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Béts. 
Auguftusnak i f-dikén, vagy aVégén fog kez

dődni, a' Korona* Örököűe Ferent^ és a Tos-
^íí«fliNagyhertzegíeg;jöyendÓbéli Fejedelme 
Ferdinánd FÓhertzegek* Lakodalmokat meg 
eíozö Pompa. Az ide való Nápolyi Követ 
ki fog az említett napon menni a belső Va
rosból, valamelly küisé Városi Kertbe. -—• 
Oda fognak feles fzárámal hat hat lovas hin-
tajaik gyülekezni a' Bétsi fó Uraíagoknak, 
mind pompáffan öltözött Udvari Mesterek-
kei , és Komornyikokkal rakva. E' nieg 
lévén , meg indul a' Követ egcíz pompásai 
a* Város felé, mintha tsak most jönne i V ^ 
poly Orfzágból, % a' fok tziíra hintóktol 
kisértetve, bé ízáll a" maga rendes lakó he
lyébe; a* hintók is el ofzlanak. —. Más nap, 
i hat' hat drága kéfzűletü lovas hintókkal 
az Udvarba megy a Követ, a'kettős Házas
ságot tárgyazó Audientziára. 

Ennek a' hónapnak vége felé, ide var
iák a' Nápolyi Királyt 's Királynét, ket 
Leányaikkal a' MenyaíTzonyokkal eggyütt. 
sto-dikon, eleibek indul Ö Felfége, -Fiume 
Városába; holott a' Királyi Utazók ki, pál
lanak a* hajókból, mellyeken az Adriai 
Tengeren kereíztúl fognak joni. 

A' Tyroli Rendek, Jul a7-diken^es
küdtek meg Infpruch-bzn, a Király' hűsé
gére; kinek Képét Mária Erxsébefh F5* 
Hertzeg Alkony viselte. — Olly formán 
ment végbe az egéfz Hódol ás, mint zzAhb 
Auftriai, Bétsben: mellynek hoíTzas le ira« 
sác közlöttük v61t annak idejében* 
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A'Prujfyjai Udvarral való további 
EggyeíTégünker, és a' Portával való Békes-
fégnek hamar időn lehető viffza hozását tár-
gyazott Reickenbachi Tanátskozásoknak, 
immár fzerentsés végek vagyon. — Az ez 
eránt mind a' két Udvar* réfzérél tellyes 
hatalommal felruházott Minifterek Jul. 27-
dikén váltottak egymástól , faját nevek* alól-
írásával meg eröísített Leveleket, melléé-
két kevés napok alatt, a* Királyi Megeróísí-
tések is fognak követni. Erre nézve, B* 
Spielmann Úr is , ezen hónapnak adikán, 
viííza érkezett; és már minden órán el fog 
as BékeíTégról való Alku is kezdődni a' Por
tával. — Illy reménységet nyújt maga a' 
Bétsi Udvari Újság. 

Erre mutat eggyOláh Orfcági Tudó
sítás is , meily hozzánk minden név' alólirás 
nélkül érkezett közelebb, a' Zlohod^eaí 
Táborból. Ezt obaíTuk ugyan is az emiitett 
Tudositásból..:'• si^gy v 0 ^ *'• hire, hogy a"* 
Nagyvezér által ízándékozik a' Dunán, hogy 
bennünket mindenestől fogva ^verjenOláh 
OrJxágbőli de ezen hír ismét el ényéfzett 
azólta, hogy a'napokban meg érkeztek Kül* 
dőltjeink a'Nagyvezértől, kik is f i Törő-
koktól kisértették viífza egéfz Zhhad^eaig, 
*s örvendetes hírrel siettek, mjntértettük^ 
Bukurest felé a* HertzegKez. Már mi is, 
újra fsak itt maradtunk elóbbeni Táborunk
ban; holott, ha a* Nagyvezérnek hirjeltt 
fzándékáhól fogott vóína még valami lenni, 
tehát mi, G. Méfyáros Úr' Brigádjával *gy* 
gyesülve\ a' Hertzeg* Seregéhez kaprsoltuk 

vol-
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Tolna magunkat; aVminthogy Jul. n-dikéA 
hozzánk is érkezett az emiitett nagyérdemű 
Generális Űr: de , nagy Szomorúságunkra » 
ismét viffza ment, Jul. 13-dika1 est vejére, 
Gavaneftie mellé; holott Orofz Gen. Suva* 
rov fő vezérlése alatt fog állani,'* — Gyö-
nyörűíéggei olvaíTuk ezen Levélből, miné* 
mű kedveíTéggel fogadta F. M, L. B. Staader 
ür Gen. Méj\áros Urat, egéfz vitéz Brigá
djával eggyútt. Olly rendeléseket tett t. i. 
említett F."M. L. ú r , hogy midón el érke
zett volna a' Brigáda: annak minden Tifzt-
jei írva találták, hol fognának ebédelni; az 
Altiíztek és Közemberek ingyen kaptak 
húst. — A* Táborbéli gyalog Tifzt Urak 
rendre járták a' Hufzár Tifzt Urak* fátorair, 
's erővel is el vontak némellyeket,, az Afz-
f álnál ült Király Hufzár Tifzt Urak közzül, 
tsak hogy nékik is íeheífen Hufzár Tíízt-
Vendégjek. — Rözlötte velünk a'magát 
meg nem nevezett í ró , F. M. L. Staader 
Úrnak , Király Hufzár Obérftlieut. Matya* 
$Qvf\ky Úrhoz, Jun. 18-dikán borsátott írá
sát is 4 melly ez: „Reám bízta a' Korma* 
nyozó Fó' Vezér Úr H. Coburg^ hogy ObL 
Matyasovf\ky Urat, Kapit. Fejért, és 'Mól* 
nár Főhadnagyot, az egéfz ki küldött Qfz-
tályotskával eggyütt, tegyem bizonyoírá, 
az ó' Hertzegfégé' különös háládatoíTágáról; 
a' Király Hufzár Reg. nek pedig adjam ér
tésére, ho~y azon 5 ezüst érdem - pénzeket* 
mellyeket öt Vitéz Tagjainak kért, a* Hadi 
KaíTzából Quietantia mellett ki veheti. — * 
A' F« M.-L, Úr. írásában (így folytatja L«* 
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<velét áz író ) tzéíozás vagyon 9 azon Szép 
nyerefégű dradalmáca Oberftl. 31atyafoyfcky 
Grnak: meiiyet Jun. 17-dikén, Káp. Fejér 
Ür* kormány ozása atyrr el küldött 60 válo
gatott Király HufzároV, 's 4 Kápráíok által 
vett Órásnál az e-llenfégen. Le izabdaltatott 
ugyan is ott Fejér Kapitány Űr valami 30-ig 
való Törököt, 7s 7-etel fogott: hozott 400 
darab -marhát is , é s92 lovakat. Réízünk™ 
rol 4 emberből 's 9 lóból állott a' vefzteíég \ 
6 Legényünk *s 8 lovunk kapott febet. —-
A' Király Hufzá-r Reg. jebéüe'k közzűí, két 
Közembereket hallottam nevekről nevezve* 
kik érdem-pénz,re tették magokat méltókká* 
úgymint: Kanyik, és Vantsik nevűeket', 
a' Haláfi Kapitány Ür5 Vitéz Svadron
jából. 

Mugyar Orf^ág. 
B u da. 

Juh 2i-dfkétol fogva nem tartatott Or* 
fzág5 Gyűlése mind addig, míg az Ó Fel
legéhez küldött Kurir Úr viífza *iem érkezett 
a' Felelettel. -— Az Inaugurált Diplomának 
el. kéfzkésében, naponként f©glalatosok az 
a*'-végre juL ia*dikén ki váisfztott Tagjai a' 
két lábláknak. Ezen nagy Fijain'ak betses 
Neveiket méltán kívánja tudni a' Haza: ugyan 
azért óhajtottuk volna azokat eddig is köz-
k n i ; de kívánságunkat illy formán, mint 
most-, nem rellyesííhettük — Mind öízve 
Sö-re megy az emiitett fó'Munlifcán Fára-
dozókaak Számok, kik is név ízerént így 
következnek: 
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Az első Táblától valók i.) a* Preíítu-
sok közzül: Gr. Efyterhá^y Károly, Egri, 
és Baj%áih}oz$zi) Veízpréml Püspök Urak. 
a.) .A'Mágnások'közzül: Károlyi Antal* 
Zichy Fe-rentz , Pálfy János, Forg.áts Mik
lós, Teleky József, Mo>on Várra. Fö ispán 
Efyterhá%y Ferenrz, S^étsény Ferentz, 
Battyáni Fsrentz > és Appony Antal Gróf 
Urak; Prónay Gábor 's Qrc?,/ József Báró 
Urak; és Zágráb Vármegys' FŐ Ispáanya 
Skerlec^ úr. 

A' második Táblától valók, és neveze-
teflon i.) a* K.Tábla' réfzérol: VitzeOrfzá^ 
Bírája: Tihany Tamás; Orfzág Bírája' íiélo 
Mestere: Komis József; Kír. Táblabírák 
Bernáth József, és JMikos Láfzló Urak, —~ 
Továbbá, Horváth 0rf%agi Követ, és 
Itéló Mester: Bedekovks^ és Lukánf^ky 
Urak. — Az Orízág Bírája Itélo Mesterének 
azon esetre lejendó fel váltására *t ha talám 
valami által el vóírartanvék a' köz munkától, 
a' Király' Képe' ( Períbnalís ) ítélórnesterei; 
Németh János, és At\él István Urak ren
deltettek. 

i.) A' T. Papi Rend\ réfzérol: Ef%ter~ 
gömi Kánonok, Holíosy György; Vej^pré-
ml9 -Röfos Pál; Egri Prépost * Zabrac\ky 
József; Nagyváradi Prépost Gr. Sauer, 
és Zágrábi Kánonok Gallyuf JózsefUrak. 

3.) A' Ns Vármegyék' Küldöttjei köz~ 
zúl: Nógrádi Küldött, Balog Péter.; Bársi, 
S^entiványif Zólyomi, R.advánfyky; Pestig 
S^ily József; Syaladi, Spisits ; Bárányi, 
Kajdatsy; Tolnai 9 Be^erédy ; Győri, 
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Pá^mándy; Ungvári, Horváth Pál; Sze
pesi, Ber^evit^i András; Zempléni, giu^' 
lyovfyky Menyhárt; Borsodi, Vay József; 
Sxathmári) Lüby Károly; Csongrádi, Ka
raj^ István*, Máramarosi, Pogány Lajos; 
és Bereghi, Lónyai Láfzfó Urak. " 

4 ) PC fzeméilyeffen meg nem jelentt 
Mágnások' Képeik közzűl: Dvornikovits és 
Adonyi Urak. 

5.) A' K. Városok* Küldöttjeik közzüí: 
Debret^eni, Domokos Lajos; Pqfoni, Stett* 
ner; Soproni, Marton j Eperjesi, Smiúsek 
József; és Zágrábi, ií&zc£<zfc Urak. 

(hneváből költ, de Magyartól Magya
rokhoz utasított Versek: 
Midőn Újságotok hozzám meg érkezei 

Szívem olly eleven borzadást éreze; 1 
Melly Örftm Özönét öntött, rám nem mérte, 

'S érzékeny ségimben az elevent érte* 
£lmémnek ereje nínts hogy fzót kerefíen r 

*$ néktek eggy érzékeny haladást le feíTen, ' 
Olvasom ''$ a' midőn %z olvasás között 

Hol egy, hol más dolog elmémbe ütközött; 
Gondolatim' képzeltt fzártiyaira ültem, 

'S fél réfzemmel mintegy Hazámba repültem.— 
Már hát ez Irástok' fegíto üvegén, 

Látom a' változást a' Magyarok' Egén; 
Az új Napot 's az új Planéták' Fénnyeit; 

A' Királyt, Királynét 's ezek' Hertzegeít; 
Hogy írjátok, meg lett dolgait a* Hadnak, 

A' wellyben a* Magyar Vitézek izzadnakj 
^fzáki vér-hajnalt látok Hazám' Egén: 

I}e Szfrámnayát is fzemiélera Fellegén; 
Fogják 
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Fogyatkozást miként fzenved Török' Holdja, 
Támadván eggy árnyék vető Leopóldj*. 

Képzelem az Orfzág Gyűlést Orfzág útnak, 
A' Magyar Tsillagok mellyen Öfzve futnak. 

Látom Irástokból a' Magyarok' Nyelve 
Melly nagy ditsÖíTégre van már is emelve; 

Hogy pallérozzátok Hazánk' nemes Gyöngyét, 
Le refzeívén minden ó fzenoyét 's göröngyét* 

Hóltt Didónk' tsontjain, wellyek meg fzáradtak, 
Látom már 's örömmel látom, hogy támadtak 

Keréfztény Vohérok, és Magyar Gellértek ; 
Pét-zeltek* és 17, kik borostyánt nyertek. 

Oro^ és Svéd Orfzág. 
A* Jul. 13-dikán költ Péter shirgi Udvari 

Újságból, következendő Tudósítást ik
tathatunk ide, a' Svédek' közelebbi ten
geri fzerentsétleníegekről.: 
„ Minekutánna a* Südermanlandi Her

tzes* kormányozása alatt lévő nagy hajós 
Seregeket a* Svédeknek három ízben verte 
volna meg Oroíz Vitze - Admirál Krufe a* 
Kronjladti kikötő helyből ki hajókázott Se^ 
regével; 's magát Tsitsakov Admirállal 
(FÖ Tengeri Vezérrel) egybe kaptsolta vól-
apa: fogta magát az ellenfég, 's a* Vyburg-
nál lévő Tenger' öbliben keresett oltalom 
helyet, a 'hol magát, a'Király'vezérlése 
alatt lévő könnyű fzerü hajós Sereggel 
eggyesítette, 's a' jBere/bvi Szigetek és a5 

part között meg féfzkelte. Azonban páran-
tsolatot vett Tsitsakov FŐ Tengeri Vezér 
a'Tsáfzárnétól, melly fzerént úgy helyhette 
magát 9 hogy az ellenfég alkalmasint bé volt. 
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rekefztve. Más oldalról, a' Najfaui Her-
tzeg is el küldetett Kronfiadtól 9 hogy kön
nyű fzerű hajós Seregével a' Bére fövifzoros 
Tengert foglalja el/s zárja el ott is a'Svéd hajós 
Seregnek útját. A' Bére fövi Örizeteken lévő 
Orofzok azon voltak tellyes erővel, mi mó* 
don akadályoztatharTák meg az ellenféget* 
hogy a' partról Frifs vizet, 's más fzükíiges 
dolgokat ne kaphaííbn. 

( A ' Stokholmi Levelek azt is emiitik, a' Svédek 
fzorűltsága okai között, hogy 3 eleséges hnjójaik, 
ínellyeken 58000 portzió Tzvibak (kéttzer stíltt) 
5000 pint égettbor, 's temérdek abrak volt, az Oro
fzok' kezekbe estek,) 

Nem látván illy környüllállásaik között 
fsabadúiásoknak más úrját: tsak azon álla
podtak meg a' Svédek, hogy mihelyt jó 
fzelek talál lenni, magokat a' mi hajós Se 
regünkön kerefztűl vágják; oliy remény íég~ 
tol ráplákatván, hogy a' (zárna nélkül való 
látható 3s láthatatlan N kófzálak és zátonok 
miá igén-neriéz fogna lenni, a' .mi-Seregünk 
külömbkülömbféle réfzeinek fegíttséggei éh 
terei egymást. Annakokáért, Jul. 3-dikáa, 
ellene indult a' Svéd Király, néhány hajók
kal, 's ^o ágyús Salupokkal (Tsónakokkal) 
a'mi könnyű fzerű hajós Seregünknek; meg 
is támadta azt igen tüzeffen: de a* Naffaui 
Herrzegtöl két izben verettetett vifíza, egy
néhány hajói* veíztefégéveL Nevelte a' par
ton kéfzitett Battériájából Gen. Major B, 
Werfen az elleníég' romlását; nie)«y is ekként 
a* Berefovi ízoros Tengerből el verettetvén, 
a3 maga hajós Seregéhez vonta viífza magát. 
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ty Na/faui Hertzeg* hajós Serege pedig a* 
Berefovi Templomnál telepedett meg, -V 
hol eddig a* Svéd kiíTebb hajós Seregnek fő 
helye vala. Ugyan azon időben, kibukkant 
a* Paifara Szigete megül,, 40 ágyús Salup-
pokbói álló más réfze, a'Svéd könnyű Szerű 
hajós Seregnek; és ágyúzni kezdte a'jobb 
ízirnyon álló 4 hajóit Gen. Major Lesnev-
nek: de itt is tsak hamar kéntelehíttetett 
magát viífza vonni az ellenfég. — Jul. 4-kén 
reggeli 7 órakor, keménnyen kezdett tűnni, 
az éfzak *s napkelet köztt lévő réfzekrol as 

ízét: azért is fel ízedre vas-matskáit a' Svéd 
nagy hajós Sereg, mellynek háta megett a* 
kiffebb Sereg lineába állott. Menetelét arra 
felé intézte, a* hol Povalisin, második ran
gú Tengeri Vezér állott, 5 nagy, és egy 
kiíTebb hajókkal, Jóllehet ugyan volt ré-
féünkrol dívattya az ágyúzásnak: de tsak 
hafzonra akarta fordítani az ellenfég a* jó 
ízeiét; é s , ,hogy annál könnyebben utat 
nyithaflbn magának, előre botsátott a égo' 
gyújtó hajókat, eggy első nagyságú hajót* 
és Fregátot, egy más 30 ágyús Fregattal egy-
gyütt ; de Contreaclmirál Pgvali$in~nnk előre 
látása el fordított tőlünk minden vefzedel-
inet; és az., magának az ellenfégnek nya
kába háramlott. Mert a5 gyújtó hajók meg 
gyújtották a' két Svéd Fregátokat; hafonló-
képpen az első nagyiagú hajót is, mellyek 
mind hárman 9 midőn éppen el akartak hajós 
Seregünk mejlett t&apni, fel vetődtek. Az 
ezentúl meg veretett ellenfég, által hatolt 
ugyan az eggyik hajós Seregen: de újj aka* 
dallyáúi voltak a Vhanikov Gontreadaiirál* 
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nak távolabb állott Fregátjai. Olly vitézül 
forgolódtak a3 mieink, hogy a* meg égett 
hajóin 'kívül9 moft ismét 5 elsó nagyságú' 
hajói, és a Fregátjai adták meg magokat 
*2 ellenségnek. — F e l e s fzámú kis-
íebb hajók h9 réfz fzerént el süllyefztettek, 
réfz fzerént pedig kézre keríttettek. Mihelyt 
fzáladásnak vették a* Svédek a* dolgot t leg 
ottan utánnok nyomult a'FÓ Tengeri Vezér 
egéfz Seregével; tsak hamar azután a* Nap-

Jaui Hertzeg is , a* könnyű fzerű hajós Se
reggel. Azonközben új tsapás érte a* Svéd 
kíífebb Sereget, az ez előtt néhány napok
kal Pkkopafc Felé küldött Fregátokkaí való 
ütközetben. Minekutánna a' maga minden 
vitorláit ízéinek ereíztett eílenféget egéfz 
Hooglandig kergették volna a' mieink: jelt 
adatott a' FŐ Vezér, hogy a' könnyebb me
netéül hajók és Fregátok, mihelyt el érnék 
az eílenféget: leg ottan tsapnának reá. Éhez 
képest, estvéli 8 óra tájban hozzá kezdtek 
réfzünkről az ellenfég' hátulsó hajóinak lö
völdözéséhez : a* midőn újra kéntelen volt 
a* Contreadmirál hajóját, egy más ekó 
nagyfágúval 's egy Fregattal eggyütt által 
engedni. A' volt a* fzerentséje az ellenfég 
hajós Serege' maradvánnyának, hogy a' le
tétben a' Svecthurghől eleibe ment evedzó 
Bajok' fegíttsége által, az ott lévő íántzolá-
soknak óltalmok alá vehette magát, meilyek 
«iŐtt áll most a* mi egéfz tengeri erőnk. — 
annyival örvendeteíTebb győzedelem ez, 
reánk nézve, hogy a* mi egéfz "vefztefégünk 
117 hólttakból, és 164 febé{Fékből áll, fs 
így az ellenfégéhez ingyen Sem hasonlítandó. 

Tsak 
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Tsak az el fogattjainak fzámok is fooore 
megy, kik között Leyon-Anker. ConqreacjU 
mirál, és ioonál fzaporább Stabális és F$ 
Tiíztek vágynak. " 

A1 Svéd nagy bajos Seregnek romlását 
a' Stokholmi Levelek fem tagaöják; mellyek* 
boi, a* többek közön, meg azt is olvaífuk, 
hogy a' Südermannlandi Hertzegnek jobt> 
vállát meg febeskeue egy golyóbis, és t* 
Rendje' pántlikájának kaptsát is el hordta. 

A' Király' könnyű hajós Seregének yefzté* 
fégéról, így emlékeznek a' Stokholrni 
Levelek: 

A* Király is* bátorságos helyet keresett a'maga 
Seregének, el is vette magát Svenkfundba fzerentsés-
fen; hanem vefztett valami 30-ig való hajókat, mely'-
iyeket réfz fzerént/ a' reájok jött nagy hajóink nyom
tak le; réfz fzerént az Orofzok vettek, vagy súly-
lyefztettek é l . — Azon Serapbim nevezetű Gallyá
nak fenekét is Iá lynkafztotta az ellenség' golyóbisfa, 
mellyen maga a'Király kormányozott j ki azután A'm-
fhion nevű Fregútra űl t , de ezen is a"1 történt, a' mi 
a' Seraphimon. JVlinekokáért egy Saluppba fzállott 
belőle a'Király , és abból folytatta kormányozását, 
•*- Az el vefztteknek tartott hajók közzűl kerültek 
némellyek vifiza Svenltjundba; 's újra eggyesítették 
magokat a' Királlyal. Jóllehet az Orofzok kát 9^ 
ágyús első jnagyságú hajókat állítottak Svenkfuní 
eleibe: még is olly fzándékkal volt a' Király, hogy 
a' part mellett, hová az Orofz nagy hajóké nem kö-
ze^thetnek, frttkepasig nyomúllyon, 's ismét rajta 
menjen a' Najfaui Hertzegen. -•.-— Adja Isten, hogy 
az ö bátorsága, új vefzélybe ne hozza fzeméllyét. 

A ' 
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A* Jeg közelebbi Svéd Tudósítások fzeréií^ 
lágyan tsak véghez vitte a 'Király, a' mire fzándé-
Síozotf* még rjedig igen fzerentséÜen. A' verekedés 
Jul. 9-dikén, reggeli 9 órakor kezdődött, "s tsupán 
éjfél tájban kfllidott meg valami 2 órákig, és má$ 
ftap 10 óráig tartott; a' mikor zűrzavarba hozódváa 
az Orofzok, igen nagy károkkal viffza vonták mago* 
kat. Vefztettek t. i. mind öfzve 44 hajókat, mellyé* 
tfeii 6gS külömbkiilörabféle nagyságú ágyúk voltaké 
sooc^en fogattak el a* Közembereik közzűí» 's i i o 
Tifztjeik, kik közölt egy Brigadéros is vagyon, és 
a' Najjüüi Hertzig' Záfzlós Kapitánnyá. 

FrantT^ia Orj\ág. 
A\ Igazság'' kif^olgáltatását tárgyaló 

Vég\és' Tikkeljeinek folytatása. 
14) A Bírói hivatalnak mindenkor meg 

küíömböztetetmek kell lenni Y maradni, a* 
Polgári Dolgok' kifzoigáltatásától. A' Bírák 
femminémú akadályt nem tehetnek a' Pol
gári Dolgokat kifzoigákató Test' Rendélé
seinek; fem magokat a* Kifzolgáltatókat ? 
hivatalbcli tifztjek' gyakorlása végett magok 
eleibe nem idézhetik. Ezt ha tselekefzik: 
bűnösökké tefzik magokat. 

15 ) Minden Polgári és főbenjáró Dol
gokban, közönfégeflen Jkell lenni a' Befzé-
deknek, Jelentéseknek, és ítélettételeknek f 
's akarmelly Polgárnak JuíTa fog lepni arra, 
hogy a' maga ügyét önnön maga, fzóval » 
vagy iráíTal ólislmazhaíFa. 

r6.) A' Dolgoknak Esküdtei által való 
folytatásának, a' fdberíjátó Dolgokban leífz 
bélyeg és ^z utasításnak oily forma közön-

fé-
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fégefféggel kell meg esni, a* millyen fog 
€* réfzben meg katároztatni. 

17.) Semmi Elsöfégeknek és Priyilégyio* 
moknak nem leííz többé helyek a' Törvény
kezésekben : 'minden Polgároknak egy fór* 
mán, 's ugyan azon Biró elótt kell az,egy
forma esetekben, ma^ok' igazságokat ke
resni. 

ig.) A9 Confiitutio Szerént való fórját 
%' Törvénynezéseknek nem lehet meg bon-

' lani; fem femmí líommhTzíók, kivévések,. 
vagy elkivánások által 9 magok terméfzeti 
Birájaiktól, az ez vagy amaz Törvény - Szék 
alá tartozó Szerriéllyeket másként elvonni , 
mintíem a1 Törvény határozza. 

19.) Mivel a" Töi'vény elórt minden 
Polgárok egyformák; és a Törvénykezés' 
íotjaban minden eísubbfég iga^ságtalanfág: 
tehát .minden ügyesnek azon renddel kell 
magok terméizetek. ízerénc meg ítéltetni, a* 
mint a* Töt vény-Szék eleibe ker&kek. 

ao» ai» 1%) A' Törvényhozók tartoz
nak a' Polgári Törvényeket meg rostálni '$ 
jobbítani; eggyűgyü, világos és a5 Confti* 
tutwko? alkalmaztatott 1;örvény -Könyvet 
kéfzíteni * a' Polgári Törvény-Möiiyvöíi hala
dék nélkül jobbítást' kellv-permi, valamint a* 
vétkeket tárgyszó Törvényeken is; hogy a* 
büntetések inkább a' vétkekhez alkalmaztattak 
legyenek, és mindenkor ízem elótt fziikiég 
tartani azt a' fundamentomos Igazíagot: Nem 
kell a' Törvénynek, más fotma büntetéseket 
diktálni; hanem a mellyek fcembetünák:éff 
eggyátallyábanj^iikfégések Iqgyemk. 

Kévé* 
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Nevezetes a5 Penzióknak (jutalmazó íi-
íetéseknék) jövendőbeli pfztások erántJuL 
7-dikén hozott Végzése is" a'. Nemzet* Gyű
lésének, melly 12 Tzikkelyekból áll, és fó« 
képpen ím' e" következendő Pontokat fog
lalja magában: hpgy a'Stánis, a' Polgári 
Társafág mellett tett Szolgálatokat tartozik 
fneg jutalmaztatni; és a' maga Polgárainak 
V Közjóért fel áldozott vagyonjaíkat meg 
űzetni; hogy a* Nemzettél lett meg tiíztei-
tetés' jegyeinek *) fzeméilyeseknek, és a' 
közönféges meg jutalmaztatások köztt leg első 

ren-

*) Hlyének p. o. Polgári Koronák, Kardok's a' t. 
\ FauioultXJY ezen okon fzegezte volt ellene magát az 

örökös Nemeflégenjóízágokról költsönözött neve
zeteken, és Tzimereken ki adott Végezésnek, 
mivelhogy a' Titulusok, a* Státus mellett tett 
fzolgálatoknák jutalmai volnának; elo befzéllette 
ez úttal a' Piemonti Katonáknak Hiítoriájokat, a* 
kiknek II, Henrik illyen LeVéíet adott; „Nemes 
Emberekké 's Grófokká tefzíek Titeket: mivel
hogy meg fzVbaditottátofc a' Státust*" Utánna 
vetette ezen elÖbefzéllésnek FoucaultUr/• Hogy' 

- jutalmaztathatná meg már ezután a''Státus azo
kat , a' kik néki hasonló fzolgálatot'' tettek ? — 

> Melly Kérdésre derekaílan meg felelt hevennyi-
• ben Fayette Úr: „El kell, úgymond, hagyni a* 

Nemes Ember és Gróf nevezetet; 's tsupán Igy 
jiell írni: E' 's ez , ezen 's ezen a' napon meg 
fzabaditótta a'Státust." —- Ezen Jelentés felfog 
4*tű 60 Nemes - X-evélleL 
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rendueknek kell lenni; hogy a* pénzbeli 
meg jiitalmaztatások kétfélék legyenek, úgy
mint: a' Hazának fzolgaltt Polgároknak jár6 
jutalmazó fizetések; és a* Közjóért vallott 
kárt meg térítő Kedveskedések (GratiííGa-
t ions); hogy a' jutalmazó fizetés fénkire 
nem fzálihat: mindazáltal, ha a'jut* fizetést 
kapott Személly' Özvegyének femmi tehets* 
ísége nintsen: a' Státus tartozik annak tar* 
tásaról, 's Fijainak nevelésekről gondoskod* 
0i; hogy azok, a* kiknek rendes fizetések 
vagyon, femmi jutalmaztató fizetést nem 
kívánhatnak: hanem kedveskedést igen; — 
hogy azok, a* kik a' Státustól vefznek jut. 
fizetést; affélét ofztán Sem az úgy nevezte
tett Polgári Laiflr ómtól ( a 'Királytól), ferrt 
pedig vaíatnelly idegen HatalmaíTágtól nem 
vehetnek Va ' t. 

1 ii i m ni •!'• i mm 'inni, •••iiiwniur, 

Ketskeméth Városa' érdemes Orvos Doktora, %á 
Samud Ur, ki dolgozta anyai nyelvünkön a* Termé" 
Jzet' Hijloriajának, ezen fzép és hafznos Tudomány 
pak első Darabját, 's fzándékozik is világ eleibe bo-
tsátani, ha elégedendő HlofizetÖi találkoznak, ff kív 
ra határozta az elo pénzt, mellyet az itt következS 
Urak, kéfzek lefznek reménysége fzerént bé fzedoi: 

Buda. T. N. Szemere Fetnntz Ágens Űr. Czeg~ 
léd, T. T. Motsi Mihály Úr. Debrctzen. T, T. Órmét 
András Profeüzor Űr. Enyed., T. % Budai* János 
Profeíízor Ür. B. Füred, f. T. Vásárhelyi Sámuel 
Úr. T. FUreC T. T. Paksi András Űr. GyVngyÖs. 
T. T. Bonis^ János Űr. Gytu T . T . Szentmiklósy 
Timotheus Űr. Gyula* T, T. M,'Nagy. István Űf< 
Ualas. T. T. Tormásy Jáaos ür. N. Káfto* T. Te 
F&zaUs György Úr," Kétdfzag* N. N;:ifö#«*f Dán* 
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Űr. Kaffá. T . T . Mihályi Kovtttt I s ^ n ÚTr. Kés„ 
mark. T. Froféíí*. Potkonitzky Ür. Ketskemét. T. T. 
Fíjffcrtí János ProfeíT. Ür, és N.V«m«ra>ti Könyv
kötő Ür. Kolosyár. T. T. Szatbmárí Pap Mihály 
Trofeílzör Űr, Koros. T , T . Medgyesi Pál Profeíl". 
t í ív Lojbntz, T . T. Kármán József Esperest Ür, 
M Szentmiklós. T . .T. Kozmay Sámuel Profeífz. Űr. 
JV. Megyén T . "T . áíx István Ür. Miskoltz. T. T. 
Komjátbi Ábrahám Profeíí, Ür, Papa. T . T, Cseppán 
János ProfeíTz, Ür. S. Paták* T . T. Szombatin János 
Prof.Úr. JPfjí. N . F g W ^ t J r , P#js. T. T. Letbenyei 
János Pteoánus Úr. Pojbny. T^.T.IhstitórisÚr, és 
Féber Simon Péter Ur , Könynyomtató 's Könyvá
ros. Rimafaómtatf T . T . SsoJte Ferentz Ür. Siklós, 
T . T. Karantsi Esperest Ur."" Soprony, T . ProféfEsor 
Rfl/íj Ur. Szabadjzállás, T . T . &seZ<?x György Úr. 
Szathmár. T . N . Fo/i/János Orvos Doktor ür . S«őfo»v 
T . T. Benko Ferentz Úr. Sziget. T. T . Gáíi István 
Űr. Szombathely. N. Simányi' Mihály... Ur,. Kalmár.; 
és Profeffzor Kultsár István Ür. Toka/* T. T . Iva-
dask&i András Ur. Túr. T. T. Erisei Dániel Ur* 
Nagyvárad. T . T . Szaklányi Zsigmond Űr. M. F i -
jforieJy, T. T, Zilaji Sámuel Prof. Úr. H. M. Ki-
jfáribáy. T . T . Kis András Űr. F f e T . T . TöVÖfe 
István Ur. Vejzprém. N* Fejér János Ur Kalmár. 

T . Fejér Gyö'rgy Úr., illy tzimu Mtinkátskát 
fordított V botsátott közelebb világ-eleibe: £ Kisde
dek' -vallásbéU Oktatása, a' Katb. Szüléknek és 'Tanítók
nak köz. bafznob'a. Találtatik Landerer Mihály Ur' 
műhelyeiben 24 kr. ért. 

A ' 137-dik -Levélen- lévÖ Jegyzőben, az 5 he
lyett 6-ot kell olvasni; 's a' következő oldalon, a* 8 
>«leibe 2-öt tetíai. 

Kült Bétsben, Aüjj-ust&snak 6-cílk riipjáa 1790* 
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