
0 fttCM* i 729 

Béts. 
Meg vala 10-díken áz a' nagy kéfzűletű 

vadáfzat Wolkesdorfnál, mellyről emléke
zetet tettünk előbbeni Levelünkben. Ferdi
nánd és József ( nem Károly: mint a' Be
rn Udvari Üjság tartja; melly hibája éppen 
nem első már ezen Újságnak, kivált á TFÓ-
Her'czegék1 meg nevezésében) FŐ-Hertzegek 
voltak a' Nápolyi Királlyal; és 7 Udvari fő 
•tiíztségekec viselő Méltóságok. Ezen 10 
Személlyc'kböl állott V lövöldözőknek ízáma. 
Megjelentek ugyan itt fok más nagyobb Js 
kiífebb rendú Uraságok is; de ezek tsak a* 
nézéííel múlatták magokat. A' felsébb ran
gú Gavallérok között ott vólc Gróf Efcter-
há\i Ferentz úr is, a' ki Orfzágunk' réfzé-
ről fog Sifetovba menni, a' békeífég - kötés 
eránt tartandó tanátskozásokra. —* Közel 
500 vad' vefzttével kéfzúlt meg a' vadáízat. 
Maga a' Nápolyi Király 1 ao-at végezett ki. 
— Ennek bővebb le írását akkorra tartjuk, 
mikorra el fog kéfzülni az azt ábrázolandó 
rajzolat; melly meg leffz, néhány napok 
múlva. Akkor, az efféle dolgokban tapafz-
talás nélkül levó Olvasó is inkább fogja kép-
zelődését fegíthetni; 's Ítéletet hozhat az elő 
adandó múlattságról. , 

Dec. ii-dikén, fel jött Nádor-Ispány Ő 
Kir. Főherfzegsége Po^sónból, magával hoz
ván a' R. Kathofikus , és Nem - R.Katholikus 
Statusoknak és Rendeknek, a' Vallás eránt 
való ellenkező kéréseiket. — Talám meg
tudhatjuk, miísodá válafzt fog adni o Fel
sége. 

B b b . hz 
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Az el műk Vasárnap5 úgymint ii-diken 
nagy viaskodások volt az állatoknak (Hetz), 
a' Nápolyi Király' kívánságára; meliyben 
az említett Felfog nem kevés gyönyörűségét 
találta. Yalahányfzör más más medvéket 
botsátottak ki lyukaikból, ax viaskodás' he
lyére: mind annyifzor meg eráhyozgatta 
őket a'-kezében lév6ló-háti ostorral. Kcttség 
kívül még inkább Szerette volna, töltött-pus
kával venni Őket tzélba. Estve, az udvari 
Teátromban jelent meg, több Felfégekkel. 
eggyütt, kiknek Számok közzui való volt a' 
Nádor-íspány is. — A fcép Bétsi Leányt 
( Die fchöne Wienerinn ) jádzották ; meily 
tréfás, de rnind öfzveiem igen derék darab. 
Egy volt Láng is a'jádzó fzeméllyek köz-

/ zűl» de kedvét3 meilyet a' játék néző* hely
ben mutatott j ts<ü k hamar azután ellenkező 
indulat váltotta fél: mert haza felé indultában 
kereíztűl ment rajta egy Szekér. — Az em
lített estve meg voltak egynéhány házak vi
lágosítva, a5 Belgák? viííza téréséből vett 

•',•^örömnek ki nyilatkoztatására. y 
,-, * Tegnap Aúhofnúl múlatta magát vada-

fzattal a' Nápolyi Király Schönhrunon túl. 
^"Németalföldről érkezett Kurir, Ze-

'svipi vasas Reg. béli Major Gr. Pálfy Mik-
> lós Úr ki, (mint ezt mi ez előtt is{ jelentet 
r tük volt már ) Ónként kéredzett Belgiumba 

Szolgálatot tenni. A* hir, meilyet hozott ez, 
hogy Namumah példája Szerént Hennegan 
Tartománnyának FŐ''Városa is Mons , ön
ként meg adta magát. Hogy ezentúl Bender 
íb Vezér, Rrüjfcel ("BmxdlaJ felé nyomult: 
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oda. hagyta a' Gr. Koehler kormányözása 
alatt lévő. pártos Sereg a' Várost, 's a' FÓ 
Vezér Qr, ezen hónapnak 2-dikán , dél e\'di 
ti i í órakors, meg rakta Katonákat az úgy 
nevezete Kir-á-lyi. piatzot, a\ Löveni (Lova-
nium ), Namuri, és-'Halli (Hallá <, Henne-
gauban^'^yQíi). Kapukat. Mídon az elöl me* 
no.Sereget meg látcák volna a* Városban: 
mindenfelől, ezen öröm •.kiáltás hallatott: 
Eílyen d Tsá)\ár í. A' Tanáts, által adatta 
egy Deputatio által, Bender Fővezérnek 
a' Város' kultsait. — Szinten azon időben 
jelentették bé magokat a' Flandriai Köve
tek. 

A' millyen Örömöt mutattak minden jól 
gondolkodó .Brií^e/ie^:,. Seregeinknek ma
gok között lehető ízemlélésén í , fziotén olly 
indulattal fogadták azokat Namur Városá
ban is „ az onnan érkezett Tudósítások fze-
rént, sót az egéíz Namur Tartománnyabéií 
Nép is fzembeíünóképpen ki nyilatkoztatta 
azon való örvendezés ét, hogy ezentúl tör
vényes Urának óitaima alatt folytathatja hi
vatalos munkáját ízép tseadeflegben3 ' s m ^ 
fzünt lenni az ámító Despotáknak áldozatja, "i 
— Namur Varosában többet o t thagy ták 
Gen. Schönfeid' Katonái ioo ágyúknál, *s 
e' felett mindennemű igen fok hadi kéfzű-
letjekeL —- Nagy .-zendűlcst okozott Eriiig 
fcelhen &*-Namur maga meg adásának értése 
Már Nov. a^-dí kén, reggel tele lett annak 
hírével Brüff^el; de a1 Rendek közönséges-
sen meg hazudtoltatták a hirt; mivel tartot
tak as Népnek dühöűegétol, meilynek meg 

\ v l - - : ^i& B b b $ :-• aka-
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akadályoztatására minden egyéb efzközöket 
is el követtek. Más nap reggeí" ofetán ki
hirdettették ugyan tsak, hogy az' Aúftriaiak 
2Vamurt, az oda való -Rendek* -meg egyezé
sével ; de a' BelgyiomiT'o Sormányfzéknek, 
's a' Brabantyiai Rendeknek tett minden je
lentés nélkül, el foglalták* és hogy Gen. 
Schönfeld, a' Brabánt^iái Rendeknek tu
dások's akaratjok nélkül, Namurt oda hagy
t a , és féregének egy réfzével Brüjfxjl felé 
indult; holoct Ók femrni eggyeflegre nem 
léptek még Leopold ' Tsáfaárral. — Nagy 
vélt a* vígyázás, hogy ki ne üífe valahogy" 
magát a' neki keseredett Népnek belsó" hány-
kódasa , melly kivált fzembetünöképpen ne
vekedett, azonFelkölttekr nyomorúltt álla-
pótjának fzemlélésére, kik a* Namuri Sereg
nél fzolgáltak vók, 's moft feles fiámmal 
érkezvén Bríljfa_elbe, Mzankénc kéntelenít-, 
tettek kéregetni. Ezen napon a'ProceíTzió-
nak fem vók már fokkal nagyobb hafzna: 
mint Nov. íg-dikán, a1 VanEupen tsele-
kedetének: ki is egy nagy Fefztiiettel ment 
bé az említett napon, a' Kormány ízek' Öle
sébe, 's azt egy fekete párnára helyhetvén* 
retteneteífen esküdött, hogy 6, a' Tsáfzárral 
való eggyezést foha fem fogja efzközleni. 
De Vandernoot-on kivűl, fenki fem követte* 
Nem igen fok -kísérőik voltak a ProceíTziót 
járó Szerzeteseknek is..— Illy környülállá
sok között fem átallott még Vandernoot9 
Nov, 27-dikén, egy. fzemtelen jelentést kö-
^önségeílé tétetni. 

Magyar 
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Magyar Orf^ág< 
Po^son*} Bee. i©-dikén. .Tegnapi na

pon mutattatott be a' Gyűlésnek;, azon 50 
ezer. aranyok eránt tett intézés, mellyekeí 
O Felségének ajánlottak Hazánk' Rendjei. •—~. 
Az elére,.való vetegetés fzerént úgy jőit ki, 
hogy minden forintra, melly adó - képpen 
fizetődik 5. 3 kr;, és mintegy f J esik. —' A? 
Hazafiakká fogadandó idegen Gavallérokra 
nézve- ki rendeltt Deputátzió is fel adta az 
előtte meg fordult Kérő-Leveleknek rövid 
íummáját. — Következendő Méltóságok let
tek fogadott Hazafiakká, még pedig minden 
fizetés nélkül: W.Coburg, kinek ajánlva volt 
á'fogadott Hazafiúság;-H. IVuldeck; Gen. 
B. Gemingen; Gen. Gr. Clerfait; Kamara-
Gróf Gróf Mitrovf^ky; Gróf Wlaívfrer 
dini; 5s Udvari. Tanátsos Born Úr.. Fele-
taxáért, az az:<ió"oo aranyokért nyerték 
pedig a' fogadott Razafiúságot: F. M, L. Gr* 
Wartenüehen'y Gr. Lamberg; Gen. Gr. de 
la Mofy B. Dörven; Gen. B. IVlerlin; és 
T.efchenberg Urak. Egéfz taxát, az az két 
ezer aranyat fizettek: Gr. Kotuhnfyy* B. 
Brúder, Gr. Stockhamer, •— A.5 két Báró 
Wenkheim-ok) 3000 aranyat tettek le egy-
gyütt. — A' Kir. kegyelmes Feltételek eránt 
ó' Felfégéhez botsátandó Jelentés, ma fog 
fel olvastatni 's ki adattatni.'— Már' minden 
órán Deputátziók rendeltetnek ki , melly ek 
a5 Gyűlésnek rövid időn lejendo végződésé
től 'fzámlálva, 60 napok' el múltával fognak 
hozzá az eíeibek adandó munkákhoz, 

- ' • Mivel 
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Mivel £ Bábel és Ninive ellen tett-hi
teles Tanúságnak- nvoi'ntí'r^éníiyőiből írem 
juttathattunk érdemesEloSze^ph knr-.k mrnd* 
nymoknak: ' kívántuk ^Jfrb.ól írásunkba altai-
iktátni Orfzágunk B.irájánák fontos Befzédér, 
mellyet tartott azon nemes ízándékr.ak érté
sére 9 hogy fzernélíyér, Felf. Királyunk' ke
gyelmébe, *s kegyeífégébe kívánnya mind 
a két Tekin. Tábla eggyezo akarattal ajánl-
tatni; 

„Hogy a'Ts Státusok és Rendek, hoz
óim mutatott fzerereteknek, *s ízemélíyem-
bén tett blzodaiínoknak jelét ismét meg mu
tatták: azt háláadSfzívvei vefzem. Ezen 
napnak emlékezete Szívemben fenn marad, 
fciég pedig örökké fenn marad, 

9,Mindazonáltal magyarán megkell val
lanom; hogy tett fáradozást óinak jutalmát 
tiem is kerestem, nem is keresem. Mert 
egyenes tetteimről való belső meg győzö-
désem k g fóbb jutalmam, és -"annak emlé
kezete,- hogy t oüy Sok viszontagságok urán, 
kedves Hazámnak, ezen kettős, és fzoros 
lántzhoz való kapTSolására, tsekély -faradtsá-
gommal ügyön, de hathatóképpen valamit 
tehettem, leg első, 's leg keíiemeteiTebb 
bérem, 

„Mert illyképpen a'vifzohtag íé^Ő hi« 
zodaíomnak, minden javak'kút-fejének, tif-
fza-áll/íiása azon boldogsággal bíztat bennün
ket, mellyet úem egyednlKirályun^töl, ha-. 
nem inkább mint édes Atyánktól, illy' hat
ható .Közbenjáró által bizodálmaíían várhe-
tun|s£- Mi lehet pedig kellemeteífebb, mint 

?•_ azon 
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azon fáradozásoknak emlékezete, mellyek 
illyetén gyümóltsöket hozándaoak? 

* „Nincs is egyéb hátra, hanem hogy a' 
T$ Státusoknak és Rendeknek hozzám muta
tott Hajlana 6 ságj okit igen nagy, háladáííal 
.TÍfzontagoljam;; egyízersmind pedig Felleges 
Királyi FÖh c m egünket, 's ?! Feíféges Ren
deket kérjem *, hogy' Szívekben az én nevem-
,nek egy kisded rejteket engedni, Személy-
lyemhez pedig ez után is" Szú?3:'-azon jó aka
rattal, mellyel mind ekkoráig-, ..viseltetni 
méltózraíTanak.*'•. •• 

A* rnelly nagy lelkű Hazafi ki adatta 
Szülött nyeltünkön a' Bábéi és Ninive ellen 
tett hiteles Tanúságot: ugyan az t németre 
•is.fogja azt fordíttatni, . 's a'. Bétsi 'Udvari-
újsággal eggyütt- el ofztatni: hadd térjenek 
ennek olvasása' után még jobban is magok
ba, a', kik fok hal vélekedéseknek adtának 
volt helyet Nemes Nemzetünk eránt. 

A' Trie/fi Tudósítások fzerént, Orofz 
Oberftlieut. Lambro Ca^ioni hajós feregets-
kéiéhol egy H; Potemkin nevezetű bajó >'Scio 
Szigete-körül.egy Török hajót fogott el , a' v-\ 
mellyen 4 Orofzlánok, V ugyan annyi Tig
risek voltak. Ezeket, az Algir-béll Dey 
Szándékozott vóít ajándékbari küldeni a* Nagy 
Szultánnak Konfiani^ináf olyba, — - N e m 
gondolta volna, hogy mkg E. Poúemkmnek 
kedveskedjen a'fenn említett Oberftlieutenaní, 
a*, mint t. r.'tselefcedett -is.-

Nagy- . 
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'Nagy - Britannia 

Nov. ac-dikére gyülekeztek. Löízve a* 
Parlamentomnak újjonnan válaCztott Tagjai; 
a' midőn megjelent a* Király ^Eelsó-Há^-
han; elő hivatta az AlsöHá^ Tagjait, 5s 
meg jelentette nékiek a Cancellarlus által, 
hogy válafztaoánák haladék' nélkül eggy olly 
Szóízóllót9 a' kihez méltán lehetne bízni. 
Ezzel el ment a' Király, 's az Alsó Házbé-
HeK is viííza tértek a' magok palotájokba* 
Minekutánna mind a* két Ház* Tagjai eskil-
véífel kötelezték volná magokat a' hívségré, 
hozzá fogtak az Alsó Házbélíek, a'Szófzólió 
váíafztáshoz, 's a'voks ment most is az eiőb* 
"betli. Parlament* Szófzóllójára, *s az első Mi* 
nifíer' Barátjára Addington Ürra. Más nap, 
újra meg jelent a'Király a'Parlamentomban, 
5s 3' rendbeli befzédeivel kezdette el a* Gyü* 
lés tartást. Előíízör is a' Felső Ház' Tagjai
hoz fzóllott következendő módon: „Uraim 
(Mylords)) és Nemesek (Genfiemen)/, 
Örömmel jelenthetem az Uraknak, hogy a* 
pernek, melly közöttem, és SpanyolÖrfcág 
között támadott volt, baráttságos végződése 
efzközoltetett fzerentséííen. Parantsolatot 
adtam, hogy azon költsönös jelentéseknek 
párjaik, eleibek terjefzteíTenek az Uraknak, 
meUyeket az én Követem, és a' Katholikus 
Király' Miniftere váltottanak egymástól; va
lamint azon eggyezésnek i s , melly annaku-
tánna határoztatott meg* Ezek forgottak én 
előttem, a' per-folytatás közben fzüntelenül: 
hogy a' JSfootkai erőfzakért illendő elégtételt 

ny er-
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nyerjek; a' még jövendőben is támadható 
Hasonló vetélkedéseknek eleit vegyem; 's 
Alattvalóimnak .féa&a# liajókázást, kereske
dést, és halifzá^-'-eteöMiyek1'azon réfzei-
ben a' Vit^^afc^£m%lly';ékt*ol volt a' kérdés. 
Az a* buzgóság, 's nemzeti lélek, mellyet 
mutattak minden renden lévő Alattvalóim, 
valamint Frigyeseimnek kéfzűleteik V indú-
latjok is , nem hagytak engemet leg kűfebb-
nyire is kételkedni a5 felöl, hogy egéfz hat-
hatóíTágú erővel állhatok ki az ellenség ellen. 
De íemmit nem óhajtottam inkább, mint 
fel tett tzéllyaimnak, a* békeffég' hafznos 
folyamatjának meg háboritása nélkül való el 
érhétését. A'Parlain/flak utolsó Ölesétől fog
va, meg van vetve az Áuftria, és Porta között 
kéfzü'endo békefleg-kötésnek fundamentuma: 
's abban foglalatoskodom éppen most, Fri
gyeseimmel egyetemben, hogy az emiitett 
Hatalmaíiágoknak végző kötéseket efzközöl-
heflem közbenjárásom "által; 's a5 Németal
földi háborgásoknak is le tsendesedéseket, 
kiknek dolgába fzükségesképpen bekell avat
koznom, mind a' nemzeti hafzonnak meg
gondolásánál, mind pedig a' fzövettségeknéi 
fogva. Orof^ és Svéd Orfcág békeífégre 
léptek egymással ; de az Orofe Biroda
lom 's Porta között meg mind e' mái napig 
foly a* hadakozás. Az a* lélek, melly vezé
relte ekkoráig tsélekedeteimet, mindenkor 
arra fog engemet buzdítani, hogy ezen Tar
tománynak erejét, a' közönséges tsendeífég-
nek helíyre állítására igyekezzem efzközűl 
fordítani." 

Az • 
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Az Alsó Ház' Tagjaihoz ezeket mon
dotta : „ M e g parantsoltam, hogy az utóbbi 
Hadi kéízületekte megpki»ántatott költségek* 
nek; valamint a' jö>6 ifötenciore meg kiván-
tatóknak is'laiftrofna eleíbsk terjeízteííck az 
Uraknak. Bár nehézen eííék is. nékem , az 
minduntalan, midőn a' közönséges, terhek' 
nevekedését kell ízemlélnem ;:. -meg vagyok 
azonban felöle gyczettetve, hogy az Urak' 
Ítélettételek még fog a£ enyimmel. egyezni 
abban, hogy kéfzüíeréinknék éppen nem 
lehetett másképpen lenni, a' környülállások-
hoz képest; és hogy gyönyörűséggel fogják 
íj-gyelmereíf egeket .fordítani azon haiznoknak 
igen ízembe tünö próbájára, mellyeket az 
utolsó háborúról fogva a' tengeri kéfzület-
té telekre- nagy kéfzséggel ajánlott fegíttségek 
.eSzközlöttek, Bizodalmam vagyon az Urak
nak 'buzgóságokhoz, ?s nemzeti lelkekhez, 
hogy a' tengeri erőnek illendő karba való 
állítása .által okozott költségeket az egyenes
ség sinór mértéke fzerént, fzámba fogják" 
venni , 's a' köz fzolgálatnak kiiíömbözó á-
gsit úgy intézéndík, mint azt az Orfzág dol
gainak mostani miben léte fogja kívánni. 
Hifzem egyfzersmind, hogy az Urak nyil
vánvalóvá refzik-határozásokkal azon Syíte-
mához való állhatatos ragaszkodásokat,' melly 
i Nemzetnek közönféges hiteieííégét olly 
erős fundamentumra helyheztette, ,s azon 
hathatóífan fenn is tartotta. u 

Ezentúl'újra. a' FekÖ Ház' Tagjait fzól-
litotta meg, 's hozzájök következendő érteí-

, mű befzédét intézte i „ Meg illetődve fog
ták 
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rak érteni az U r a k ? hogy .&. Britan
niai- Nemzef egy; Frigyeflcnek (aT Iravan-
core Raja-nok) ok?oéíkűi való m««̂  támad* 
tatása által lett fel 'bomlását, a' mi Indiai 
birtokainkban uralkodott-tsendeííegngk. É-
des reménységet nyújtanak .azonban nékem, 

' ezen ellenségeskedésnek hamar időn lejendo 
Szerentsés végződésé erant, mind a? Indiai 
KormánySzékünk intézése alatt való jó kar-
lan lét® hadi erőnknek, mind pedi* a' Bri
tanniai névhez való bizodalom, melíyet a* 
Parlament által fel állított Rend fzerzett, a9 

tulajdonképpenvaló Indiai HatalraaíSágok k(> 
zött. Úgy itéiem, hogy kiváltképpen Szük
séges, az Urak9 figyelmeteflegét Québec (é-
ízakl Amerikában) Tartománnyának állap ot-
jára függefztenem, 's Szivekre kötnöm*, hogy 
annak ki Szolgáltatására nézve olly rendelé
seket tegyenek, a' millyeneket kivannak av 

jelen lévó környülállások, 5s ar Tartomány
nak mostani állapotja. -Tökélletes meg gyo-
zödéííei vagyok felöle, hogy az Urak velem 
mindén alkalmatofilgokban egéfz buzgósága 
hajlandóságoknak fsaiharatlan próbáit fogják 
tapaSztaltatni: melly énnékem kiváltképpen
való örömömre fog Szolgálni; rainekutánna 
éppen most adta volna az én népem", hoz
zám vonfzó indulatjának Szembe tüno jelen
ségeit. El hitethetik magokkal az Urak, 
hogy réSzemröl Semmit annyira nem óhaj
tok, mint a' magam 's Parhmentomom kö-
zött való tökélletes eggyeííéget és bizodal
mat fenn tartani, hogy ennél fogva a' késé' 
maradékra is által SzármazhaíTanak a' mi Sza

bad 
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bad 's Igen derék Konftirurziónknak meg be-
tsiilhetétlen hafznai.j; V.:eggyütr fogni, az U-. 
rákkal a' dolgot, :íBÍnd^tzontárgyaknak fel-. 
találásában, melíyek a'̂  mi-mostani polgári 
alkofványunknak virágzását, és az éa hív 
AkttvaI@imnak<;bí>ldog.és Szerentsés állapot-
jokat efzközol hetik.*' -

'•A' hajókról nagy Serénységgel;Szedet-
nek le a'.hadi kéfzűlerek. Harmintzig valók 
azonban fel kéfzűive hagyatnak, hogy mi-
helyest kívántatni fog, leg ottan meg ieheS-
fen Ókét indítani. A* Kompániák mind bi
zonyos fzámra Szállíttatnak le; de azért ki 
fog azoknak is járni a* fizetések, a' kik a* 
le Szállításnál fogva ki maradnak ez úttal a' 
Kompániákból: mivel kéttség kívül napke
leti Indiába fognak küldetni; holott egy, 
gyakran nyughatatlankodni Szokott Indus 
Fejedelem, Tippo $aih9 most is 100*00® 
emberével rontott be Travancore nevezetű 
frigyes Tartománnyokbaaz Anglusoknak, 
*s £ Kajak (Fejedelem) Seregeit meg verte. 

Frant% 4 a O rj\ á g. 
Már % negyedik gyűlölséges Minift'er, 

Guignard dex St Priefl Cr is ie tette hiva
talát. Helyébe. Pajloret Urat váíafztotta 'a' 
Király — eggy oliyan Urat, kit mind a5 tör* 
vénytétele tárgyazó betses Írásaiért, mind 
fzeméllyes tulajdonságaiért közönségeflen tiSz* 
telnek. — Nov. ao-dlkán, három rendbéli 
nyomós jelentéseket terjeSztettek a' Nemzet 
Gyűlése, eleibe: jr^ Orfcdg jövedelmeire; 
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é Polgári alkotv^ny újj elintézéseire, V 
a Polgári Társaságba Bé tsúfeott egyenet
lenségei*? ki irtás áfa' ügyelő Depiuátziók; 
melly 3 jelentések íeg ottan prés alá adattak, 
's nyomtatásban ki ofztogattattak a'' Gyölés 
Tagjainak, hogy annál inkább meg fontol-
Jhafíák azokat. Az első rendbéli Depiuátzió 
jelentése tárgyazta a5 Közönf. Kincstárnak, 
és a' rendkivűlvaló jövedelmek' kaíízájának 
elintézését; a' másiké, a5 Polgár Katonaság
nak jó karba való állítását; annak 4 raillóra 
való nevelhetését: . a'határ-fzéleken illó-Se
regekkel való egybe kaptsolhatását; 5s ek
ként az Orizág' oltalmazására való hafznál-
hatását. Ezen jelentés fzerént, 1 millióra, 
?s ^gO/OOO-re ment mar az el műk Júliusnak 
14 dikén, a5 közönséges öfzve ízövetkezésnek 
aikalmatoflagával bé íratott, ss fel fegyvet
keztetett Polgár Katonáknak • fzáma. 'A ' 3-
dik rendbéli Deputátzió5 jelentése végre tár
gyazta a' Majorátusoknak , vagy av mint 
a' jelentést-tév$ MerUn Űr ki fejezte volt 
magát; a* tsupa történetből való első fzülött-
ség5 azon vad julíának el törlését, meíly ál
tal gyakran öt hat fiak is egynek áldozatjaivá 
tétetnek 9 's az emberi Nemzetnek három 
negyed'•• réfz'e, igaz örökségétől meg foízta-
tiktsak azért, hogy néhány famíliáknak a-
vagy neveknek gogöíTégek fel maradhaíTon. 

Az Ifteni tifzteletet is magok új Konfti-
tutzíojokhoz alkalmaztatják már &'• Frantziák* 
— Minekelőtte az új Törvényfzékekhez tar
tozandó' Biráks választásához fogtak volna 

Pá* 
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Párisi an t Nov. ao-dikári a' Válaízték, nagy 
Misét tartattak az öreg Templomban; de 
azt kívánták, hogy a' Domine falvum fac 
Regem éneklése, így módosíttaffék: Domine 
falvam fac Genfem et Legem; falvum fac 
Regem , et exaudi Is a* t. 

A' Párisi Polgári Kerület, nagy hafzon-
•;,1. adogatja el -a'Nemzet' jóízágair. •— 

.f!) ezr ifjak más Polgári Kerükrekról is, 
; ' veikben t. i. hozzá fogtak már az em-

..: r •<&febgÓkmVi el adásához,.--- No'v.-'̂ o*-
.•••... ;- ídédötE a5 Párisi Polgári;Kerü!eiben 

:őtt Káptalanok' .'s Kiafítomok7 ingó 
:i.o í'jizágaiknak el persételése, mégpedig 

Vvbb ellentállás nélkül. 

Tudományi Jelentés. 
A' jó'vÖ hónapban leflz ke't efztendeje, hogy 

egy jó fzivü Hazafi go.aranyakat- tett volt fel érdem-
pénzül azon Magyar Tudósnak, ki a* Vf)• etológiát, 
ezt a' Filosofiának"mindeneknek előtte leg fifükséges* 
gebb 's egy leg fzebb réizét, a' mai nevekedéséhez 
képest, jó fyílemában fogni fzülott nyelvünkön ki
dolgozni. Három íllyes munkák küldettek fel a' meg 
határozott időre, úgymint ezen folyó efztendonek 
Május hónapjára, Görög Úrhoz: mellyek kó'zzül az 
felelt meg leg inkább a'fel tett kívánságoknak, meliy 
következendő fymbolummal'vplt meg jegyezve: Non 
temta, pturigine Ieguntur-libriy.:quain„fcribuntuv* — Az 
ezen-nyertes munka mellett, petsét alatt utasított tzé-
dulá»ak fel bontása után, nyilvánvalóvá lett, hogy 
annak Szerzője:M é.r 4 ny Péter, jLJrj a 'k i fziníén ek-

ke- .. 
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Jcoráig- fiízíség' néikiíl ie%tátott Iffjűi éleiét, égéíízen, 
a' tudományokban, 's:árf'fai nyelvünkben Való maga 
tökéllétesebbírésére fofduortá.-; [Qieiflés^'lyiílt.. fel fog 
ezen érdemes Ür rándnini Vű&sm?b6ly ( áiriiol vagyon 
mostani mújatásá ) kérésünk re:'hogy, itt, néhánjT- Ha
nnáknak jelen lécében, által adliaffa nékie az érdem
pénzt, az azt fel tett Hazaír; és ízemellyeííen is meg 
teheííe azon ajánlását az érdem-p-énz* adója, bőgj? ha 
ki nem engedi Hgyan tsafc képét- mettzstni -az iífjiír 
Tudós Ur: tehát annak helyébe, munkájának 150 
nyomtatvánnyával fog még az érdem - pénzen'felül 
meg jutalmaztatni fzives fáradozása; mellynek hafznoS 
vakít mináí slpbb fogja a' Haza tapafztalni. 

•* ••'. $. # 1 + 

yt * * •+ •- .*,' 

ígéretet tettunk vók felftíe, hogy a5 Koronázás 
pompája tzeremoniáját rajzolatokban is fogjak érdemes 
Olvasóinkai fzemléltetni. Ezt tellyesítem el fem mú
latjuk: de Hogy mi, kéfzek nem lehettünk akkorra 
írjunk ánkal , mint Bétsben LöJ'cbenkoM és Arfdria Urak, 
ennek oka az: hogy mi , nem-a rajzolattól akartuk 
z tzeremoniát; hanem a' rajzolatot a'tzeremoniától fel 
fiiggefzteni. — A' meg nevezett két Urak-, -még a* 
Koronázás előtt kéfzen lettek az azt ábrázolandó ké
pekkel: nem temáa tehát, hogy a' LöfchenfrM Ur' raj-. 
xolatjainak, -most is az, az íz - rontó hányd el vesd el 
munkán kivfii eggyik hibája, a',mi majd rend fzerént 
való fzokott lenni; hogy tudniillik azok, nem'a' va
lóságoknak elti'mutatóik , hanem az • 6 igen híjjános 

képzelodéseinak " tolmáttsai. —~ Aftann VttokéM^tQS-
sea dolgozik, H a' jó íz igen fökat köfzönhet néki; 
de az ~b rajzolatjai fem úgy' adják' élÖ a'v Koronázás 
tEerenioniáját,'« annak környáláillsait, miat voltak va-

ió-
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lósággal; hanem egy réfzént a' mint hozzájok veiíie-
tett maga fejétől előre; más réfzént pedig a' mint azon 
hat rajzolatjaiban látta a' Mária Therésia Koronázásá
nak, mélíyek. itt a' F . Magyar Kantzelláriánál vágy
nak. Innen van: hogy a'Magyar Nemeílegnek to-
pánkákat, hofizú mentéket, 's fejekre nagy dupékat 
tsinált; és hogy a' Király'hegyéhez miad oda rakta 
ló háton a' Püspökökét: holott azok nem mentek el 
a' Király' hegyéhez • hanem, mihelyt le tette O 
Felsége &' hitet: bé lovaglottak leg ottan a' Miserikor-
diánusok'Kíastromába — mint ezt, elÖ adtuk volt 
a' tzeremoaia' le Írásában. — Értésével esett Artária 
Urnák magának is az utóbb emiitett hiba; azért is meg 
mkarván azt orvosolni^ kalpagokká változtatta a' püs
pöki süvegeket; de azonban nem formáit a' kalpagok-
hoz illó egyenes derekakat; *s"'rajtok hagyta azokon 
a* vetsernyés .palástokat is. 

Éppen most.értjük, hogy az Orofzok Ismdllt el-
Tették; JJ hajót, 's 140 ágyút nyertek; és közel 5 
ezer Törököt fogtak. — Ezt mindazáltal nem Írhatjuk 
még úgy^ mint egéfz válóságot. 

Major H. Efzterházi Antal, ugyan tsak halállal 
"kó'té bé Belgrádnál vett sebjét. 

Közelebbi írásunkban két kis hiba esett a' siet-
tség miatt: Chrijiiani Vr, -nem Koppenhágai, hanem 
Kiéli ProfeíFzor, — Gen. 'Lloyd'. munkájának német 
fordítása, nem $-zd; hanem 4-eá formában vagyon. 

Éggy árkus megy, az Orfzág Gyűlése Hitoriá-
jábóí, mostani DarabunkaL 

. Költ Jtétsben, Decembernek i ^ d i k napján 179©. 
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