
•;;'..'; Béts* 

A*'Hg Cohurg'tbl küldött Hírmondó, Hg 
Hejjen-Homhurgt fem hozott , mint 
reménylettük vóit, egéfz Tudósítást, 
a* Callafati Történetről. Az , a* mit 
hozott, ebből áll,: 
l5Hirével esvén Haditármest. Gr. Clerfé-

nek 5 hogy egy Fót Törökség Bodohnál ma-
gát a* Dunán által vette, és Callaf árnál meg 
i'zálloit: fegíttséget-küldött leg ottan Kis-
Oláh Qrfiágban Kadovánnál álló Generál 
Brugglachnzk (nem DurlachJ, olly ha-
gyomáÜkl: hogy, ha a' dolognak fz?renrsés 
ki menetele feloí nyomós reménysége Uh t, 
az elleníégen menjen rajta, és Callaf útról 
verje el; hogyha pedig nem fogja jónak erá-
nyozni annak meg támadását: állapodjon 
meg Carouelnéh Ezekről jelentést vett JrL 
Coburg Gr. Clerfé-t'ö\9 Jnn. if-dikén; 17-
4iken pedig arról, hogy az ellenfég, minden 
fzerentse próbálás nélkül, Callafátot ismét 
oda hagyta. Hogy mindazáltal alkalmatos
sága fe leheflen többé az elienfégnek, Kis-
Oláhorfxágba bérontani: parantsolatot adott 
a Hertzeg Gr. C/er/e-nek, hogylillíttson 
minden késedelem nélkül 10 gyalog Bat.ont 
és g Ofztály Lovaííagot a' Duna partjára, 
és haj® az ellenfég: egyfzerre minden ere
jével eífen neki. Azonközben tsak ugyan 
Sooo Törökség újra hajókra rakodott, 2L 
Dunán által evedzett, és magát Callaf atnál 
nagy sietséggel bé fántzoka. Fogta tehát 
magát a' meg nevezett Haditármester Úr t 
előre Indította k g ottan Gen. Bwgglackot, 
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két Lattermdnn Reg. béli Bar. kai 9 %*'Reifc 
hyéből is ugyan annyival, és 3 Hufzár Ofz-
tályokkal; maga is , a* Károlyi és Jordis 
gyalog Reg. bői két két Bat. nal, a* Stein-é-
bol pedig eggyel; nem külpmben a Ofztály 
Hufzárlaggalv Brahovánál lévő Táborából 
fel kerekedett. Eggyesítvén magát Fontina 
Banuynál'*3íGen. Brugglachal, nyomult, 
valamint tsaklehetett* eio felé. ló-dikon, 
reggeli 6-odféióra tájhan^kezdett hozzá Gr* 
Clerfé, fzokott okoflaggal és bátorsággal, 
V bé fántzolt ellenfégnek lövöldöztetéséhez. 
Ámbár pedig eróíTen ízórták is közibe ágyú
ink a'rontó ményköveket: még fem tágított 
az elleníég; sőt még a5 Bajonettal rajta mente 
Vitézeinknek is ellenek fzegezte magát; ha
nem ofztán nem állhatta ugyan tsak a' fokát, 
fzaladásra vette a 'dolgot; fántzait.'s táborát 
vefztiben hagyta, és az egéfz környékről 
cl tifztúlt. r - Haditármester Gr. Clerfé, 
icoo-ra tette elöljáró Tudósításában az ellen-
fég' vefzteségét; a* miénktől pedig annyit 
i r t , hogy a' Jordis Reg. jébol Major Clam 
(nem Clari) > és még 6 Tífztek estenekei; 
az Erdndyéböl egy Tifzt el esett, egy pe
dig meg febesedett. KrReif^fyéból is egy 
Tifzt kapott febet, mintegy 80-ig való Köz
ember pedig réfz fzerént el esett, réfz fze-
rént meg íebesedett. Mivel az ellenfég jókor 
meg fejtette a' mieinknek jövetelét: tehát 
mindjárt azon éjtfzaka, és ofzrán a' tsata 
alatt is fzállítgatta viflza a* Dunán a' maga 
ágyúit. Erre nézve, az előljáró Tudósítás
nak el küldésekor nem volt még több eggy 
ágyú nyerefégnél a' mieink kezek között* — 

A* 

' % • • 
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A* Tsajkákban, mellyeken viífza takarodott 
az eilenfég, igen fok kárt tettek ágyúink 
minden felöl. Győzedelmeknek jeléül fok 
Záízlót mutathatnak Vitézeink.— Magaiz-
tálja Gr. Clerf^ az egéfz Seregnek ez al« 
kalmatofíaggal meg bizonyított bátorságát $ 
*s vitézi kéfzségét: bővebb Tudósításában 
meg fogja nevezni is mind azokat, a* kik 
magokat kiváltképpenvaló módon meg kii-
lömböztették. Addig fem halgathatta el 
azonban, az ütközet alatt Szolgálatban mel
lette volt Kapitány >H. HeJfen-Homburg-nik 
ditséretét, azt a* nemes vallást tévén felőle, 
hogy Ö maga ment rajta, a* Lovaflaggai egy-
gyütt, az eilenfég' fantzain: a' midőn a* lo* 
vát is agyon lőtte alatta az eilenfég. Mivel 
maga volt az említett ifijú Hertzeg tulajdon 
érdemeinek fzerentsés Hírmondója: nyom
ban el is véve azoknak méltó jutalmát, Major
ságra lett emeltetése által. — H. Coburg9 
azt a* jelentést is tette H. Hejfen Homburg 
által, hogy a' SiliftriaiTörökök Gen. Karú-
tsaynak Serege ellen; a' Brajldiak pedig 
F. M. L* Staader-é ellen gyakor ízben ki ki 
tsaptak 5 de ellenek indult Seregeinket Soha 
Sem várták be, sőt mihelyt látták azokat fe
léjek nyomulni í lég ottan oíly siettséggel 
lódultak viflza, hogy tsupán egyfzer lephette 
meg őket a' Bfájlai Raja ízeién a' F. M. L. 
Staader Úr' kormányozása alatt lévő Né
pünknek egyréfze, melly is közzülök 20-nál 
többet le kafzabólt, *s a* melly prédát vittek 
is, mind viífza vette tolok." 

C % izet* 
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Ezen; hónapnak '-6-dikan,- fczt **'Rendé-' 
'lést adta -ki-az -Udvara'- hogy ámbár as Máj. 
17-dikén költ Kir. Végezés ízerénrs • mind 
a5 Magyar örökös - Tartóm ágyokból as Né
metekbe; mind innen amoda 5 egy formáoi 
lehet az Árpát's Zabot -Szállítani; mindaz
által a' Vám'VHarmintzad alól fel ízabadíté 
Végzés, melly az el múlt hónapnak 28-káo 
adatott ki, nem terjed ki a' Zabra és Ár
pára; hanem valamint a' Magyar Tartomá
nyok réízérol fizetni kelli ,a? bé hozásért a* 
Harmintzadot :• úgy a* Németek réízérol is 
a' ki vitelért esendő vámot. 

Putnik MóSes Úr & Éxcell. j a , életében 
a* nem eggyesült Görög Ekklésiának, Kar-
lovit^ban lakozott Ersekje, 's az egéífz Tíly-
riai és" Oláh- Nemzetnek Metropolírája; a9 

Kir. Apoíl. Felfégnek valóságos belső Tana-
ísofla, és a* Sz íftván Rendjének Com-men-
dátora., ezen hón. 9-dikén 5 reggeli 3 ^órá
kor múlt ki életének 62-dik esztendejében, 
hírtelen "s véletlen e' Világból. Ugyan is 
36 óra volt köze egéfíeges állapotjanak ?s 
halálának, A'Kólika ölte meg. Teste , 
első. nap a' fzállásán , azután pedig a3 Görög 
Templomban volt nézésül'ki téve , melly-
nek 'Szemlélésére tódúlt fe'"a Nép minden-
felöl. Innen- Budára vitetett, holott-ülendő' 
pompával'eí-fog. temettetni.-. A3 meg .h.óltt-
nak fejében- ragyogott az úgy neveztetett 

'JErseki Micra9 melly egy -veres, bársonból 
kéfzúlt, nagy. gyöngyökkel .gazdagon ki 
rakatott 'ktiiörnbk-ülömbféle'apró -képekkel 
^fellyül-kerefztel ékesített, harang fonna 

tets-x 

Ráday Gyűjtemény Jelzet: 778 



i > i £uveg. Nyakából íügtek.® középen, 
tigytn a'-Sz.-Ifíván Rerefztje; két felöl pa
dig eggy egy Tallér forma nagyságú, gyé
mántba foglak arany'.pénz:, arany iá-ntzon. 
Ezek, közzűi,-a • jobb felöl levon, M. The-
résiaKépe láttatott; a* bal felöl valón pedig 
J, Ferent% Tsáfzáré: melly•. pénzekkel, az 
említett Felségektől ajándékoztatott volt meg 
g* meg hóltt; valamint a5 Sz. litván Kerefztjével 
11,Jósef 'Tsafzártól. . .Kezében .egy-KereSztet 
tartotr* niellyet az oda járult Görög Vállá-
son lévők, mind meg tsókoltak; azután pe» 
dig a* Hóltt' kezét is. As rajta lévő ruha, 
arannyal ki varrott fejér Selyemből kéSzűjtr.-
Mise mondó ruha volt. — Putriik Úr, Új-
Vidékén fzíiíetett. Érsekségre Temesvári 
Püspökségéből emeltetett: melly előtt 17 
efztendőkig viselte Péterváradon a' Püspök 
séget. 

Magyar Orf%ág. 
Deíretzen Városából írja eggy érdemes Hazafi; 

„Kívánván T. Bihar Vármegyéitek Őrálló Serege, 
Városunkhoz vonfzó fzíves hajlandóságát meg bizo
nyítani, azt tselekedte, hogy az Orfzág fŐKintsének 
őrzéséből lett viflza jövetelével, felénk vette útját, 
3s bé érkezvén hozzánk Jun. 24-dikéH reggel, két 
egéfz napokat múlata nálunk. jJE-zen.. baráttságát az 
említett úri Társaságnak, igyekezett, is fzegény Vá
rosunk meg érdemleni; mert ha tzjfntn nem is, ugyat 
tsak jó fziv vei .látta, Y tőle ki telhetőképpen mulat
tatta. £lso ebéd után fel kerekedett az egéfz nemei 
Sereg, 's .jieg látogatta az itt Íév5 Kolíégyiomát a9 

Reformátusoknak ; holott meg: értvén előre a' lyTetafi-
s'ikusok* Tanitója, minému betses Vendégek fogsák 

jelsű" 
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jelenlétekkel meg tifzteíni a' K^llégyUmtt, két igen 
jeles Magyar Verseket kéfzített hamarjában, iriellyekbe 
«' 2$áfzlóally Tagjainak igaz/ 's fzép Magyar ruházat-
jóknak, termeteknek és magok viseléseknek ditséreteit 
foglalta, *s azokat, a' Ns Sereghez fzerentséje lévén, 
€l js énekeltette. A' nagyobb £)eákok is ofzve gyűltek 
*' közonféges lyétzkék tartására rendelt kUI'ebb palo
tába, és a' bé vett fzokás Czerént gyönyörű élékié* 
sekkel keresték kedves Vendégjeiknek kedveket 's 
találták is, A ' kivált igen meg tettzett a' Ns Seregi
nek , midőn a* többek között égy kedves úti Nótáját 
kezdte véletlen' hallani, Minekutánna a' Könyvtárt^ 
*s minden egyéb nézni valókat meg nézegetett volna 
a* Ns Sereg „ bútsút vett a* Kolíégyiomtól; hanem 
tjébb meg Ígérte a' Vezér Úr , hogy viíTza fogja adni 
a' muzsikát;, mellyet meg is tselekedett. Mert más 
aap estv* felé meg indült Muzsikásfaival az egéfz 
Sereg, *s minekutánna a' Város' Kj»:a előtt tovább 
eggy óránál rnuzsikáltatott yólna, ( melly műlattságot 
Vivát Dehygtzen Városa kiáltás fejezett bé) a' Kollé-
gyiomba ment* -*- J^n, a' fokfzo? emiitett Ns Sgreg* 
nek dinemére egyebet nem mondok, hanem hogy 
a' ki ezt látta, 's mind pltpzetére, mind pedig egyéb 
iruuéirmségére -nézve neki meg nem tettzett? nem lehet 
annak jó ízlése* — Valamint a' NsBifyar Vármegyei 
^áfzlóallyat Budáról j^tib^n; úgy/ellenben a' Ns 
Szqthmáv Vármegyeit, Budára mentiben volt fzeren
tséje Városuaknak magi kebelében tifzteíni. lippeii 
az Urnapi fz. alkaímatoíTág előtt ralÓ estve lett hoz-? 
zánk yal<3 ö>vencletes bé érkezése a' Szathmári Ns 
Seregnek , melly a" kö'vetkezett nagy Innep napot 
nem tsak meg várta;, hanem az azon tartatott Áhita-
toííágnak is réfzese volt , 's jelenlétével a* Pro^eíIziQ^ 
t%k kÜl$Ö U»$éfíé§ét í§ igen Öregbítette,** 

Horváth 
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Horváth Orfeág. 
Ay T^ettini Táborból ezt írták, Júniusnak 

28'dikán: 
„ A ' meg:&állás kezdetétől fogva, na

ponként nagyabb erőben ágyúzzuk a' Várat 
's hánnyuk ízakadatlanúl beié a* Bombákat/ 
El is égettük már tegnap előtt a* Várbéliek
nek minden fájókat, *s egy puskaporos Ma
gazinjukat fel vettettük, JEz élly iajnoflan is 
esett nékiek, hpjy érkezett fegíttségékkel 
két ízben omlottak ki a' Várból, 's ugyan 
annyifzor támadták meg agyarkodva Batté
riáinkat. De nagy ízivu Jíormányozójok, 
Vbátor Tiíztjeik által fel buzdíttatván Vité
zeink, félelem nélkül izemébe néztek az el
lenségnek, ss azt mind kétfzer igen diadal-
maíían viflza is verték. Példáflan forgatták 
itt magokat ^S^luini és Ogulini Stuttzosok 
és Sereflzánusok, kik éppen az Ostromlók 
óltalmokra valának akkor kirendelve, mert 
a' Battériákon kívül záporeífó módjára bo» 
tsátották az ellenségre minden felöl a* fok 
golyóbist. Ez napon halálos febet kapott 
a* hasánál kedves tíeberálisunk B. Bvhenhqfcn 
tít. S^luini Reg. béli Főhadnagy Michai* 
hvits Úr is keménnyen me^ febesíttetett a* 
tzombjánál. A* Strázsarnestertol fzámlálva, ^ 
vefztettéjc a'mieink életeket, ' s ' i ^n febesedtek 
meg. Éppen tegnapelőtt történt az is , hogy 
a' mint reggel ki jelelték réfzünkrol Kekiek-
Sellő nevezetű Környéken , a* fántzoknak 
való helyeket, a' Gt. Gyulai ( Vukásovitsé 
fele) fzabad Bataliónjainak egy réfzét körül 
vette az ellenség, 's közzűle egy Főhad* 

nagy-
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nagynak és g Közembernek végire járt s a? 

többeket a' Knefevits fzabad Hufzárjai men
tették ki az ellenség kezéből, — Azonköz
ben Oberfter B. Bajaik? Ür. parancsolatot 
vett a' kormányozó Generális Úrtól, hogy 
eggy eggy Oíztályra való 3 fántzokat ké-
fzítteffen az ellenség földén^ Nem voltak 
az emiitett Öb. Úrnak más dolgoíTai a' S\luini 
Tábori Bataüonbélíeknél;-, még is már 4$ 
órák alatt kéízen voltak a' fántzok, azokba 
egy SxJuini Tábori Bat. ont be is ízáliítotr, 
V mindenikbe -két két/ ágyút bé férkeztet.ett. 
Ezen fántzok által, a* Ktadufyi és Pot^vkx* 
di Törökök egéflzen el zárattak a' l\etti-
niektöl, és az Ostromban foglalatoskodó 
ibíépünk ezen oldalról bátorságos állapotba 
helyheztettetett. Alig kéizűlhetett fel min
denestől fogva a' Kiadu-\' Vára felöl való 
leg fzélső fántzunk, a' -middh az oda való 
Törökök kczzűl valami 400-ig való Gyalo
gok Y Lovasok ellene indultak annak ma 
reggel. Már oliy közel is jöttek volt, hogy 
alkalmasint bé járta volna őket az ágyú-go
lyóbis ; hanem az Ob. Úr nem engedte iö« 
vetni, azért: hogy ha majd fzem igyet vér 
vén egyízerire fognának fántzunk felé om
lani, annál foganatoírabban meg riselhéífe. 
Az ellenség élt a' gyanú perrel, hogy otet 
hiúárba akarja.az Ob. Úr keríteni: azért is 
egyeneffen T^ettinnek fordult, hogy a' Vár
belieknek fzorúkt állapotjokon fegittsen; 
vagy magát azokkal eggyesíttse. De ebbéli 
izándekja fem sült el: mert mihelyt éfzre 
vette a' kormányozó Generális Úr jövet elér. 
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!eg mmn ki vonatott•** ílntzolásokból mm-
dm ágyúkat, és mind a' Vár, mind pedig 
ezen előre nyomuló fegittség felé olly kémén-
nyen kezdett tüzeítetni, hogy ez kenteié* 
níttetett gondolatit változtatni, és haza'ló
dult. De mivel ? már íem kevés volt a* vefz-
tesége :• nem ítélte tanátsosnak, a* Bajalits 
Úr fántzai eránnyábanvaló viffza térést; ha» 
nem Pechp fele Szaladt,CÉ 

A* Vallás Szolgait tárgyazó Végezése a* 
Nemzet Gyűlésének fok tekintetben neveze
tesebb , hogy fem mint el halgathattuk volna 
azt. így következnek eleitói fogva, annak 
Tzikkeíyeí: 

.1.) A' Tartománynak minden Ofstálljra tsupáa 
egy Püspöki Megyét fog; tenni, és ennek Jki terje
dése egy leflz araazéval. ( E ' fzerlnt a' Tzikkeiy 
fzerént, 2§-al fog kevesedni a' Frantzia Püspököknek 
fzáma: mert az Qrfzág g3 öfztályokból áll; követ
kezésképpen a'Püspökségeknek fzámais, melly eddig, 
a*-lg Érsekségeken kivül, i u - r e m e n t , annyira fog 
Je fzálííttatni). 

2.) Nem fzakad. a' Frantzia Ekklésiáknak 's Plé
bániáknak , fem femmi Frantzia Polgárnak akarnieily 
esetben, vagy fzin alatt eggy: ollyaü Lrseknek vagy 
Püspöknek hatalmát többé meg esmérni, a' ki más 
küíso Hatalmaffágnak földén lakozik; nem fzabadazok 
Helytartójaiké.t ''jjtí akar Frantzia Orfzágban lakozzanak 
ezek, akar fem: űgy mindazáltal V hogy azért t 'Hi t -
Bek egysége, é$ az Jikkíésiának látható Fejével való 
eggyefl^ge-.Voiint-oda- alább fog következni) férel-
met nem fog fzenvecmit 

5 3„0 
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3.) Annyi feáwti Érsekeket kell meg hagyni, 
»* mennyi engedendőnek ítéltethetik, 's azoknak lakó 
helyeiket meg kell határoini. Minekutánna a' Megye 
•béli Püspök fententziát hozott, a' maga Gyűlése eleibe 
tartozó valamelly ügyben: lehet még a* dolgot az 
Érsek eleibe ~ vinni, a* ki azt az Érseki Gyűlésben 
el fogja végezni* 

(Ezen elS adott 3 Tzikkelyéknek meg állítására 
4 egéílz Ülések alatt méhetett reá-4 Jun. első napjain, 
*' Nemzet Gyűlése. 7-diken és "g-ctikon jobban ha
ladt, úgymint a* melly két napokon 16 más Tzikke-
lyekkel nevelte a' már kéfzen volt 3 Tzikkelyeknek 
föámát), 

Az emiitett 16 Tzikkelyeknek ide megy ki rövi
deden az értelmek; 

A' Nemzet Gyűlése fogja meg határozni az Ér
sekségeknek fzámát, 's közöttök a* Püspökségeket 
fel ofztani. A' Püspökök, 's a'Tartomány Polgári 
Székei xijj Ofztállyát fogják tsinálni a' Plébániáknak, 
meg határozván azoknak fzámokat 's nagyságokat az 
eleikbe fzabott Regulák fzerént. Minden Cathedrale 
Templom egyfzersmind Püspöki és Plebánusi Tem
plom fog ezentúl, a' hajdani fzokás fzerént, lenni ;• 
snellynelx azért más rendes Flebánusa nem is leíTz a* 
Püspökön kívüli minden más Papok: "ellenben, a' kik 
fzolgálni fognak azojkbanf t«ak Viklritisoknak nevez
tetnek. Az olly Városban lévő Cathedrale Templom 
mellett, mellyben io,öoore, v|g^ feliyebb is megy 
*' Lelkek fzáma,ió Hlyen Vlkárinsok fognak lenni; 
külömben pedig tsak 12-én*-: Egy' Megyében nem 
leítz több egy Pap nevelő Háznál, mellynek minél kö
zelebb kell esni a* Cathedrale Templomhoz. A' Papi 
nevelS Házra 4 Vikáriusok fognak vigyázni, kik azon
ban , V gondviselések alatt lejendÖ íffjakkal eggyütt, f$» 

gite-
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gítení fogják a' Cathédrale Templomnál lévS több V i 
káriusokat a' Papi fzolgáíatnak tételében. Az emlí
tett Vikáriusokból fog állani öfzveséggei a' Püspök
iek mindenkori Tanáttsava' kiknek hirek nélkül leg 
kiílebb törvényes-dolgot' fem igazíthat; tsupán elöl
járó parantsolatokat adhat magától* J\z ollyan kerí
tett 's mező Városokban, mellyekben nem megy többre 
10,000 néí a' Lelkek' fzámaT JÎ KO lefíz több egy 
Plébániánál. A' Püspökök fogják V Polgári Székek
kel ki tsinálut, mitsoda Plébániák maradjanak meg, 
vagy tÖré'lteíTenek el ;•-valamint a* Falukat is meg 
határozni, mellyek éhez vagy ama Plébániához kap-
tsoltaílanak. Az ollyan helyeken mindazáltal meg 
hagyhatják a'Templomokat, meilyekbol nehéz volna 
a' Plébánia helyére járni. Az illyen Templomokhoz 
Káplánt rendelhet a' Plebánus. 

Az Érsekségen, Püspökségen, Plebánúsfágoti 
és Vikáriusfágon kivüi nem leílz , ezen Végzés ki 
hirdetésének napjától fogva, helyek, fetnmi egyéb 
akarmelly iiévvel nevezeadÜ Papi Méltóságoknak y 

Hivataloknak, vagy Fundátzióknak; a' most közelebb 
azoknak birtokokban volt Személlyekrol maga fogV 
JSTemzet Gyűlése rendelést tennis 

9-diken, illy hatirozások lettek: Ezen Végzés
nek kÖzönségeffé-való tételét&l fogva, válafztaíni 
fognak a' Püspököt és Pjebámísók)$ úgy hogy a' kif« 
ípbb voks megy.; á' fogja el nyétni a' Püspöki vagy 
Plebánusi Hivatalokat; Válafztó>5zeiriéHyek lefznek 
mind azok, a' kik a' Tartomány Ofetállya Tagjainak 
válafztására alkalmatosok, 

1*4-és 15-djken, következendő Tzikkelyelíál^ 
Iktattak meg: Azon/ Püspökök, kik a" jelenvaló 
Végezesnek ereje fzerént el estek hivatal jóktól, vá7 

laktathatnak újjoJag a' meg maradt g | Püspökségeké 
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Sek eggyikér«;» vagy másikára, ha midoa-úgy f»j 
tűvínmm. A* meliy Plebánusok 10 efztendeig fzol-
gáltak, azokat is lehet válafztaai Püspökségre-. ha 
mindjárt Vikáriusi hivatalt nem folytattak is. 

Az oílyanPlabáuusokra nézve, kiknek Plébánia-
jok el múlik ez úttal» azt az időt í sa fzolgálat efz-
tendei közzé kell fzámlálni, £ melly hivatallyoktól 
törtésít el maradásoktól fogva le folyt. Válafztani 
iehet továbbá /a' Püspökségekre az ollyan MiíFzio-
siáriusokat, és Papokat,. kik Ispotályokban, avagy 
kegyes Fundátziókon fzolgáln-ak; úgy a' közönséges 
Tanítókat i s , ha már'*? efzteadoktol fogva folytat
ták hivatalokat; nem külömben mind azokat, valakik 
iz el múlt Papi Méltóságok vagy Titulusok kozzll 
$<y efztendökig voltak valamellyiknek birtokában. A* 
VálafztatötV ki hirdetésének mindenkor a' Cathedrale 
Templomban kell véghez menni, a' Népnek és Pap
ságnak Jelenlétében, 's minden közbe vetés nélkű!„ 
azon nagy Mise előtt, melly e5 végett fogott tar
tatni. A' válafztás és ki hirdetés felöl útasitó jegyző 
Könyvet el kelig a' válafztó Gyülekezet Fejének a*8 

Királyhoz küldeni, hogy láthafía az belőle, mi formán 
ment végbe az egéfz dolog. A* Válafztatott tartozik 
magát az Érseknél bé mutatni, 's azt nyert hivataljá-
ban lejend'ő törvényes meg erÖfsíttetése eránt meg 

'kérni* Azon esetre, ha az Érsek meg nem akarja 
a* válafztatott Püspököt hivataljában erefsíteni, fel 
keli aéki azon; ;okokat írásba tenni, a' meliyckre 
nézve meg nem -élégfzika' válaíztott Püspökkel-', V 
tartezik azoknak-maga fajit nevét alájok írni* és még 
az Érseki Tanátsnak is l'eg- alább. ;két harmad réfzeo 
Ha alkalmatosnak találja-iaz ~$xsek, -^sdománnyára '« 
erkö'ltséie./ nézve, a* válafztatott Püspököt, köteles 

azt 
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azt tsívaíaljába hé állítani. Ezt ha nem tselekfei: vU 
Heti fellyébb a'' Válafztatott magi dolgát, -.Az Érsok 
aéra fytvánhat-a* Püspökségre válafztatott Személytől 
Cűgj a' Püspök feru az űjjonnan válafztátott-'PleM-
nustól) femmi más hitbéli vallástételt, hanem hogy 
$'»'-Római Apostoli'Katholika-Vallást tartja* Az új 
Pösp5k néni tartozik a' maga lij méltéságában lejeado 
meg eröfsítése végett a' Pápához-folyamodní: mind
azáltal meg jelentheti Néki, , 'úgymint: az , JBdüésia5 

látható Fejének, - Püspökségre Jete válafötatását; A* 
Püspök fel fzenteltetése egyeneflen a' maga Cathedrale 
Templomában mehet véghez, az Érsek, vagy a leg; 
éltesebb Püspök által. Minekelőtte fal fzenteitetnék, 
Bieg kell nékie arra kö'zönségeílen esküdni: hogy '$, 
a' reája bízatott nyájra vigyázni fogj hív leüz a ' 
Nemzethez, Törvényhez és a' Királyhoz, 's <ttir-
közieni fogja, valamint tsak t&le ki felhetik, az Ör~ 
fzágnak azon állapotban való máraJhatását, melly et 
a' Nemzet Gyűlése el intézett, *$ a' Király meg erő
sített. Minden Püspök válafzthat, az alatta léi/6 
Plebánusok közzűl, a' kiket tettzik, faját fo Tem
ploma ;mellé Vikáriusoknak ; az mindazáltal meg !kt-
vántatik, hogy io efztendokig viselte legyen hivata
lát , valaki Vikáriusfá válafztatik. Nem tehet ki a* 
Püspök egy Vikáriust is hivatalából; hanemha a' 
Püspöki Tanáts isx meg eggyezett a' ki tételben, —-
Minden efztend&feen öfzve kell egyfzer gyűlni, új 
Papok válafztása végett, a' Diílr.ikt-üsbéli Válafztók-
Bak, 's-a' Válafztásnak a' voksgk'.;ti5bl?sége által kell 
meg. esni. Minden Válafztó tartozik le tenni hitet 
minekelőtte a maga voksoló Tzédulsját bé veti az 
arra rendeltetett edény be , hogy Ö arra a' Papra fogja 
voksát adni, a' kit leg méltóbbnál!, esmér, és hog^ 

Ráday Gyűjtemény 



4$ #3<s>©# 

Stec nem ajándék, vagy ígéret, kérés vagy fenye
getés indítja a' válafztásra. Ha Püspök nints: az 
elsÖ Vikárius; a' Plebánus nem létekor pedig a& 
első Káplán tartozik vinni a" hivatalt. A* hol Káp
lán nints: oda Helytartót tartozik, míg kívántatik,. 
a* Püspök rendelni. Minden Plebánus válafzthat ma
gának Káplánt <, tssk hogy fel fzenteltt, és a' Me
gyében fel vett:Papnak ielí annak lenni. El nem 
küldheti magátdlÖé^y Píebánus is a Káplánját, ha-
«emhá nyomós, 3áH.$téí>ft a' PüspötétSi's annak Ta» 
aáttiától meg visgilft okokból." - -
I ié-dikön$ és i fdiken," az Érsekeknek, 
Püspököknek, Vikáriusoknak és Plebánusok-
iiak tartások eránt végzett a* Nemzet Gyű
lése, ezekben a'Tzikkelyekben: 5, Mivel a9 

Vallás Szolgai az első 5s leg nyomosabb fog-
lalatoíTágait efzközlik a' Társaságnak, 's kö
tetesek állandóul azon helyben maradni , a* 
hová kívánta őket a9 Népnek hozzájok vaíS 
bizodalma: Szükség, hogy Ö róllok egéfízen 
a Nemzet visellyen gondot. Minden Püs
pöknek, Plebánusnak és Vikáriusnak illendé 
lakó házat kell rendelni, ki vévén az ollyaii 
helyeket, a' hol pénzt fzoktak adni Kvártély 
váltásra. Ezen kívül? köyetkezendóképpen 
leíís as fizetések: 

A' Párisi Érseknek <;6}GQo> minden 
több £rsekekne& so/GOó; & Püspököknek 
pedig átallyáh?iP n^öbo Livrájok lefzen eh-
tendönként. M Párisi Gathedrale Templom 
első" Vikáriusfának 6; a* másodiknak 4 ; a* 
többinek mind 3 3-;ezerv- Az wllyan Váró-* 
rfokban, inellyekbentébhré megy a' Lelkeü 
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fzama cocoo-nél , 4 ezret kap az első Viká
rius ; a' második 3-at; a* többek pedig kü
lön külön mind a400~at. A* hol kevesebb 
a' Lelkek fzáma foooo-néi, az első 3000-et; 
a1 második 24oo-.ar; a' tQbbek pedig a a 
ezret. A' Plebáiiusoknak Párishan 6000; 
az ollyan Városokban, mellyekben felesebb 
50000-nél a' Lelkek fzáma f 4000; a* kiffebb 
Városokban 3000; a'Mezővárosokban, és 
Falukban a'feerént, a* mitíc több vagy ke* 
vesebb ízámú â  Nép-,2400, 2000,180©* 
1500 és 12O0, a' fizetések, ^ 

Svéd Orfeág. 
Jún. 7-dikén arra vetemedett a* Király* 

hogy a' Testőrzőknek egy SzakaíTzát, nem 
külömben az Uplandi gyalog Reg. et, 's 
bizonyos fzámú Dragonyosokat, Hufzárokat 
és Pattantyúsokat (meílyeket a* maga kor-
mányozása alatt lévő hajókra rakott volt fel) 
Mufcka Orfzágba a' fzárazra ki fzáliította, 
's vezérléseket Generálmajor PoÍUt~x& bízta. 
Az emiitett Generális meg indította Seregét 
más nap két Ofztályokban; eggyiket bízta 
Ob. Cederjlröm-re, melly Vyburg felé vet
te útját, és Maxlax neví} Faluban állapo
dott meg; a'másikat pedig Oberítlieut. Dyck-
re. Ez Umajochi nevű helységben telepe
dett meg5 Koivqfto'hoTí egy fertály mért
földnyire • mellyhez Petérsburg tsak ffnért-
föld. A* menetel közben, meg támadták: 
ezen Ofztá*yt a Svadron Orofz Dragonyo
sok ; de a* kiket a' Svéd Hufzárok ©Ily győ-
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zedlelméften .viflza vertek, .hogy lo-at kőz--. 
zűlök le aprítottak, 3 ét pedig el fogtak.'— 
Mihelyt ez. hírével esett a* Királynak: Ug 
ottan maga Is ki fzák a' partra , és; Testőr-
i'őitol kísértetvén, jun. 9-dikén Umajochi 
felé indult, hogy az ott lévő Seregeinek;, 
Y nevezeteííen Húsárjainak magok jó vise
léseket ízemélIyeiTen meg ditsérhene, 's hív 
•vitézségekejn Váló meg nyugovását *s örömét 
/minden idö.haladék"nélkül nyilván valóvá. 
.tehene. — Ha mpst XU> Károly ki jöhetne 
sírjából: örömmel tapaíztalhatná, hogy ép
pen az a' vér fzökdös az ö utánna negyed 
ízben következett Uralkodónak IIL Guftay-
nak ereiben is, melly az övéiben fzökdösött 
••ólt annak idejében, míg egy golyóbis vég* 
képpen ki nem fzökteté azt helyéból (Fú-
drichshall Ostrománál, 1718-ban.) 

Ama hires Tengeri Városa Svéd Orízlg-
n&k CarUerőna ~meg gyüladt; és midőn az 
arról fzólló Levelek el küldettek, már két 
harmad réfze hamuvá lett. 

Úgy értettük, hogy SpanyolQrfaágnak 
uagy böltseíTégü , *s közelebb BékeiTéget 
javallott Mentorát, Florida Blanca Mínifter 
Urat , egy Gonofztévö meg ölte volna t 
maga Szobájában. 

A' Nápolyi Királyné egy Hertzeget 
fzült, ki Leoféldnak neveztetett, melly 
név nagy ájság a* Spanyol Famíliában. 

Költ BUshn*. J»Jiusis*k 13-dik napján -1790* 
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