaffzonyai is, 4 - S^ehenb'őí 
is azt fi ja közelebb eggy érdemes ú r , hogy 
tsak azolta, a5 miólta munkánkat megin
dítottuk, reá adta tnagát Guberniális Con~ 
clpiíta Sxeivert nemes $%áf^ úrV Nyelvünk 
tanulására * 's annyira e!6 ment benne, 
hogy már nem -tsak folyvást olvas; hanem 
ért is. —• A' midőn a' Német Nemzetnek 
fzintén ácallyában való hajlandóságát tapafz-
taíjuk Nemzetünk erántt, ugyan nem vál
tanánk e' fel mi is ezt hafonló hajlandóság
gal, *s nem igyekeznénk e' av felőliünk 
való jó gondolatokban a* Németeket meg 
erőíiíteni.) 

Már ncmelly Nemes Vármegyékben 
meg voltak a* Közönféges Gyűlések: a* • 
meföebb lévőkben, i* hová későbben érhe
tett le az Ő Felsége kegyelmes ViíTzairása 
( Refcriptuma), még a' jövő hónap elején 
fognak tartatni. — Nagy a* reménysége 
hogy valamint Ö Felsége, fzülött Nyék 
vünkön is méltóztatott Királyi kegyes fzá% 
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dékár jelenteni kedves Hazánknak : úgy a' 
"Nemes ^Várriregyek is ? nemes ér^ékefiyfér
geknek meg .bizonyítására , az Udrari nyelv
vel is fognak élni felélésekben $ *s ekkép
pen igyekeznek t, az Ő Felsége tetízeíftsfcö-
tíését, hafönló kedveskedéssel vilzemtagolnz* 

Sp any ol O rjj£ á g. 
JkTádritbólitjkk: „Azon nem ieheí tso-

áálkozni, hogy olly írások (fzátfi fzeréní 39) 
Vágynak átok alá vettetve, a* visgálódó föék 
által ki adatotr, és az el múlt Dec. i^-diklh 
minden Templomokban ki hírdetréréit fé'~ 
gezc-ben, a' mellyeknek rsupa felül Írások 
meg mutatja, melly vefzedelmesek legyenek 
azok az Anyafzéntegyházra nézve. •• Hlyen ők 
f>. o. A^ Ördög d j^entettt vízben f Le 
Diab'le duns V Emi bénitej. Az Eklésia, 
és a^ igazság ritkán atyafiasok fEcckfif^ 
et lufiitia raro Sorores), . .De KZ valóban 
álmélkodásra Való dolog, hogy a" ktrliosatO's 
írók között leg- elöl a1, van tbv^ v & ki -eggy 
a* vallásnak leg •érzékenyebb, és hacalttiaiöüb 
védelmezői közzől: Neekei\ -— Egynehány 
hónapokkal ez* előtt „ azt ítcíie a? 'Franuía 
Akadémia az 6 Könyvérdi, mellyé? itt§ te) 
'vallásbéli vélekedéseknek tiywMg vőkskrői-
(vagy magyarosabban; & Vallás hafsmor, 

• . . • « * 
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voltáról), hogy ss emberi $$mzgzf£ i iá 
hafznoííabb Könyv nem jött. ki-anail abi&n 
az efetendöben. —. A' Spanyol Szent; Sxé-ls 
éllenbe» átkot kiált az elleii^.és araiak oka-, 
sása erámt olly jelentést. teíz, hogy az ve» 
Szedelmes mind azokra rtizve, "valakik ma
gokat a' Vallás nélkül,valóságnak fzövevény-
nyei közzé nem akarják bé keverni .Éppen. 
ezen indíró okból', tiltottá, meg a' Sz» Szék 
a me^ei'-..embereknek Cdteclúsmusát (Le 
Catéchisme paur le &én&. de ki CampagneJ^ 
melíy Frantziából fordíttatott-'Spanyolra; — •. 
A* Sz. Szék eggy Elöljáró Befzédet borsa-tott 
a* maga végezése eleibe, melly ben ki .tette* 
mind a' hitre, mind az engedelmesíégre néz
ve való fundsmentomait, Azokban nints 
femmi újj, 's a' mit tsudálm lehetne; haneni^ 
éppen tsak az az idó fzakafz, mellyben azok 
közönségesekké tétettek." — 

Cagliojiro 
jó l , a'miólta bé záratott', azt befzéllik Ro
mában * hogy Ö némdly. nagy fzármazá-su.' 
snind két nembeli íffíá^fceméllyeketj és mis 
maga ízabásűakat.ki.vllaíztötr volt a' végre.,* . 
liogy vélek tggyiní-Möfiam^inápoiyha men
jen. Sokan ollyat is mondanak tolla * hogy 
az egé0z'Kere]Tztényféget Tötök kézre akarta; 
jutfMai. • Ma$y ..iiyughatadaníaggal várja a* 

tűé, 
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Eósial nép 5 mi IeíTz' az Engeishurgröl tett 
jövendö'éscbólj hogy r, i. az, V Baf^til díj-
jára fogna jutni. Mert a' mit a' Baíztilróí 
meg mondott előre Parisban létében: bé 
tök rajta* — Ezen hónapnak elején, azt-
kérte.a' Vicecomendánstól, hogy nyittatná
nak'rajta eret; továbbá, hogy adjanak néki 
bé tüzet, és több ruhát, hogy a'hideg ellen 
magát annyival inkább . óltalmazhaíla. A7 

Komendáns maga fejctól nem tellyesítétte 
Cagllojlr&'tidk femmi kívánságát; hanem a* 
dolog erántt jelentést tett a* Státus Titok-
sokjánál. Az azt felelte, hogy eret lehet 
rajta vágatni, tsak hogy elébb jól meg keli 
kötni, 's fzükfég ieífz ízemmel tartani; tüzér 
egy fzikrát fem keil neki bé adni; ruhát el* 
Ijnften valamennyit akar. Az i hire, hogy 
a' visgálódó izéknek fog által adatni ügyé
nek meg rostálása, 

fCagUoftro illy vallást téfzen magáról 
a mar emiitett .Mentőire pour le-Comie de 
Cagíiojlro nevű kőnyvetskében :•' £n nem 
fudom fem azt, hol , fe pedig t kik által 
jöttem e* Világra. Gyermekségemet • Ari* 
biának Medina íievü .yárps^ban • töltöttem. 9 
Acharat nevezet alatt, *s ,ugmni azon nér 
aiatt utaztam Ásiának és^Afríkánák "némelijr 
félzeiben. Árra jól emí@kéze"'tóC?

 ;B.ogy ko~ 
ztitöttenjt n&n'cicnlgor négy~fg£7?^üyeík v©ltak# 
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eSSY ív~~6ő forma efztendos Atthotas né* 
ve2etű Gondviselő, *s három Inas;., egy/fs* 
jer , a' ki Komornyikom volt, 's két,Stféte^ 
rsen, kik éjjel nappal velem voltak. <Az éji 
Gondviselőm (Gouverneür) m-iridenkoé iát 
mondotra, hogy én 3 Hónapos koromban, 
árván maradtam, *s hogy az én Szüleim Ke-
refztények, meg pedig nagy vérből vak)k 
lettek légyen; de arra igen vigyázott, hogy 
azoknak neveket, vagy.az én jfzületésemnek 
helyér előttem fel ne fedezze: még is á? mini 
valamennyire fájdíthattam, *> talám Makká 
fzigetében fzülertettem i ámbár bizonyos e* 
dolog felöl íoha fe lehettem.) 

Folytatáfa, köVetke^J-k. 

Hollandiáról azt írják, hogy a 
ollyan eröífen tefzi a' hadi* kéfzúietekef, va
lamint az Anglus, Prujfyus, Törölv% (az 

'újjabb Tudósítások Szerent) Svédy Lengyel* 
kik vele eggyütt nagyon 5fzve tartanak 
moftanában. — A* Hollandusoknak, ís jiít 
Prufj\iáhól kormányozó GaneráÜsfok, miric 
i\ii<m V Lengyeleknek $ kik -ama nagy 

:V&f& !s érdemű Möllendorföt kérték magok-
f»p% a1 Pmflziai Királytól; * hanem;' General 
Kalkipitkot kapták, 12,000 arany eíztendd 

Az el iöált alkalmatosfággal meg küldöttuk ft*' 
viéí Károlyi Grauatérósait, kiknek meggy fzin hajté--

*iáírik» és 'fárga- gombjok vagyoni, v -
SEtlt Méiíhv, Jsui» só* uapj* 1790* 
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Magyar Örfcág. 
Győr 

Vftrtlégyének közoníéges Gyűlése tartatott 
fezen folyó Hónapnak 13-dikán. Arról így 
ír eggyjó fzivii Hazafi, hozzánk a* Gyóri 
Fejér Lő nevezetű Vendégfogadóból botsa-
tott igen betses és kedves Levelében: SÍNem 
találok (úgymond) fzókat*, azon örömnek 
ki fejezésére, mellyel voltaképpen meg tely-
lyesedve, ugyan repesett mindén igaz Haza
finak a' fzive, midőn fzemlelté, hogy az 
Uraságok difzes Magyar öltözetekben, fel 
övedezett derekakkal jelentek meg, ezen.$ 
nem tudom, minek mondjam? mondom* 
Angyali Gyűlésben. —- O Excelja G. Györy 
Kerületbéíi KomhTzárius Úrnak a*' T. N. Ren
dekhez tett rövid meg fzóllirasa urán, fel 
olvastatott O Felségének azon Hazai nyelven 
írtt kegyelmes VifTzairása, mellyben. Qrfeág 
Gyűlése tartatásáról igérecet téföen, és as 

ki vetett gabona, '$ Katonaság erántE val6 
kívánságát jelenti. -— E' meg lévén * olly 
gyönyörű Magyarságú 9 's fontos beízcdeket 
mondottak ^ elsóben Tek, Zsihrik *)3 eauún 

1 pe* 

*) £2 a' buzgó Hszgfi tud ligyaa mis öyélvéke: is ; 
de (a ' Levél íroilak bizonyítása íztvéut) tsa'fc 
íáuloít Nyelve tartja aállá éz ds&áiget; tnelly-
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pedig fő Tíízt, Dongó Káptalanbéli Urak * 
mellyeket tsudálni lehet inkább; mini ele* 
gendoképpen rnagafztalni, Meg fzőllakak 
ezentúl Bfyterhéfy Kasifnir, István és János; 
Zsigfay, Festetits és T^apáry Gröí Urak, 
Pá^mániy jósef Úrral eggyetembén. Gróf 
Zsigray Űr, nyilván meggyőzött mindnyá
junkat, a'Haza Törvénnyeiben, 's Törté
neteiben,, nem kfilömberi a' Tudományoknak 
fok más drága nemeiben való nagy jártasíi-
gáról: de beszeg meg mutatta azt is, rrielíy 
kedves hangzása vagyon -a* Magyar Nyelv-
nek eggy nyelvét betsíilö V értő Magyarnak 
a|tkaról. • — Sájnállotm:: Püspök ó Nagysága' 
Fengler Út y hogy .Semmitnem érthetett a5 

Gyűlésben.,^— Azon.igen örvendünk,-.höjgy 
már a' Hazai nyelvnek tanulásához fogott o 
Nagysága.-*4 

Pesten, jan. so-dikáa volt a' "Nemes 
Vármegyének közönSéges Gyűlése. -*- Ügy 
értjük, hogy nagyobb reSzént kaípágoíTan, 
*s tiSztes Magyar köntösökben. Sereglettek fel 
arra, aJ nemes Vármegye kebelébéli Ura
ságok. , ;V . Halas-

' nek Szeretetére 5s gyakorlására, fő kötelesfégéadí 
tartja, másokat is ö'fzttfnÖzni. — Tavaly a5 Füredi 
Savanyú viznél létiben, Etelkát, erköltü msséht 

" y$ ~Level~c\eÍ cSztogatott ajándékba, 's úgy éÚ£s;> 
tett fekakat, a' M agyar Könyvek' ehnrkin. 
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Halasról, a* Kiskunságnak főfő Váró* 
feából, irja eggy érdemes Hazánkfia, hogy 
Mélt. Géni Gróf S^tárqy Űr, azon menvén 
kereíztűl Gíranatérosaivai 9 olly Török Záfz-
loval ajándékozta meg említett Halas Váro
sát, mellyét Belgrád meg vételé alkalma-
tosíagával maga vett volt el a* Törököktől* 
— Szép meg tifztelterése egy Magyar vitéz; 
Városnak, eggy érdemeiről nevezetes Bajnok 
által, rrieliyet valamint Halas Varosa méltán 
beiktatott , örök emlékezetnek okáért, aT 

rfiaga jegyző Könyvébe•:•* úgy" mi is , tárná 
az ajándék adónak, niind a' vevőnek rrlég 
tííztelésére, kívántuk annak emlékezetét írá
sunkban fen maraiztani. 

A' Bukovinából, Széféiről ép$eti teg-
ilap előtt vettük egy levelező ITársünknak 
kedves Levelét, meliybén ezekét irja': ^Eb
ben a* hónapban még, í (lennek háiá,. tűr
hető itt a* héti vásárban mindennek az árra-* 
Még most is lehet 7—8 tojást kapni i gara
son; egy Köteti..(Pozsonyi mérő) tífztá. 
búza 3Í forint; .égy Kötetfc árpa ixf garas| 
eggy .Oka bor ao kr.; eggy Oka kos vsj 36 
kr<; hanem a* tehén hús dragácska: eggy Oki 
$ kr. — A" Müfzkák ísak % mértföldnyire 
feküfznék tőlünk, és'Scmmijék sints. —-• Itt 
tüQsi (Jtn, ladikén) esik az efső^ és'olly 
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• meleg van, naiot Apriirsbcn; &* hh majd 
' .mind -el meat.w 

"l • • B é í ^ , 
Q Felségétől fzámos Regementekhe^ fa 

ment a 'Török fzélekre, *s Magyar OrMg-
nak alsóbb réfzeire a* parancsolat, faagy a 
jövő hónapban, téii Szállásaikról fel kere
kedven, fel felé - marsirozzanak, 's az ehifí 
tett hónapnak végére el is kelletik'jobbár;, 
érkezniek ki rendelet- hellyeikre, A* mar 
sirozás 3 tsapatban esiknieg. Az első tsa-
patot ezek fogják tenni 5 úgymint •: 
1.) A? Várasdi Körösi Horykt Reg. nBatah 

Febr. s7-dikét?e érkezik Sopronba. 
a.) As S^ Györgyi Horvát -Reg. 2 Bat. Febr» 

39-dikére fog érkezni Minkmdorfba 3 
óránnyira Bét&hez* 

'3.) A' Bródi és Gradiskai (.mind kettő SL 
voniai) Reg. 2. Bai% Febr. 29-dikére ér* 
.kezik KŐfyegre. > 

4.) A2 Sakmin tásas Reg, % Qfzu ja Pét$-< 
rol9

 ?s Febr/ sírdikára S^Qmbathelyrr 
• érkezik, 

f.) A? Gavcmágh, vasas Reg, 3 Ofzt.jé JW-
náról9 Budán kerefstul, V Mártz. 8-ífc 
Masmha érkezik. 

€ ) A* fVurmfir Híikht Reg. ? Ofztííly Jo 
&%erimből Kumáréh ^ Mártz* f* nap],. 
Gyórhe étkezik* 
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A'második 6 harmadik tsapatról, a* 
következő Levelünkben fogunk fzollanl 

Még eddig nem yólt a* Bétsi Dámáknak 
ízerentséjek aVfzánkázáshoz: mert itt is, va« 
lamint Európának majd'minden egyéb más 
réfzeiben, jobbára igen engedelmes idók)ár~ 
lak *), 's tehát ha mi kevés hó esett is, a3 

mindjárt farrá vált. De már tegnap kéfzült 
-2gy kis fzán éu Ugyaa k a6-dikon $ • ©ily 

ke* • 

-*) Jele ennek, hogy z1 Bétsi füves Kertben (Hbríus 
Botanicus), sot más kertekben is, külömbkülÖmli» 
féle mezei virágoknak nemei nyílva fzemléltettek* 
— Német Orfzágban HamHvg táján, érett földi 
eperre találtak az el máit hónapban. Sok kertek-
ben a* rózsa, tengeri fzöllő, 's más illyes apró 
fák derekaíían kezdtek bimbózni; a 'violák, *s 
más jó fzagú virágok nyíláshoz kéfzültek. —• 
Wiirtemberg táján, farjót (másodfzori fzénát) 
kafz'lltak, a' ízíntó földeket bé fzántották, 's 
rozzsal bé is vetették. Az elein érő gyűmöltg, 
fák majd miftdénittt virágoztak, és még Decem
berben fzéltire lehetett minden Német Orfzági 
nagyobb folyó vizeken hajókázni. — Az éjfzaka 
fléfzröl, SvédOrfzágnak SfokboI;>n nevű fő V£-
r«sábóí is azt Írták az ej mtjlt Mnap végén, hogy 
egéffz tavaíTzck vagyon, 's a' f4k nállok zöldéi-
.leni és virágozni kezdenek. *** &' jeges . Tenger 
le fagyott bé még akior annyira 9 mini,' m45%oí: 
.&zon idóbfen. 
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keményre fordult az.ido, hogy már aj-dike^, 
be volt fagyva a'Dana; és ag-dikra virradóra 
|io fejérkette a1 főidet. 

Az ide. való Redutokban gyakran meg 
jelennek: a* Skutarü Basa., a1 Mufti, né-
meíly Jantsárok, sor HOT ja és Gioska is * 
hanem fem ezektói, fem amazoktól nem ir~ 
tódznak leg kiffebbnyire is a' Béísi Dámák* 
*M* Talám nem is magok léfznek hát azok 
valósággal, a5 kik olly formáknak lárrzanak, 
*—, Meg lehet:, mert Horja és Qloska tsak 
nem támadtak fel.- jantsárok jelenhetnének 
meg az igaz., az el fogattak közzül • de őket 
fiem hívják ide; a' Mufti Konftantzinapoly-. 
fean tsitítja a' népet; a* Skuíatrii B%$a. pedig9 

tsak hogy egyfzer haza érhetett, nem. örö
mest mozdul már Ö ki lionnyábóL Mert 
most is nagyon meg akadt volt a' viiTza me^ 
neteüel J ugyan tsak ófztán Ragufa engedte 
meg, hogy az oda való partokon ízálhaíTon 
féregének egy réíze pénzes hajókra, % úgy 
^érheíT^n viíTza fílhaniába: maga pedig a* 
Basa, meg tartván maga melíej:t népének a* 
fzinit, utat vefztett, 's hoífzas és terhes, 
bujkálódási után, úgy verekedhetett viíTza, 
pec . if-dikére, Skutariha. 

Ő Felsége, a' S^ékesfejérvári Püspöke 
l ige t , Sz, Ferentz Szerzetéből v&ljk- Pátes 

Mii--
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-Miliasin Miklósnak adta§ a! ki eddig a' Ma
gyar féregnél lévó Tábori Papok kőztt Fó 
volt; 

Fr uff^i a. 
Öt Száz negyven ezer Tallért fordított 

az el múlt efztendöben tsupán ujj épületek 
tételire a' PruíTziai Király, oda nem Számlál
ván, a' Berlini és Charlottenburgi Palotákat. 
Mind öfzve pedig, a' mit ki adott eSztendÖt 
által, Tartománnyainak boldogítására, reá 
megy negyedfél millió Tallérra. Azt írják 
ezen Fejedelem felöl, hogy parantsolataf 
adott ki minden .Szükségtelen költségeknek' 
el távoztatása eránt a' maga Udvarában. ~V 
Eggyügyü áfztáit tart , és mindenről, a* mi 
el kél, Szoroffan Számot vetet. — A* taka-
rékosSág, és adakozóság meg állhatnak egy-
gyüttj sót meg is kell nékik állani: mert 
amaz e* nélkül fösvénységgé; e' pedig a* 
nélkül veSztegetésSé válik, 's e' Szerént mind 
ketten meg Szűnnek, olly virtusok lenni, 
meilyek meg kívántatnak arra, hogy ma 
gunknak is, másoknak is élheíTünk. 

Frant^ia űrj\ág, 
A* Genevaiak ajandékjokat, melíy 900 

ezer Livrából állott, tsak ugyan nem vatte 
cl a' Nemzet Gyűlése; mivej úgy ítélte, 
hogy ez által 9 ar Genevái- uralkodó réSzt 

a 
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a* moftatii igazgatás foniiájáők Frantzra Or-
fzág által lejendo Garantireztatását akarja 
meg vásárolni: e' mellett, 'illetlennek tar*, 
tótra Frantzia Orfzághóz, pénzbeli 'ajándé
kát-el venni eggy idegen Státustól Azt 
mondotta Mquri Apáxúr i "Nemzet Gyűlé
sét en: é9 Frantzia Orízág mindenkor íegi-
tette a* maga frigyeseit, bé fogadta magához. 
a* menedék hely nélkül fzükölkodó Kiralvó
kat , és emelte az el nyomatott nemzetise-. 
geket; de magának leg nagyobb fzerenrsét-
lenségében is rneg volt mindenkor az a' nemes 
Jfevétyfége, hogy fegíttséget el nem vett 
fen kitol. Mit mondana moft Európa , ha 
mi a' Szabadság- újjá fzületése alkalfnarosfá-
gával, Hazánk betsüjetét, eggy alamísuának 
el vétele által, mocskolnánk bé; a'IV. Hen
rik hamvait meg fértenénk, a" ki, legna
gyobb Szorongattatásai között, is , rá nem 
vehette magát, hogy azon ajándékokat el 
fogadja, mellyeket Ö néki egy nagy Királyné 
(Angliai, Erzsébet) ajánlott.64 — Úgy ír
ják , hogy a' néphez fzító réfz egy köfzönd 
Levelet botsátott Genevából Volney -Úthoz,, 
a* ki leg doíTzör adta vh i l t á' Nemzet Gyű
lésében s az ajándék el vétele ellen, *s azt is 
belé tette Levelébe," hogy Necker Úr ki
bánta aZ'említett aj|n4fköt? ígérvén érette 

az 
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pl Órfzág (Sarántírozását, - ^ Ez a' Garan*, 
tirozás ugyan rsak véghez is ment nem ré« 
gíben, mind Frant^ia Orfcág, fliijíd "»Safir> 
*fí/zzi*, mind pedig a' Eérnai ' közönleges 
Társaság féísérél, Genevában V Szí Péíő-i* 
Templomában 9 a 'hoí mind a'három meg 
lievezert Státusoknak Embereik neveket alája 
frcák az úgy neveztetett Garantie-Tr aktát* 
nak, az az: azon kötelező:írásnak, mellyben 
'Frant'{í.a'9 S\axdinia és Berna arra ajánlják 
magokat, hogy a* Genevai új igazgatásnak 
formájáért jót fognak állani. Az el múlt efz-
tendónek utolsó napja estvején 6 órakor meg 
jelentek a' Királynál némelly ki válafztotr 
Tagjai a' Nemzet Gyűlésének, az akkori 
líormányozójáyal as Gyűlésnek Desmeuniem 
Úrral, a* ki így fz611ott a*Királyhoz: nSire! *} 
A* Nemzet Gyűlése hé mutatja Felségednek 
azt a5 ízeretetnek és tifzteletnek adaját, mely* 
iyel Felségednek minden időben fog adózni 
As közönséges Szabadságnak heilyre állítója' 

: az • 

>) Sive* régi Fsantzia fzó,. • ímlly annyit jelent * 
'miat Ú^ Moll timp&n Királyok TimlKsfává lett 
?z9 és a* Fv&nti&U Orjzági, 's Nagy. Bfktmni&i 
Királyokat nem másképpen ízéUkjík meg, hmm 
$ztn rövid nevezettel Sire. -— Németül &"•$¥$ 

•hdyett ezt vmék Mi Momrcli* 
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az ollyan Király, as ki. a* leg nehezebb kör-
iiyűláilásokban is tsák a* maga hív Nemzete 
érám viseltető ízeretete után halgatott, meg 
érdemli, hogy tifzteletcre magúnkat egéífzen. 
fel ajánljuk, meliyet tselekfztink is tőkelletes 
alázatosíággal *s indulattal Felséged Atyai 
gondoskodásai, hamar időn el érik kivántt 
tzéllyokát; a'Nemzetnek Képei bátorkodnak 
az eránt biztofía tenni Felségedet. Ennek 
meg gondolása, élefzti azt a' buzgóságot\ 
melly'követi minden Ő foglalatosíágaikat...—• 
Hogy magokat az Ő Eoílzas pállyájoknak ba
jos volta érint vigafztalhaflak, képzelik azt 
é"* boldog napot, a'mellyen megjeLenvén 
mindnyájan eggy ollyan Fejedelem előtt „ 
a5 ki a** népnek Barátja; által adják néki, az 
6' maga és mindenFrantziák javára erányzott 
Törvényeknek egéflz fummáját: a' midőn az 
o tifztelettel eggyesűlt forró fzeretetek, es* 
dekelve fogja a* Szerelmetes Királyt arra. haj-
tani 9 hogy felejtkezzen el ama fzélveízes idő 
fzakafznak zűrzavarairól, és függeíTze figyel-
raetésfégét egyedül arra a' boldogságra, és 
meg elégedésre, mellyben réfz@sitendő Eu
rópában a5 leg fzebb Orfzágot; a' midőn 
Felséged maga tapafztalásából meg fog az 
etánt gyozettetni, hogy a' Királyi ízekben 
Is Szintúgy, mint as legalatsonabb állapot

ban a 



#«<Sg£»©# m 
bari, tsak egy nemes fzivnek indulati, as 

valóságos gyönyörűségeknek kútfejei. **?' 
Akkor meg fogja minden esmérni a' Fran-
tziák jó gondolkozásokat; és kiki meg győ
ződik az erántt, hogy a' Eraotziák gyűlölik 
's meg Is tudják zabolázni a5 vakmeröféget; 
hogy azon fzempillántásban, a' mellybén az 
6 nagy érzékenyfégek (energié) lármákat 
okozott, tsupán a'törvényes hátaimat akar
ták meg. erősíteni 5 és hogy ha a' fzabadság 
ízükféges jóvá lett Ó reájok nézve: mégis 
érdemlik ók azt, az által £ tifztelet által, 
mellyel fognak mindenkor viseltetni & Tör
vények és # ; iátmsokkal tündöklő Uralkodó 
erántt, a' ki tartozik azokat kézen tartani,, ** 

A' Királynak é* vóit V felelete;..' 
„Uraim! nagy indulatok Származnak 

bennem , azon hajlandóságnak bízonyíagira, 
mellyeket tapafztaltatnak velem az Urak a* 
Nemzet Gyűlésé nevében. Én egyedül az 
alattam lévőknek boldogságokat akarom, és 
reménylem, valamint az Urak, hogy a ' be 
állott efztendötól, eghfíz íyrantzia Orízág 
fogja fzámlálni a' maga boldogságának* 's 
fzerentsés állapotra lett fordulásának Idejét.*' 

Ezentúl a* Királynéhoz mentek a' Nem
zet Qyűlése Küldöttjei, és az Elölülő (Pré-
üdenr.) ezen ízavait intézte hozzája: 

*s Ma-
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„Madame! *) Azon tifettletnek átfejt 
mellyet ajánlanak as Nemzet Képel 9 nem ha~ 
ízoaialaii tzereraonia. Az AíTzony,, réf?ese 
a'Kiráíy ditsÖííegének5,és- nyqghat&tlansigi* 
nak» kit virtusaiért fzeret a5 Világ. AzÁfz-
fzony 5 meg fztinés nélkül, vigyáz eggy oly-
lyan Fejedelemnek boldogságára 9 as ki méltó 
minden Frantziáknak Szeretetére. .Min.den 
Hazafiak tudják, m-elly gondosfággal neveli 
az AíTzony ezeket &* fzereietre méltó Mag
zatokat (a* Király Fi., és Király Kisaffzony 
t ' Királyné mellett voltak ) 9 a' kik minékünk 
olíy nagy reményféget nyújtanak; és ezt a* 
mindenkor érzékeny 's Mv Frantziáknak ne* 
vekben tselekeíTzük, midőn Madame"! zz 
AíTzonynak tifztektte! tellyes Hajlandóságnak 
alázatos bizonyságait mutatjuk béa

 É£ 

A' 

.•*) Madmne^mík.,, mlvém kozzi- adás nélkül, e- kö'ti 

vetkezendő fzerfléllyékÍ .'.neveztettek • volt eddig; 
Fraotzia Orfzágbaa %. úgymint: a' Kiály B^ttyá-
•aák, vagy őttsének Felesége; a 'Király Attyának-
Nénnye, vagy Húga; feafcnlóképpen a' Király 
Annyinak Néttnje, vagy Öttse. Tsvábbá a Ki
rálynak §M Leln/á^ ;é$ végre a'Király éltében 
meg hélt' Korosa örökösének, első Leányéi* — 
Moíl -a° Királyiét *!*§,--tsak .Madámmh sebezték a? 
Nemzet. Gf illése. Tagjaié 
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A* Királyné így Felelt: 
95 Uraim! n*gy érzékenységgel vettem 

£ Deputátziónak kivánságit: kérem, hogy 
arról tegyék bizonyosokká £ Nemzet Gyűlé
sének minden Tagjait." 

A* Királynéhoz intézett Szavaiból az 
Elölülőnek nyilván való•>' hogy á' Királyné 
tsupán azon tekintetben nyerte a* tiízteiet 
adaját á' Nemzet Gyűlésétől, a* mennyiben 
a9 Királynak Felesége, és a' Királyi Magza
toknak Annya. — Eggy írásában azt állítja 
Desmoulins,. hogy a' Frantziák Királynét 
nem esmérnek; hanem tsak Király Felesé* 
géu A' Királyné (a' mint irják) panafzt 
tett ez erántt a' Párisi Polgármesternél Bailfy 
Úrnál,.-és kívánta, hogy az emiitett írót ver
teire fogságba, de Bailly Úr azt feleltei ó' 
fájlalja5 hogy.az az író annyira VQIQZZ a* 
tifzteiet ellen;:,;dé .nem engedi a' Polgárok 
Szabadságának ••Szentsége , hogy azért áres-
íomba téteiédjönl!!. • .• á 

Midén a' Nemzet Gyűlése a* maga utolsó 
Ülését tartotta volna az el múlt eSztcndÓbeii, 
meg jelentek 7 halas AíEonyok nálla £ végre$ 

íiogy az egéífz Tzéhek nevében meg adják 
á* tifztéletnek adafát, az Öj Efztendó alkal
matosságával, £ Nemzet őyülésének, Illy 
hathatós ki fejtésekkel élt a* Sssóíxólió köz* 
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zülök * a* Nemzet Gyűlése Tagjaihoz . íatí* 
zett Szagaiban i „ hogy azoknak fáradhatat-
ían buzgóságok, mellyel muákalíórlják a* 
Haza boldogságát; az 6 bokros foglalatos-
íágaik, mellyek méíly bé látású elmékre*, és, 
réfzre hajlás nélkül, valóságra mutatnak, â  
nagy Emberek fzáma közzé heiyhették már 
őket. Nem tsak reménylyük (monda to-
vábbá), banem bizonyosok vagyunk -benne* 
hogy ezen nagy munkának vége leíTz rövid 
ídón9 és az Uraknak halhatatlaníigot fzerez* 
Mmemü ditsósfég valójába ^ minemű győ
zedelmi pompa azokra nézve, a* kik ezen 
tifzteletre méltóknak Szamok közzűl valók; 
a* midőn azt fogják mondani a* mi gyerme
keink , az Ö meg látásokra: ímhol a.' m! 
Atyáink!" 

Az Elölülő»felelt az Aífzönyoknak:' „hogy 
a* K. Gyűlése Tagjai, meg fzünés nélkül*'a* 
közönféges bóldogfágoí és fzabadftgot irnun* 
kálódják, és bajos foglalatos (ágaik között::* 
abban találnak vigaSstalást, ésidesfégers hogf 
azt kívánják fáradhatatlan buzgoíággal fel 
keresni, mivel fegitbeífeník a* ízükölko-
dókon; de hogy fáradozásaiknak'kivánrt vé
gét érheíTék, tsendeííégre *s békeffégre va* 
gyón fzükfégek* ~~- Ezeket fzívekre köti 
a? Nemzet Gyűlése az Alkonyoknak, öröm* 

taú 



ííiel veízi tiSzteleceket *3 jó kívánságokat, és 
meg engedi, hogy ott máradhaíTanak, míg 
áz Ölésnek vége leffz." 

Négy-halas Afizonyok, a* kik Október
ben a5 Királyhoz vezették volt Versalidba 
az Aífzony Tereget, Hazái Szeretet tzirnerét 
nyerték a" PárisíTanatstóL 

Spanyol Orfcág. 
Nints SzünettéBarcellőnai, Malagák 

Üartli&genái"és Mahoni hajó tsináló hely-
iyekben, az új hadi hajók kcSzítésének, és 
£ régiek igazításának. 

1 NeápoHs. 
Itt is eróííén.TájTá 'van a'Király, hogy a* 

Tengeren lév'6 erejét nagyobbra neveSye, 
Neápolishan, és Caftel a Mare-b&n kéfzül* 
tie'k jobbára az ágyús és mozsaras hajók, 
Már 50 kéízen is vagyon; hanem xoo-ra 
akarja Számokat vinni a Király. Két űj Re-
gernentet is állított fel ebben az efztendőben, 
mellyeknek 'eggyike a"Király , zi másik &* 
Királyné Regementjének fog 'Mvattatsá,' ....; 

D ánia. . 
Mmekutánna -ama' nagy ÍujaQ&'ne& Bei:--. 

^eljlierna-xi&k ügye mindén Törvény Székek, 
előtt meg fordult volná, és a9 leit volna a 
fó Törvény Szék: végezése is,; hegy az em
lített gonofetér&&9k''fej:e vet^to^jék.*-. d ;Ki--
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irály ezen Sz'eatenrziát. meg változtatta, tf 
Muízkarzámé kérésére, '..és: már meg fog 
életben mart dm* Ben^eljtmrna'^ hanem örö
kös fogsagoan kénteknítteuk el tölteni éle* 
t'ének hátra lévó' napjair. — II. KATALIN 
ellen fzint* úgy vétett Ben^tlftíefna, mint 
a* Dániai Király ellen: méri: mind kettőjük 
hajós féregét fel akarta gyújtatni; még is 
közbe vétette magát érette, Tudta azr jól 
ez &' nagy lelkű Fejedelem Aflzony*., hegy 
Itt is hé tölt betű f^érénn Delirmt Reges* 
miferi plectuntut Ackivi, ' . 

írásunknak 70-dik Levelén, a* RtidUngtr hely~ 
lyé t t , keli olvasni: Rojenbacber* T. Rojenbacber 
Ferentz Piarista Nfevendék Pap Ur , fok ízép, más 
fendbéli Verselvét botsátoít már Világ éleibe, ass 

5emlitett hellyen meg nevezetreken kivűl is i 's £%<* 
után is törekedik, jó fíazafiságát, mind Nyelvünkre,, 
tn'md fok fzép Tudoniányokra 'öézve való tekettsé-
geihez képest meg bizonyítáái* '-*• Trízt. RUlmget 
(nem ReidMnger) Ur is. ., 

Azon ®íg Játékot, mellet , tavaly az 'érdrmes 
PoafóHjí Nevendék Papság anyai nyelvünkön kéfzíten; 
*s jádzott, moitan közre bocsátott ilíyen tzim alatt: 
A* Tífztségre Vágyódok, — Találtatik Füskúti hanie* 
rer Mihály, és a'*Nevendék Paj) Uraknál "10 kr. 

A' jö'vo Postán meg küldjük Munkánk* tlsS 
Szakarának Mutató Tábláját, és Titulusj'át* 
Költ EétsbeiTi Jan, 29. napj. *79°* 
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