
Bét$. 
Áz el múlt Vasárnap* fzokött Fejedelmi 

pompával jelent meg az Udvari Templomban 
az ujj Uralkodó. 

Ezen hónapnak aráikén lé tették á* 
hitet a' Király hűségére H. Stahrenberg ét 
első Fó Hofmester; Gr. Rofenherg, a* Ft§ 
Kamarás ú r ; Gr. Kaunit^ i a' Fó Hofmar* 
sa 11 ^ H. Diétrichfieiti t a'FÖ Lováfzmester $ 
Gr. Károlyi a' Magyar Nemes Testőrzők 
Kapitánnyá; H. Lobkovit^ és Gr. Nofiit^ 
SL* két rendbéli Német Testőrzők Kapitán
nyal. ~- Ugyan ezt tselekedrék az el múife 
Tsötörtökön két újjonnan tett vaiofágos 
belsó Tanátsosökj úgymint ErdélyorJ\ág 
Kormányozója Gr. "Bártfy i és Gm* Major 
Marehefe ManfrediniUtaki ** Mához egy 
hétre * t. i. a' jöro hónapnak é dikán * fog 
tartatni az Alsó Áujiria Hódolásának pom-
jpás innepe* mellyre már előre igen nagyok 
I ' kéfzüléteki 

B. Vétsey és Staadtr Gen. M. Urakat* 
F. M. Lieutenántokká; az Erdélyorf^ági 
feiso O/íf^ Regement Oberfterét Kray Urat 
Generállá; FL Anhalt - BemhUrg - Scháum-
íurg Vilhelmet pe^ig Kapitánnyá tette nia« 
ga tulajdon nevér viselő' Regementnél az új 
Kiiáiy„ 

D Í Gyöt, 
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Győr. A* már haldoklani kezdett, de 
ezen mi napjainkban újra meg elevenedett 
osi Szokás.-Szerént 9 minemű pompával fogad
tatott el Nagy Méltófágú Orízág Bírája Zichy 
Károly Űr , Ns Győr Vármegye jövendőbeli 
rendes F6 Ispányáuak, 's miképpen üítWftett 
be újra törvényeííen, és ugyan azért a' Val
lásnak is mioden külömbfége nélkül *) a' Ns 
Vármegye Széke; azt ezen itt következő 
Levélnek-a* dolog méltóságához intézett elő 
adásából kiki-kivánfága Szerént áíral láthatja. 

„Még meg aem hűlt kebelünk annak az 
édes Örömnek érzésétől, meílyben olvado
zott'Szivünk, a9 Hazánkba vifíza. tért. Szent
séges Koronának Városunkban volt meg há
lásakor ; nyomba követte ezt az Inneplést az 
a' különös vigaSztalásunk is, hogy viffza. 
adatott FÖ Ispányunknak örvendezhetett e-
löbbi virágjába helyheztódött Nemes Vár
megyénk. Tegnap előtt, úgy mint ezen 
moít Solyó Bójtmáshav. 24-dik napján, érke
zett meg kedves Fő Ispányunk, Nagy.Mél
tóságú VázsonkŐi Gróf Zichy Károly Úr Ő 
Exeeü.ja, az OrSzág' Bírája $ dél után mint 
egy 6 óra tájbaní Abdán, Győrön felül 
mint egy fél órányira fekvő helyfégben, fo-

'la'd; .. 

*) így .ment §z vedbe Ns Kmirom Vármegyében is. 



'gadtatott ,el az ott várakozó N. Lovas Sereg
tol, meílynek Vezére Hunkár Mihály Ür 
minekutánna röviden üdvözlötte Volna a* FŐ 
Ispány Urat, úgy rendelte él N* Seregét, 
hogy elől lovaglaha á' két Záfzlé alja ^ az 
első Illós Úrnak', a4 második Milkovks úr
nak ezenlnneplcsre válafztott Kapitányoknak 
kormányozások alatt. A5 FÓ Ispány* kötsija 
körűi jártatta azután a' testórzó kiíTebb Sere
get Sári Sámuel' V. Kapitány úr. -~ Á' mi 
fzabad Kir. Vá fos Unkát illeti, meg tetté ez 
is minden ki telhetőképpen a5 tifzteletet. Fei 
állított Polgáraiból két FÓ Strázsatnestereknek 
kormányozások alatt g Záfzió alját, úgy* 
hogy mindenike alatt 2 Magyar és a Német 
Pajtásfág állana. Az első FÓ Strázsamester, 
Hegedús Túnktsbéli Úr, és Város Kapitánnyá 
meg állott bent a* Városban* a* Bétsi Kapu 
elótt való térségen, dífzésén fel öltözött éá 
fel fegyverkezett Ser ege vek Ott üdvözlötte 
a* már bé érkezett FÓ ispány Urát ás Nemes 
Tanáts, nevezetefen a* Város Bírája Borúst 
Ur volt SL KöfzöntÓ. Ezt azonnal követté 
as minden felül zengő öröm kiáltást Éljen 
a Fő Ispány! Éljen Zichy Károly. M g 
verettek a* dobok, meg fúvattak a' sípok $ 
és egyéb muzsika fzerek. Belíyebb V V{» 
rösnak közép piattzán állott a' második Pol* 
gár Sereg, HajmiiTanátsbéli Úniak, mírit 

D d % tná* 
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másoidih FŐ Strázsamesternek kormányosa*!. 
alatt, a* melly hafonloűl üdvözlőtte a' FÚ 
IspányÜrat, ft'fegyver mozgásfal, sipj dob 
és egyéb muzsika zengésíel* Fellyebb vala
mivel, de már a* másik oldalon, a' merre 
altat menendő volt a* Fó' Ispány Ür* ugyaa 
Oskola épületöknek tövében állottak a' Deák 
és Nemasofi Tanuló Seregek, a' kik a' tífztelec 
tételt öröm kiáltásokkal öregbítették-.. Meg 
Indáit az egéfz Város, pezsegték külömben 
elég téríeges ..úttzái as tenger néptől. Az 
Uraságok, a1 Vármegye Tifztjei, ,a* Város 
Szine a* kotsiböl le Szálló Fó íspány Urat 
azonnal felkísértek, ott tévén meg> meg 
újjab.b öröm jelentéseken A' FÓ íspány Úr
nak SzáSiésa előtt udvarion az alatt elég j& 
ideig a\ fegyverbén álló Nemeífég.- Ezek 
el indulván helyekrÓl, ás Polgárfágbó! illő 
Seregek is öfzve ka'ptsqkák magokat* és azos 
helyre járván újra tették a' hadi mód fzerént: 
való udvarlást. Váltva xengettek a* Záfzlé 
aljainál lévő muzsikák dég hoffzas ideig* 
Az. alatt a'Lovas ^íemeíTég is eggyet for
dulván elö jártatta még egy Szer hadi nagy
sággal jeleskedő pompáját. Még. ezek tör
téntek, már alkalmasint be estvéledett. Ked
vezett az éjtfzaka fzép tsendes idővel, ég 
mintegy örömmel világító holddal., A' fegy
veres népet fel rakottá az örvendező fegy* 

• e -
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yeretlen nép, öröm kiáltáffal fegítvén kés& 
Ijjelig, a' FÖ Ispány Úrnak Szállása előtt 9 

k'-fzabad ég alatt, fúvó efzközökkel tartatott 
áf'ézei muzsikát. Tegnap, minthogy Gyü-' 
mölrs oltó Boldog Aflzony napját ültük, nem 
lartattathatotr femmi Vármegyét foglalatos* 
íág. Ma, reggeli 9-eáíél órával kezdócőtt 
Si, I>»oltz Templomában az Ifteni Szolgáláf| 
á* Szent Léleknek íegí ségűí való hívására 9 

mellvet Dongó Mlhhly Győri Kanonok, és 
Apárúr, nagy pompával, igen jeles muzsikt. 
flatt, tartott, a' FÓ Ispány Úrnak, az itt 
lévő Püspöknek, és a' többi fó és közép Rén~ 
aeknek fzámos jelen létekben. Onnét az< 
egéfz Serég a' Vármegye Házához követte 
a? FÓ Ispány Urat. Itt öízve ülvén, ékes és 
fontos, különöflen pedig Magyar érzésfei 
jeleskedő Befzéádel üdvöz!őrre' á*"Éé> Ispány 
Urat ugyan as fellyebb §mlitett Dongó MH 
hály Kanonok és Apitúr.' Mellyre ugyan 
Magyarul'felelt a5 FÖ Ispány Úr is. De kü» 
lömben is. az egéfz Gyűlés' ideje alatt árKéh^, 
deknek ki mondhatatlan Vigaizcal^solkra .mih-
«lég Magyarul fzól lot t .Továbbá, mmekü-
tánna el bútsúztak volna az elébbi TiíztvifelÖ, 
Urak," az Újjaknak válafztlsokra léptek.'-— 
Kggyezo' öröm fel kiáháííal elsé Vitzelspány-
nál vkMziazott S^arvaskendi Zsihrík Antaí 
Üt ,"-'másodiknak pec|ig Hlos Károfy Úr. Fó 
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Notáríusfá tétetett Sólyom István Úrj* AL* 
Nótáriusokká pediglfrjabbik Be^erédi Mihály 
és ///as József Urak. Gen, Perceptori Híva* 
Saljában meg erősíttetett Tóth Imre. Úr, Ál 
Perceptorrá lett Sári Sámuel Űr, Sokúralja 
kerülésben Fö Bíróvá Kis János , Al Bíróvá 
Zse&ó Mihály Urak; Pyfztai kerületben F$ 
Bitóvá Babos József, Al Bíróvá Laki Sám. 
ÍJrak; Tóközt és Szigetközi eggyesűlt kerú** 
létben Fó Bíróvá Györgyi Pál, Al Bíróvá pe? 
dig Torkos íftván Urak válafztattak. Fq 
Fiskálisi Hivataljában meg hagyatott Horvát 
Mátyás Úr, 41 Fiskálisíá válafztato.tt Matyus 
Láízló Úr. Exaktorrá tetetett Banovits Mi
hály ű r ; íComjíTzáriusfá és egyízerámind ma* 
sodik Al Perceptorrá Kis György Űr. Té« 
tettek azután f valófagös Esküitek, és. ugyan 
annyi tsak betsíiletér? fzolgáló E^küttek* — 
Végre meg erősíttetvén, mind eggyig érdem; 
tifztfégekben az előbbi Tábla Birák,, morf. 
újjonan ezek jöttek azoknak fzámokba, és. 
Ugyan a' Méhófágos FÓ Rendből; Efxterhá^i 
Ferentz» Efcterhá^i János, Vit\ai Mihály,. 
Ef%terhá^i Károly, S^apári József, Lam-
}>erg Fülöp , ^jMgrai János Urak; a* Neme$ 
Eend^él pedigA Kenései Gáspár, Sári Pál ? 

Qörtsi Mihály, FehérpataH József, § Tóth 
Irnre Urak.. A- többi időt a' ProtokoUum 
qlvastatisa ra^adtt el* ho^y ma többekre 

. • r?em 
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nem érkezhettek. Hónapra halafztódtak &* 
többi dolgok." 

Kajfa. Nem egy tekintetben tseleke-
fzünk, úgy hiífzük, a' Hazának kedves dol
got, ha előtte esméretes hív Fiának, Kcqjn-
t^i ferentz Úrnak, ugyan tsak az 6 dolgában 
hozzánk utasított betses Levelét, kevés hijjári 
vele közöllyük: 

„ Íme eggy új jele az én igyekezeteim
nek. —; Annyival kéfzebb vagyok meg val
lani, hogy a'l Syéplialmy Vintze *) alförtzlja 
alatt én lappangottam, mivel Leveleiteknek 
274-dik oldalán el árulva látom magamat. — 
ölömmel olvasom mindég. íitterátori Tudó
sításaitokat. •— Nem minden ember érzi azt, 
mennyire hevül fel még a* hidegebb vérű, 
fzemérmesebb, bátortalanabb Hazafi h a* 
vetélkedésre, midőn látja, hogy itt is s am
ott is támad eggy % a' ki könyveinknek fzá-
mát fzaporítja. E'végre kérlek, ifcraflarok 
azt, a' mit még Hazánk tőletek nem tud, 
Orpheusomnak gó—^90 -.oldalaiból,. Levelei
tekbe, 's indítfsarok reá valakit» hogy Rouf* 
feau-nak Contrací* Social-ja m éllé, nielíy 
kezeim közt vagyon munkában, fogion az 

Rmbe-

*) Illy nevezet ' alatt botsátgatja Kazintzi Ferentz 
XJv Világ eleibe Orpheufjat, _ mellybol minden 
hónapban eggy egy darab fog ki jÖni, A ' ki 
hordatni akarja, jelentse magát Kaffan, a' Ki-

' sfdóaál. 
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Eml^reV fíafonlatlanfága felül írtt heues 
munkájához i s : mert én, a' ki fem a' Mefc 
f^iásfal, Sem egyéb igyekezeteimmel nem, 
vagyok kéízen, már ebbe moít nem fogba? 
tok. irr JHamlétem z jövő béren íajtó aistt 
leílz , 's talám LeíTzingnek. Mijs Sara Samp-
fenja is uránná fog menni. — Moít kellene 
azon lennünk , hogy a' bé állandó Or/zág 
Gyűlése alatt Magyar Játizó fzinünk légyen. 
m* Orpheusom íí-dik Darabjába Confií. Fáy> 
Ágofton Úrnak 9 mint <Ahqújvármegyei CÍSQ 

'V. Ispánynak, Mártz. elsőjén tartott Beízédét 
iktattam , '$ melléje ezt vetettem: Ezt a,1 

Beízédetj *s egynehány Vármegyének Pro-
íokollumait olvasván, kitsoda 'az9, a* k'beii 
ínég az a9 kivánfág támadhatna fel, hogy 
ibé állván nem fokára az Orfzá^ Gyűlése $ 
Ismét a* Deák Nyelv (ío^attaífon viífza koz 
dolgainknak folytatásokra? — |ía a'Deák 
Nyelvet veífzük elö; úgy örököííen be zá?juí$ 
a' tudományoknak e| terjedések giptj a? 
utat, "Egéífzen a' Rhetorikáig, az az 9 £*^ 
tünknek ísak nem fele részéig * azt ^-nyo
morult konyhai deákfágot tanulnánk egyet 
dűlj % ' mellyet ekkoráig Oskoláinkban, k% 
Oskoláinkon kivúl pállottunk , 's nem leíTz 
IdÖnk Valóságoknak tanulására, gzeri felül 
ha a3 Magyar Nyelv ho2;attatik bé , (mellyre 
az Uralkodás terhét ol]y fáradhatatlanul 
hordott József maga is hajlott, a* Deák 
nyelvtől el állván, 's utolsó tavalyi páran-
tsolatja mellé Magyar fordítást tetetvén) 
Nemzetünkből különös Nemzet válik; örö-
Kps fal lefFg a' Magyar és Nem-Mágya$ 

Ráday Gyűjtemény 
Jelzet: 



Kitett vonva, 's az Idegen, vágy Magyarrá' 
leífz köztünk, vagy —: — Szemlátomást 
fogunk elö' menni a* tanulásban ; Magyar 
Tsemet'éink Magyar Nevelőket kapnak, 's 
a? Mesteriegekben és Tudományokban olly 
ízerenrsés rírágzásra lépünk, mint aJ mily-
lyenr*- Német Orfeg lépett, minekutánna 
av ki hóht Római 9 •'s az idegen Frant^ia 
nyelvi öl elállott , -?s tulajdon nyelvén kez
detre írni könyveit, -r- E* tzélnak el érésére 
pedig, mindenek felért a* kívántatik meg, 
hftgy az Q kólákban Magyar Nyelven tanít-
tation az Iffjúság. Meliy annál könnyebben 
eshetik meg, mivel már ekkoráig is fok Ma* 
gyár Könyveink vágynak; a'hátra lévőket 
pedig Tanúittjaink el kéfzkeni kéfzek. —-
— £1 Dugonits, él Rát%_, él Horányi; -— 
Révai kéíz az Arkhitekturával; Nóvák Ter? 
méfzeti Törvényt ád; Sáros-Patakon S^entr 
györgyi* Öry, Szilágyi, Szombati; -^ 
Debretzenben Sinai, Ormós 9 Milefe Hu? 
nyadi^ Benedek; — Erdélyben Kováfeaif 
S\athmáry, a' két BenkÖ; — Komárom
ban Pétieli, Mind fenti, Perlaki; -~ Vá
dadon Jó^sa; Miskoltzon Komjáti; Győrben 
Ráth; Füreden Horváth; Simnkton.'Földi; 
Nagybányán S^abó; Jáfzberényben Gelleij 
Ketskeméten Göböl; és a' kitol valóban fo
kát lehet várni Rimafzombatban S^Öhe; — 
Körösön Ko%ma; — Verötzén S^ilvási —~ 
fsak intést várnak, ?s téí'z fzerént írm, réíz 
fzerént fordítani kéfzek. —-• — -rr Vétkezik 
minden a9. Haza ellen, a? ki ezt a' fzent 
ísándékot tellyes erővel elö nem mozdítja! 

ÜT"*™ a 
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— a' ki kéfz nem léuen ezért minden e\'ó 
menetelét fel áldozni. — — Kitsiny , és 
tsekeiy mindennek kezdete, 's kenteiének 
yagyunk meg vallani, hogy Hazánknak há
rom , négy Varmegyéje van ollyan, a' rnelly-
ben nem könnyen találhatni olly ott ízüle-
tett Személyt, a' ki a' fzokatlan Notáriusi 
3V|agyaríágnak meg feleljen: de avagy nem 
lehetne e ezen fegíteni? Nintsenek e* a* 
Duna és Tifza partjain olly Irtják,- a' kik 
Szivekre vévén azon Szolgálatot* mellyet, 
honyjüktól való el távozások által, a* Nem
zetnek hajtándanak, kéfzek ne légyenek a* 
tóth hegyek közzé költözni? Ynemhehet e* 
ezeket, az oda házasodás által,. Indigenákka 
tenni"? — Ezen felül ha aT Vármegyék egy
másnak Gyűléseiknek jegyzettjeiket meg kül
denék, (a* Levelezés Magyarul folyt ennek 
előtte is) nem lehetne e'biztosan remény
leni, hogy aVdolog tökéíléteííen lábra kap? 
— Hazafiak!••— átkozni fogják hamvainkat 
Maradékaink, ha nem teíiyesítjük azt, a' 
mire meg holt nagy Fejedelmünk is. hajlott. 
— Az a* tekintet, hogy Törvényeink deákul 
vágynak, nem vét gátlást ezen fzerit igye
kezetnek. Á' deák Nyelvet, mind a* Tör
vényért, mind a' Theologiáért, mind a' 
Claílicus írók' értéséért, 9s az Eruditióért is 
nevezeteden, tanulni, tudni kell. De hifzen 
ez a' kettő nem ellenkezik egymásíal. •— El 
ragadtatna az, a' hazafiúi" fél hevüles által, 
a' ki azt állítaná, hogy deákul tanulnunk 
nem kell: tanuljuk ezt is; sot tanuljuk a* 
Németet, és ha reá érünk, *s benne módunk. 

va>-
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vagyon, a* Framzot, Anglust, Qlafzt is : 
de Szemeink mindenek felett oda legyenek 
függefzrve, hogy 2? Magyar légyen az első 
és közönséges; és hogy azt Német, T ó t h , 
Rárz és Oláh eggy eránt tanulja. —\ 
Királyunknak ónként hajlása után rajtunk áll 
minden^ -«• — Az írók kéfzek a' tellyesí-
tésre; kéfz a' Pozsonyi és Pesti Nevendék 
Papíág is, a' Népnek jövendőbeli Vezetője; 
a'VármegyékenYOrfzág Rendjein áll, hogy 
a* Nemzetet Örök idókre álhndóvá tegyék. 
Ha a' Magyar Nyelv jó virágzásra, állani 
fogunk, boldogok lefzüsk: ha a' Deák ho-
zódlk viflza, később vagy előbb el öl az 
Idegenek özöne, 's Nemzetünk korts zűr
zavar leííz, ** 

w Oláh Orfx_ág. 
RoJ/vede, Mártz, a-dikán, „Ezen Or-

fzágban a' tél tsak Jfitn. utolsó hetéig tárta 's 
az is tsak igen kevés hóval és hideggel. Az 
okától fogva pedig igen kellemetes fzép időnk 
vagyon, Mártz. első napján kezdődött a' Tá
borba való fzállás,— Itt körül belől a'Dunán 
innen tsak Fekete Gyergyóban és Turné- ' 
han vagyon ellenfég, a' több helyeken fem-
mi bátoríágos helyet nem talál magának. •— 
A5 múlt Tsötörtökön Gen. Mayersheim Úr, 
egy Tsomó Húfzáríagot maga mellé vévén, 
egéfz Simnit^áigjárt, *s én is vele eggyütf 
visgáiódni. — Simnit^a Sifióvval által ellen
ben éppen a5 Duna partján fekfelk.— 4 ' G e -

ne-
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saeráiis Úrnak alkalmatoííágní Szolgáltatót? 
a'visgálódóba való indulásra, annak hallása^ 
hogy Mavrojeni 300 Arnautakkal Siflovh<$ 
jött olly tzéilal, hogy magát a& ott lév©; 
Basával egybe kaptsolja, maga mellé még 
több népet is fel ízed, ss onnan Bödön felé 
vefzi útját. Igaz is volt Mavrojenijiek Sis~ . 
tóvba lett érkezése: még macához által hi
vatta a' &imnit\ai Bitót is. felefégével 's az 
Oláh Papikkal eggyütt, tudakozódott tólöks 

hogy' bánnak vélek a9 fémetek; mellyre 
midőn ezek azt felelték volna, hogy Ö-né-
kiek femmi panaflzok nintsen as Németek el
len , e' volt Mavrojeninek fzava hozzájok? 
Mpft a* Németeknek tartoztok izolálni* az
ért is magatokat úgy viseljétek erántta, a" 
mint illik; így továhra fcm. leízen femmi 
bántástok. Ezentúl meg ajándékozta mindé-
jniket eggy eggy arannyal, és kérte okéts 

hogy vinnének nékie pénzéért gabonát, fór,' 
és egyéb meg kívántató eleféget.— Mihelyt 
mi Simnitxába érkeztünk; leg ottan hozzá 
fogatott Mavrojeni .fiz ágyúzáshoz; de erre 
femmit nem hajtván a'Gen. ű r , megjártuk 
körős környöl a 'Vi res t , a óráig ottan mú
lattunk , ss minekutánna mindeneket jól meg;'-
nézegettünk 9 és a* Duna partjáról Siftóv&ffo 
papirosra levetettük volna, iBiüdea-Mr'.'nél^.-
kft! viífza indultunk, *s más korúi Mbelél lév-o 

' ,• ke* 
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Mélyeket is útimban ni eg feemlclvéfl 9 Szeren* 
tséílen vlffka tértünk. Más nap hírűi hozták,; 
hogy , Simnit\áhől lett eljövetelünk után* 
Mavrojeni nem tsak a' katonáit , hanem a* 
Lakosokat is felefégeikkel 9s gyermekeikkel 
eggyütc ki állította ftrázsáknak a'Duna part
jára, a" holott éjjel nappal kellett vigyázniuk* 
A' múlt Szombaton, még Sijtovban volt -Ma* 
vrojeni t úgy van a' hire 9 hogy már nem is 
bátorkodik onnan ki mozdulni* tartván attól, 
Ijogy mi Sifiovra találunk menni, háriem igen 

' nagy baja 3 hogy még tggy új katonára fe 
tudott fzert tenni: mivel az arra valók úgy 
el vették magokat. hogy ízem elébe fent 
kerülnek Az "említett napon, a' Fekete 
Gyergyő fali küldött visgálodóínk GausánU 
-ban-eggy Ofztáíy elleníégre ütöttek, közzü-
lök egynehányat le kafzaboltak ^ eggyet el 
fogtak* a' többit pedig Széllyel kergették* 
Ez, előtt is történt itt holmi apróság tsete-
paté: mivel az «ileníég hol Turnóhól, hol 
f>edig JFl Qyergyóhől gyakör ízben el,jött-
%: Szélső vigyázataink elért lévó falukba® 
tíögy eleféget hajthaííbn fel, ** ínnena'i&z-
voja.h, Toskáná Ofzt&lyok ma és holnap 
«I marsirózhak $ azok helyébe két Ofztály 
fog bé Szállani a' Barkó ííuízárjaiból 

B o J'\ n i a. 
Ezen h&n, igáikén ast írták Károly* 
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váráról, hogy a* Bofznyákok Lipovlianynál 
és a' határhoz közel lévő több más helyeken 
is gyakorta egybe fereglettek; de minden 
fzerentse próbálás nélkül újra külön oízlot* 
tak egymástól. — A* Likai határhoz közel 
Petrovát^nál nem tsak az, hogy femmit 
nem tettek ellenünk, mint fzándékoztak 
volt előbb, hanem addig tanakodtak egy-

jnás közt , míg végre betsülettel öfzve vefz-
tek, 's úgy meg verekedtek, hogy hatan 
közzülök életeket vefztették; $4*en febét 
kaptak, 's a* többek ofztán morogva mind 
el tűntek. 

Az Allión hegyéréi közelebb kök Le* 
vélek bizonyítása Izerént, ízerentséffen el 
lopták magokat egynéhány hajóink Új Or
sóvá mellett Gládova felé. 

Fran i% ia Ö rfy ág* 
Az el múlt hónapnak 19-dikén, iliy ve* 

gezés lett a' Nemzet Gyűlésében, az el tö
röltetett Szerzeteseknek fizetések eránt. Mi-
helyt vaíameliy Szerzetes jelenti magát, hogy 
ö a' Klaftrómból kí akar lépni, tehát az az
után minél hamarébb meg határozandó nap
tól kezdve ki fog néki járni, még pedig Fer* 
tály éfzrendóriként elöfé fizetve, ha a* kol
duló Rendből való ugyan, 's jo efztendórt 
alól vagyon, efztendot áltál 700; az Ötvenen 
fellyűl valónak a 70 eíztendósökig gdöf a* 

70 
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70 efzrendós's azon felíyül varona^ végre 
900 Livrája; ha pedig reguláris Szerzetből 
val6s és fo slzrend'Ön alól vagyon, 900; 
j o efztendon feüyűl 70-dikig IOOO; azon 
fellyúl ismer iaoo LÍVT.— A' még életben lévő 
vóit jésuiták is azon a' lábon fognak ezentúl 
állani, J mellyen más regül. $zerzeibéliek. ~-
Hogy pedig a' Klaítromaikat el hagyott Szer
zetesek vaíamelly-zűrzavart ne okozzanak á' 
Famíliákban; erre a'végre azt a'Rendelést 
tette a'Nemzet Gyűlése, hogy a'Szerzete
sek, minekutánna ki jöttek"is a3 Klaítromok-
ból , tsupán fizetéseket, és hóktok, napjáig 
tartó jövedelmeket kapháJÍftéak; Be fe örök-
fégnek bírására né judiaílanak, fs Teítamen-
romokat ne teh etTenék. — Az úgy neveztetett 
Frátereket és Sororokat fem hngyta vigafz-
talás nélkül a' Nemzet Gyűlése. — Tsak ma
gában Parisban 27 ki ürítem való nagy ré-
ízént derék jóízágos Klailromot adötr fel a* 
FÖPolgármester Bailly Ür, több Tanatsbéíi 
Députatás Társaival eggyütr, a'Nemzet Gyű
lésének ezen hónap. 10-ciikén; egyfzersmind 
azt is jelerretre, hogy Párisi Városa i^o 
milliómnyiÜkítromi jófzágot kéfz volna ál
tal venni, A* -Jóízág árrár ugyan mindjárt 
le nem tenné; hanem tsak laíTanként, .'s bizo
nyos fel térelek alatt. * / / ,+ <* 

Len- . Jjjfa 
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Lengyel Orf^ág. 
Látván as Pruflfziai Király , hogy a' Íz3i 

vettscg fundamentumául közlött fel tételei
nek értésére nem tsak nagyon meg hökken*" 
íek a" Lengyelek; hanem azokra tellyeíTég-
ge! nem is állanak: új fel tétélek eránt tett 
ígéretet. -~ Ennek a' lett a' következése 4 
hogy ismét el kezdődtek, a* PruíTziai Köret 
Marki Lucchejini^ és a* LengyelOrfzág ki 
Rendelttjei között az elébb félbe -Szakadt ta
nakodások. Ezen hónapnak io diMéri azért 
iíem tartatott Orfzag Gyűlés is $ hogy a' %U 
íendeltteknek idejek lehelten, a* .dolgoknak-
tellyes eróbeil való meg fohtolására,N 

Úgy van a* hité') hogy .as új-fel téré-; 
tűkre reá állottak a'-Lengyelek, 'és\\péikétl 
ki is hirdettetett Varsóban, r Pruífz, Udvar 
és Lengyel Örfzág között körött fzövetísegi 

Török Éifúddiomt 
Konfiant^inápoíyban ©Ily nagy a' drá

gaság , a' millyenre egy Századtol fogva nem 
emlékeznek* Valahány 'Tudósítások jonek 
étinán'i a* hadi kéfzületek eránt, mind árra 
fnutatnak, hogy van is a* Porcának a* had 
folytatáshoz kedve, nincs is. 

, Az, ide zártt fejzölat&ati kívántuk ázön jelfté 
Öltözetet fzémtéJtetni, a' miílyenbeii el fogadták tó 
Orfzág izéién, Wolfstkdnál, némelhr Magyar F i 
ÁfTzosyí%ok, a" BétsbÖl Haza jövS Kor*aá>. —•..A8 

Vár. melly fzemliltétik a* Rajzolaton,- Pofon Váras 
\ / ^ alatta foly a'Duna. 

«^*\%Költ BéUken 9 Mártaiusnak 30-dik napjáa* 
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