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Béts. 
Mivel a* be - állandó Kctrátsonyí $?ent/ 

Innepekre nézve, nem lehetett volt már 
tegnap és tegnap elótt az Udvari Teátrom
ban is 9 a' fzokott mód fzerént jádzani: te
hát annak helyébe,egy nagy musikálh Akade~ 
miát tartott ott az ide való Musikus-Társaság 
maga hafznára mind Szeredán, mind Tsö-
törtökön; mellyben; hegedűk, ílaiiták, obo-
ják, klarinétek, fagórok, trombiták, dobok 
és vadáíz-kürtök' zengései mellett, Móses 
Egyiptomban nevezetű, 's két fzakafzokból 
4116 Oratórium énekeketett el igen gyönyö-
rüségeíTen. Többen voltak mind öfzve az 
éneklök és miisikusok igo fzeméüyeknél. —-
Közben közben, 4 híres Olafz Operisták, 
úgymint Ferrarefe, és Bujfani Aífzonyok; 
*s Calvesi, és Saal Férj fiak ízé p Áriákat éne
kelgettek. A' két fzakaíz köpött pedig egy 
Paradies nevezetű ide való nemes Leány 
vert kot zertet, forte-piánón; a* ki még 3 
eíztendás korában meg vakólt vók mind a* 
két ízemére5 de a' gyakorlás által-óllytö-
kélleteííé tette magát, hogy Anglia, Frajv 
t7iays más Orfzágokban is, hová el hordta 
vök néhány efztendókkel ez elótt az édes 
Aouya, álmélkodtak rajta. Itt'is örvendett 
néki az egéíz Teátrom. Sokat tapsolt Fe-

'rentx Fohertzeg' Hitveífe is , ki maga is mind 
éneklésben, mind klavir' verésben eggy az 
elsők közzűi. — jelen voltak az U-Svaiból, 
az említett Föhertzegnén kívül, maga Ferent^ 
FÓh. i s , Leopold Nádor-Ispánytink, 's M« 
Anna, és Amfrlia Fóher. Ailzonyok; — A* 
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Nápolyi Király ekkor %Neieigenhen volt5 
a' több Fóhenzegekkel eggyütt, vadáfzaton; 
honnan tegnap érkezett meg, 's ma ismét 
HimbergiQ mernek, Laxenburg mellé va-
dáízni. 

A' Ts. 's Kir. Felfég, még roíTzúl va~ 
gyón. 

A' M, Therésia Rendjebéli ujj onnan lett 
külömbkülömbféle rangú Vitézeknek neveik 
így következnek: 

Nagy ketefzttel tifzteltettek meg: 
ÍV Feretitz Főherrzeg *). 2. Haditármester Gróf 

Clerfait, 3. Haditármester B. Devins. 4. FÖ "Vezér 
B. Bendey. 

Kommendátorokká lettek: 
1. F. 'M.-L. B. Beaulieué 2* F. M. L. B, Sfényi. 

$. G. M. B, Kavaiízay. 
Kis kerefztet nyertek: 

1. Laton? Re'1;, béli ö b . B. Pfoytzheim. 2. Ing. 
Öberftl, Ank&nbrjnd. 3. Oberftl. Gometz. 4, Deligne 
Reg. íaéli Kap, Afper, 5. Pattantyús FÖhadn. Callói* 
6. Bender Reg* béli Oberftl; Gr. Lufignan. 7, Gen. 
M. Marki Corti. g. G. M". B. Tilrkbeim. f. Major 
TziganT ninrs többé fzolgálatban ) . 10. Ingenieur-
Májor Marki Cb&JleUer. . i.f. Űt-tsináló .Főhadnagy 
Viringer, ' 12. F. M. L, Gróf Harmcb, 13. Kirchradt 
Reg. béli Ob, -Froon. 14. Kinsky könnyű Lovas Reg 
feéíi Ob. H. Lichlenjtein. János. ff*- Jordis. Reg, béli 
Kapitány Albel, 16. G. M. B, Bventáno. 17, Patt. 
Oberftl Roos. ig . C7<?r/űzí Reg. béli .Oberftl. B. 
Vogelfang. 19. H. E/zterházi Antal Reg. béli Major 
JZUdöskúti. sto. G. M. Behamik. 21. Erdody Hufzár 
Reg. béli Oberftl, B Réwj . 22. Tsáfzár könnyíi-
Lövas Reg, OberíU. Jfcfcsa. 23. ing. Kap. Langfray. 
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£4. feílegtini Reg. Főhadnagy Richkr* • 25. íag.Kaji 
-Martonitz. 26. Gen, M . B. Wsrneck. 27. Tsáfzáí-
feyalög Reg, Ob. Souel. 2g, Sehakmin k. í Reg. Ob. 
Gr. RoJ'enberg. zf*Latour Reg< Kapit, Jouve, 30* 
Latom Reg Kapit, Vincent 31, SclnÖder 'Reg, Fö-
feadnagy Tártler\:iy3t,F. M, L. Gróf Latour, 33 . 
G, M. B, Brugglacbé 34, G, M . Gróf Lichtenberg,. 
35 SÉéisky Reg Ob, B.''Sp'ínUlér, 36. Levenehr- kön.. 
Lovas Reg. Major H. Hejjen-Homboufg 37. Wurmjey 
Hufzár Major Gróf Kollonits, 3^ Gen. M. Horváth 
39- Toskána Sándor Hufzár Reg. Öb. Öíí. 40. Ing,. 
Kap. Gróf Orlmdini. 41, Efzterházi Imre Hufzár Reg 
JVIájor Vájna* ( E z elÖtt a' Vitéz Székely Hufzárok-
aál volt Kapitány). 42. G. M. B. Wsnhheitn,Fer, 
43, JE/ró BÍUÍ Reg. Ob. Gróf Piatsevits. 44 3-dik 
Pattantyús Reg. Ob. F»»fe. 45. Wurmfer Hufzás 
Főhadnagy Berg (Á* mint Munkánk' I; Szakaflzá-
&an meg irtuk volt, el fogták ezt az Urat. Serviápa® 
a' Törökök, 's Konfiantztnápolyha hurtzolták; holott 
Is &' Bunyóba záratott: de ©nnan^az. Anglus Kövee* 
közbenjárása által, ki fzabadúlt, *sihiost Bétshen va-
gyón. Rabsága előtt igen víg terméfzeíu volt; d@ 
azólta egéíTzen meg változott"). 46. G. M. Miko~ 
wnyi, 47. Major HÖning. 4$.' Le-vénéír Reg. .Kapit. 
JB. Wolfskehl. 49. Jordis Reg. Öb. Gróf Rollovráth. 
50. BlsÖ Karab, Reg. Major Mabony, 51. Pelkgriui 
Heg. Kap, Gróf Güvejjini. 52. Wurtemberg Dragon, 
Heg, OberíU. 'Fejienberg^ 53. London Reg Oberftl. 
Hayd. 54, Wurtemberg Drag. Major B, Vodnyansky, 
5$. Savoye -Reg. Kap, Gróf Aíchelburg. 56. Generál-
Major F4í?r>'. 

Az etó fzámláltt Vitézek, d9 Lacy FŐ 
Vezér elöl ülése alatt tartatott Ren^-Gyúiés* 
Wn ítéltettek y.6lt méltóknak, a* Therésiá' 
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nagyobb *s kiíTebb keréSztjeivel' való meg-
tifzteltetésre; melly határozást Ö Feífégé 
•úgy eröfsített meg ofztán maga is az el míÜ£ 
Vasárnap, 's a'jelenlévő Vitézeket követkéz 
zendő tzeremoniával méltóztatott a* Rendbe 
bé iktatni: Minekutánna délelőtti n óra 
tájban bé ült volna O Felfége az arany Szá
lában maga Kir. Székibe r melly körűi állot
tak: az Udvari Marsai, ki vontt karddal; 
a9 Ts. Fő Udvari Tifztek; a5 Testőrzők5 Ka
pitánnyal; a* Nagy; Komendátori; és Kis 
Kerefztes Vitézei a' Therésid Rendjének; 
végre a' Ts. 's Kir. titkos Tanátsosok, és 
Kamarás Urak: elő hivattak eggy oldal fzo-
bából, az oda egybe feröglett új Vitézek; 
kikhez Státus Vitze Kantzellárius Gróf Kö-
hent^eli O Felfége parántsolatjából, egy 
befzédet tartott, *s neveiket fel olvasta. E* 
meg lévén, az új nagy kerefztes Vitézeknek 
maga illette O ^elfége a? Rend' izélés pánt
likáját pantalló formálag; a** Komendátorok-
nak pedig a* keskenyebb pántlikán nyúló 
kerefztet függőleg, a' nyakokba; a" kis ke-
refzteseknek végre, tsak kezekbe nyújtotta 
a' mellyeken rövid pántlikán viselendő kis 
kerefzteket. Ezentúl, az Udvari Kápolnába 
indult O Felfége, Ferent^ FŐhertzeggel, *s 
az egéfz Gyülekezettel eggyütt; onnan is
mét, a* Sz. HippolytusiFüspok által tana-
tott nagy Mise után, viffza az arany-fzálába; 
holott is egy baldagin alá ebédhez ült Ő Fel
fége , Ferent^ FŐh ertzeggel eggyütt; vala* 
mint a* nagy kerefztes Vitézek is, bizonyos 
^aeííkeségre a* Felfégek* afz tálától; a' Kom-
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mendátórofcj és Kis - Kerefztesek is azon 
fzobában. ~~ A' Nagy - Kerdztes Vitézek* 
nek efztendönkéní járó fizetések ifOp; a* 
Komendátoroké (ha nem hibázunk) iooo 
forint j a' kis Kerefztesek kpzzűl, bizonyos 
fzámíi régiebbek 6QQ forintot kapnak efzten-
d6t által; kik közzé a' teípéfgeti következés 
fzerént férkezhetnek az újj&bbak. Ezeknek 400 
forint a' fizetések. — A' Tlierésid Rendjébe 
való bé vétetés, a? Nemteleneknek Nemes
ségre; a' Nemeseknek pedig Bánságra nyit 
íitat, 's az Udvarnál mindenütt o|t leheti 
meg jelenésre, a? hová a* Kamarás Urak bé 
mehetnek. — Ha halálok történik a' Vité
zeknek, 's özvegyeket hagynak magok után: 
azoknak is ki jár, Férjeik* volt fizetésének a9 

fele. -7— Szép jutalmak ezek: de mit nem Is 
érdemlene azj a' ki életét veti kotzkára, a' 
köz-jóért. — Több nagy érdemű Vitézek is 
tették ki azonban drága életeket, az elöl-
fzámiált nyerteseken kivuí, Hazájokért *s 
lirállyokért (mint tudjuk) vefzéllyre: kik
nek ugyan azért óhajtottuk volna is esmere-
tes neveiket itten említeni; mert fzép ugyan 
az érdem magában is: de még fzebb —• Ser
kentőbb is jutalommal. 

(Ferenti FŐhertzeg erántt, arra kért? 
volt ama* nsgy Vezér Lcudon, néhai 11. Jősef 
Tsáfzárt, hozzája az Aliion hegyén feküdt 
táborból, 1789-dikben Nov. sg-dikán íitasí-
tott írásában: hogy „ezen tífzteletnek jelét 
(a ' M. Th. nagy kerefztjét) ne úgy adja 'Q 
Kit. FÓhertzegségének leg küTebb réfzben is? 
mint Születése5 fő juísát; hanem mint vitéz-

se-
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ségének.meg érdemlett jutalmát: mert é» 
bizonyíthatom (úgymond) Felfégednek, 
hogy ö Kir. FÓherrzegsége nem tsak azt a* 
vitézségét mutatta meg, mellyre Születése 
kötelezi; hanem kereste a' vefzéliyeket; 
azokat mindenkor vidám ábrázattal ki állotta; 
&* katonát mind példájával, mind Szóval Ser
kentette , és az íiltal végetlenül fok jót efz-
közlört a* Felséged'fzolgái-aíjára -nézve.") 

O 'Felfége, méltóztatott meg engedni a* 
Zsidóknak, hogy a' Ts, 's Kir. minden örö
kös Tartományokban, Tőrvény-Doktorokká 
és egyízersmind Prókátorokká is lehetnek, 
ha arra magokat meg kivántatóképpen el-
kéfzíak, Prókátorokká lévén, folytathatják 
mind Zsidóknak, mind Keresztényeknek ü-
gyeiket. — Ezen^F. Végezésnél fogva, mi-
nekuránna minden próbákat ki állott volna, 
az egéfz törvényi tudományból egy Joel 
Rafael neveze'a Volini Tseh Zsidó, a' Prá
gai Universir^sban: ezen hón. 7-díkén Dok
tori rangra méltóztatott. 

Magyar Orfx_ág. 
Nagyvárad, Dec. 13. „ M a tartatott, 

a' Sepremvirális Tábla Vitze-PrézeíTe, 's Bi
har Vármegyének ideig való Igazgatójául 
reodeltt Gróf Brunf^yik ó Exeellentziája* 
élnlúlése alatt, a' Vármegye' közönf. Gyű
lése. Az emliíett Méltóságnak fz'ép befzéde 
illendokéopen fogadtatott a' Gyűlés1 réSzé-
ról; de a3 rneilyben nem volt jelen azon ré-
fze a' Kaih. Uraknak, melly Áuguft. a-dikáa 
naagáaos. Gyűlést tartott volt. Azonbaa 
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r repeső ötömmel írhatom, hogy a' buzgó 
hazafiúi ízeretetnek tüze, kezdi Megyénk3 

Tagjainak .Sziveket ujj onnan' öfzvc ólvafzrani, 
nielly boldog eggyé-léteinek óhajtott gyü-
mölrse az, hogy Vitze Kantzellátnis Gróf 
Teleky Sámuel Ő Extzel. ját, méltó Fejének 
kívánja ezen díízes Test ," — Fel is érke
zett már mind Ö Felfégéhez, mind a'Vitze 
Kantzellárius Úrhoz ítafétán a5 levél, melly-
ben eggyezo Szívvel hivja Ő Extzel. ját ma
gához a', Ns Vármegye. -— Ezen Levele ál
tal midőn egy felöl nyomós örömöt ízerzett 
Ns Bihar Vármegye, jó Királlyának, 's Fő 
Ispánnyának; ugyan akkor más réfzröl erős 
fundamentomát vetette meg egyfzerre, maga 
tellves erőben lejendő virágzásának. 
A' Vallás' dolgát tárgyazó Kir. Határozásnak el* 

maradott réfze. 
?/) Szabad legyen ezentúl, a* két vallás 

tételen lévő Evangyélikuscknak minden idő
ben, a' már meg lévő minx^alsóbb, mind 
Grammatika Oskoláikon kívül, vakból Szük
ségesnek itéléndik, ujjakat is fel állítani; va
lamint felsőbbeket is, a' mellyekre nézve 
mindazáltal meg kívántatik, előre a* mi Kir. 
meg eggyezésünk. Oskolamestereket, Pro-
feífzorokat, Rektorokat, Subrektorokat hív
ni , 's el bocsátani; azoknak Számát öregbí
teni , vagy kiífebbíteni; helybéli, főbb és 
leg főbb Oskola-Igazgatókat, avagy Gond
viselőkét váiafztani a* magok vailás - tételén, 
lévők közzül; és végre a* tanítás *s tanulás 
módját> Sorját és rendjét (ezen Oskolákra 
ntzve is sérelem.íiélkűl maradván azonbaa 
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a5 mi fó' vigyázoi hatalmunk) el intézni. — 
Ezen kívül meg engedteffék az ó* Deákjaik-
nak nem tsak magok Jóltévóiket, alamisna-
yétel 9 és a' Prédikátoroknak fel le.5ell.esek 
végett bátorsággal meg keresői; hanem a* 
külső Orízági Akadémiákra is minden aka
dály nélkül ki utazni, 's az otrSzámokra 
rendekt jótéteményeket magokhoz venni; 
mind a' Syrnbolicus, mind a' Theologicus, 
és a' kegy effégV gyakorlását efzközlö köny
veket továbbá ? magok által válafztandó, és 
a' Kír. Tanátsnak név Szerént bejelentendő 
különös Visgálóknak vigyázások alatt, Sza
badon ki nyomtattatni: mindazáltal olly tör
vénysalatt, hogy a' Katholtka Vallást tár* 
gyazó valamelly tsúfolkodások, avagy mots-
kolódások ezen könyvekbe ne eiegyítteíJenek; 
melly ha meg történik, tartoznak róla Szá
mot adni, a kik az efféle motskolodások>, 
és tsúfolkodások* ki nyomtattatását meg
engedik. Azor &ir. Rendelés egySzersmina, 
hogy az üjjonnan ki nyomtatott könyvek
ből 3 nyomtatványok, a* Kir. Tanáts által 
hozzánk fel küldeííének, ezen könyvekre is 
ki fog térjeíztetni. 

; 6.) Az Evangyéükusok által, a' Katho-
liku> Papoknak; Ö&kolamestereknek, avagy 
más Ekklcáial Szolgálatban- lévőknek, kefe 
pénzül 5 vagy valamelly termésbéli adomány 
avagy dolgozás: által eddig tellyesített Stola9 
vagyLecticale fizetés, ezentúl egéíSzen meg 
fzimjön, 's azt* a* jelenlévé Orfzág Gyűlése 
t Melyeinek közönségesekké tételektói Szám-
IáUndó 3. hónapok múlva, Sehol Se lehelen 
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kívánni; hanemha azEvangyélikusokÖnként 
fogtanak a' Katholikus Papoknak fzolgálat-
jokkal élni, melly esetben tsupán azt a'Stó
lát tartoznak le tenni az emiitett fzolgálatok-
ért , mellyet a' Katholikusok fizetnek. Mi
képpen kelleííék pedig a' Kathol. Papoknak 
ez által tsonkúlást fzenvedendo jövedelmei
ken fegíteni: az eránt meg fog a' Helytartó 
Tanáts kérdetni; egyfzersmínd pedig tudtára 
kell nékie adni, hogy az emiitett hjjánoso-
dásnak pótolása végett fem az adózó Népet, 
fem a' mi kamarai Kintstarunkat leg kiífebb 
réfzben is terheltetni meg nem engedjük; 
a*Templomok, Parocjiiák, 's Oskolák épír 
tése vagy újjítása alkalmatoíTágával pedig fem 
a5 Kath. Község az Evangyéliküsoknak, fem 
az Evangy. Község a' Katholikának kézi vagy 
fzekérreí való munkát tenni ne köteíezteííe-
nek; ys az e' végett tsináltt kötések ollybá 
tartaíTanak, mint ha foha nem is lettek 
volna. HÉi ' \~ -:WM 

7.) A' mind két' vallás-tételen lévő' Evan
gyélikusok' Prédikátoraik, mindenkor, és 
mindenütt fzabadon meglátogathatják a'ma
gok vallás-tételeken lévő betegeket, és ra
bokat, Ykéfzíthetik halálra; tsak hogy az 
meg kívántatik, hogy a5 Politzáj fzemeífég-
gel legyen; a 'ki fententziáztattakkal a' ki 
végzés helyén is közönségeden vélek lehet* 
nek ; a' Gyülekezethez mindazáltal befzédet 
nem tarthatnak: a5 R. Kath. Papok pedig, 
ha hivattatni fognak a' beteg rabokhoz vagy 
ki fententziáztattakhoz, femmiképpen meg 
,*ie akadályoztaűanak az azokhoz lehető me-
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netelben: tsupán a' Poíitziának fzokott vígyl-
2ása fog meg kívántatni. 

8.) A' nagyobb és kiífebb közönséges 
hivatalokra nézve meg kell határozni, hogy 
azok r minden vallás külömbségre való tekin
tet nélkül, adaíTanak azon Hazafiaknak, kik 
a5 Magyar KözrTársaság etáatt érdemesekké 
tették msgokat, V bírnak a* Törvény által 
meg kívántatott minémüségekkel. 

9.3 Fel kell fzabadítani az Evangyéliku-
sokat, a' ki fzabott esküvés formájának el
mondásától is, ezen rekefztékre nézve: a* 
M. S^jl* Máriára* Szentekre, rs a^IJlennek 
•Válafytottira. WBk^SsMm 

JO.) Az Ekkléíiákra, 5s Prédikátorokra 
tigy Szintén, akármejly névvel nevezendő 
Oskolákra, Ifbotályokra , Árva Házakia, 's 
akárminernű fzegények, avagy Auguftai9 és 
Helvéciái Vallásiételeri lévő íffjúságs fzá~ 
mára tett, vagv ennekutánna tejéndo Fundá-
tzíoiks valam'-iifziritén Aiamisnáik is azEvan-
gé^kufoknak, femmi módon tŐlök el ne vé-
teííenek, fem az Ó kezekből, Y ki fzolgálta* 
táíbk, alól akármelly fzin alatt is, ki ne vé
teliének : ezen kiml a' meg - nevezett 
Fundárzióknak Intézése, közzülök azoknál, 

-kiket illet, az méltó JuíTal minden hábontás 
nélkül meg - hagyatfaffék,azon Fundátziók 
pedig, melíyek a' két Vallástételen lévő 
Eváng'íliknfoktol el vétettek volna talám, az 
utóbbi igazgatás alatt, nékik minden haladék 
nélkül viffza adanafanak. Hogy azonban 
-ezea Fundátziók, a' Fundálóknak akaratjak 

'••;••• • ' r * " ~ \ 
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feerént fzolgákaflanak ki: alatta fognak azok 
is lenni a' mi FŐ Vigyázatunknak. 

i i . ) AJ mind két vallás - tételen lévő1 

Evangyélikusoknak minden bázafíigi ügyeiket 
tulajdon Konsistóriumaiknak, magok vallások 
farkalktos ágazati ízerént való meg ítélésért* 
kell bízni, *s egyfzersmind meg kell állítanij, 
hogy az el-válás erántt azokban hozott vég
zéseknek mindenütt hely adódjék: azt mind
azáltal meg kívánja tőlünk Kir. Tííztünk, 
hogy előre, az efféle Konsistóriumoknak he
lyes, és a'petézőknek mindennemű bátor
ságokra lejendo el-intézése végett, meg hal-
gatván magokat a'mind két vallás - tét elén 
lévő Evangyélikusokat, meg kiváotatóképpen 
értekezzünk vélek. A' Hazai Törvény ben 
tilalmazott, az Evangyélikusoknak vallások 
ízerént pedig fzabados grádusokra, úgymint 
a' harmad és negyed izig való atyafiságra 
nézve való engedelem adásokat a' mi illeti: 
azoknak nállunk lejendo kerKősének fzüksé-
ges volta alól örökre fel fzabaditjuk az Evan* 
gyélikusokat; mint ez már, boldog emléke
zetű F. Ts. és E. II Jösef kedves Bátyánk által 
cl végeztetett volt. 

12.) A' mind két vallás - tételen lévő1 

Evangyélikusokat, vallások fzabad gyakor
lása, *s Templomaik, Oskoláik, és Faro» 
chiáík állandó birtokára aézve, e' végett 
küíönöíTen hozandó, 's örökre meg mara
dandó Törvény által minden módon bátor
ságosokká tévén; hogy az Ő közöttök, és 
a' Rom* Kath, Vallást követő Lakosok kö
zött még annyival erőfíebb lábra helyhez 

tet* 
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tétheflek a'.békéfleg *s eggyeííég: örömest 
iiozzá adjuk voksunkat mi is, a* Státusoknak 
és Rendeknek egymás között lett abbéli 
meg eggyezésekhez; hogy az említett Tem
plomoknak, Oskoláknak, Parochiáknak, és 
Fundátzióknak TulajdonoíFágárá nézve, a* 
mostani birtoknak alíapórja véteffék fel mind 
kétjéízről sinór mértékűi: tehát nem tsak 
el kell állani ezentúl mind két réfzról, azok
nak viüza kívánásától; hanem foha is ezután 
Semminemű fzin alatt a5 Templomok, Os
kolák és Paro'chiák el foglalásának helye ne 
legyen; azok pedig, kik az efféle el fogla
lások -által vétkesekké tejendik magokát; 
valamint azok i s , a' kik ezen tzikkelyt vágy 
egéíTzen, vagy tsak réfz fzerént is által há-
gandják, vagy meg rontándják: az 1647-dik 
efztendöbéli 14. tzikkelyben ki tett büntetés
sel büntetteíTenek. Többire 

13.) Mivel /valóságos kerefztényi egy
más el türéííK femmi eróTzak meg nem áll
ha t , tehát azok ellen, kik egy \állásról, 
melly törvényeflen bé vétetett a' Tartomány
ban, más hasonlóképpen bé vétetettre által 
menéndenek; ezen által menetelért, mint 
valamélíy vétekért, a'-' Fiskus réfzéról Tör
vénybe ne idéztefíenek; tömlötzre, veré
ségre, avagy közönségeíTen való dolgozásra 
ne bűntetteiének : hogy mindazáltal azok, 
kikkel a 'meg kívántató vallás tudománnyá 
nélkül való letel hagyatta oda a' Kath* Val
lást, Szelídeden viflza téríttetheíTenek annak 
követésére: 6 hetek alatt próbát keli vélek 
lenni, a* vallásért lévé helyekben és.---házak* 

ban, 
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ban, a' hit igazságának minden mérsékléflei 
és a' Kerefztény Vallás terméSzetéhez illendő 
Szelídséggel való eleibek terjefztése által; 
Szírekre-;- kötteííék pedig mind a' két vallás-
tételen lévé Prédikátoroknak ? hogy Senkit 
a' líatholikusok közzűl meg ne próbállyanak 
akármelly módon, az Evang. vallás követé
sére hódítani; avagy.valakit arra el fogadni, 
a\ki meg nem tudja mutatni, a' maga ed
dig volt Kath. Papjától nyertt bizonyság-levél 
által, hogy 'a ' 'k i Tzabott'-oktatás hélyeíTen. 
végbe ment légyen; a5 Kath. Papoknak pe
dig kötéleíTégekbW fog állani, hogy az ok
tatás idejének végződésével haladék rélkűi ki 
adják az emiitett bizonyság - levelet mindt 
azoknak, valakik fogják azt kívánni. 

. 14.) Már oda fellyebb meg volt monds 

v a , h o g y az Evangyélikusok ezen juffaiknak 
tsupáa a' mi Magyar OrSzágunknak Kerüle
tén-, beloi fog helyek lenni; dalmata, Hor* 
váth, és Tóth Orfzágokat tethc továbbra is 
a'magok Polgári Törvénnyeikkel való élés* 
ben meg kell hagyni: éhez képest azon Or-
fzágoknak határaikon belől Sem jófzágot nem 
bírhatnak, Sem közönséges, vagy magános 
hivatalokat nem folytathatnák az Evangéli
kusok; Szabadságokban fog mindazáltal ál» 
lani az Augujtai és Hehét^iai vallás-tételen 
lévőknek, azon ÖrSzápokban is , az őket 
örökség Szerént illető joSzágokat rendes tör
vény útján ki keresni; *s ha valamit nyerén-
clenek, magunknak: tártjuké réSzben az á 
károknak meg térítéséről való gondoskodást; 
szett kivM azon hét? téíi Szerem Auguflai^ 
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réfz Szerént r.Helvét^iai vallás - tételen lévé 
helységek, mellyek Alsó Tóth Orfcágban 
vágynak, ne tsak ne háhorgattaíTanak; ezen
túl is; hanem vallásoknak ízabad gyakorlá* 
sában, mellyel most bírnak, továbbra is 
meg hagyattaíTanak. Szabad legyen végre, 
mind a" két vallás - tételen lévő Evangyélifcu-
soknak, kereskedésre, avagy fabrikákra néz
ve, lakásokat bérelni 5 de nem, nemesi, vagy 
polgári juííal magokévá tenni. 

15) Az elegyes házaííágokbóí fzületett, 
vagy ízületéndó magzatok, ha az Attyok 
Katholikus: annak vallását köveíTék; ha pe
dig az Anya lejénd Katholika: akkor tsak 
a' férjfi gyermekek követhetik az Atya' val
lását. 

16.) Mind azon házafíágoknak, mellyek 
már akkor elegyesek voltak, midőn lett az 
cgybe-kelés$ mind pedig azoknak is ügyeik, 
a' mellyek, v-.amellyik réfznek az Evangy. 
vallásról, a.' Aath. vallásra való által mene
tele által lettek elegyesekké: mivelhogy mind 
a' két esetben valóságos Szakramentomról 
vagyon fzó: a* Katholikusok* Lelki Székjeik 
eleibe tartoznak. 

17.) A' Katholikusoknak most fzokásban 
iévo' Innepjeiket meg kell tartani, a' botrán-
koztatásoknak el távoztatása végett, az Aü' 
gufiai és Helvét\iai vallás-tételen lévőknek 
is; de tsupán a* közönféges helyeken: nem 
pedig a' magok házaiknál követni fzokott Fog-
4*latoííágokra nézve, a' hol is minden mun
kákat ízabadon tehetnek , av zörgosökön ki-

': vili. Ide járul: hogy a' földes Uraknak \ V • * 
min-
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tíilnden házi Gazdáknak 9 a' Fiskus réfíéröí 
ellenek indítandó perrel való meg fenyege
tés mellett, értésekre adaíTék, hogy alattok-
valóikat, vagy tselédjeíket, akár &atholiku-
sok, akár Evangyélikusok legyenek azok, 
mag ne akadály oztaffák, a* magok innepjeik-
nek meg tartásában, '$ tzeremoniájaikriak, 
és áhítaroílágíiikiiak gyakorlásában. 

Ezek annakokáért azok, mellyeket akar
tunk a' mi hív Státusainknak és Rendjeink
nek eleibek adni, a1 Vallás* dolgában. A* 
kik eránt többire Ts. 's Kir. kegyeííégünk-
kel's kegyelmeíTégünkkel állandóul viseltetni 
meg nem fzününk. •— Adatott a' mi Föber-
tzegi Aajiriai Városunkban, Bétsben, ,N-*v 
hónapnak 7-dikén, Urunknak 1790-ciik eiz-
tendejében. LEOFQLD m. k. 
v Gr.;Pá/^y-Károly m.k. 

l?új\tory Sándor mv k. 

TemgsgAxi Báaátfaéli Kormányozó, Gróf Soro; 
ILovas KaD!tány"ű. KíilmerY Gróf Vetazzi; Nenues 
Benazzi,- és Gróf Chamare Urak is azpn Gavallérok 
közzül valók, Iliknek fogadott Hazafiságra lejendö 
ínéltóztatásokat határozta meg az , Orfzág Gyiíiése; 
ínég pedig Gróf 'Sorút ingyen : a' több Méltóságokat 
fél taxáért kívánja a' Gyűiés , Hazánknak fogadott 
Fijai közzé bé venni. — A ' 73^-dik lapon. elöl-
forduló Pozsonyi Levél» Báró Dürevilk-t,, Dór-vén
nek ; Báró Mpfznih Meríinnek; és Grói]St:okbámmsmt 
Stockbamemek- tette. —- A' két Wenkbeimokvél azt 
árta, hogy ketten fogtak 0 0 aranyat fizetni, a* fo
gadott Hazafiúság^rE j ^©ttbaa, niár későbbi tudósitá* 

sok 
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sok fzerént, F. M , L , B . Wenkbeim, fél; a' Gen.Máj. 
B. Wenkbeim pedig egéfz taxa le tétélére kötelezte- * 
tett. — Győrből 9 tsudálva tudakozza eggy érdemes 
Hazafi: miért hagytuk légyen ki Győri Püspök a 
Nagyságát, az új fogadott Hazafiaknak fzámok köz-
zül. 

Erdély Orf^ág. 
Kolosvárról T)éc, 12-dikén hozzánk 

utasított betses Levelében, ezeket írja eggy 
érdemes Hazafi: „Mivel a' ki mondhatat
lan rofíz utak miatt, még mind ez Ideig fem 
érkezhettek el ide mindnyájan a' FÖ Méltó
ságok, és a* Ns Vármegyék5 Küldöttjei: te
hát tsak mához egy hétre fog éí kezdődni 
az OrfzágGyűlése. — Adják az Egek, hogy 
fzép tsendeffégú folyamatját, boldog vég 
koronázza! — Az én most is feles foglala-
toífágim, még inkább meg fognak a' Gyűlés 
alkalmatoífágával fzaporodni; azokat mind
azáltal úgy rokoni nappal el intézni, hogy 
éjtfzakánkén;. le irhaíTam rövideden az Orfzág 
Gyűlése' folyamatját, Y minden hétben bö-
tsáthaíTam eggy egy tudósításomat hozzá
tok. ** -*- Ezen óhajtott ígéretnél fogva, 
teflz tehát fzerentsénk , az Erdély'-Orf^ági 
Gyűlésnek történeteit is hiteleíTen közleni 
á* Hazával. 

* * * ••¥ 

# * * * .#. 

Még az el múlt Aug. Hónapnak 7- dikéa 
feotsátotta volt hozzánk betfes Levelét 'Tfeh 
Orfzághak Grulich nevű Helységéből eggy 
érdemes Tifzije a' Gr. EJiterháiy Magyar 

Lovas 
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Lovas Regenientjének: 's még is tfak har
mad napja kerüle az kezünkhöz a' Pofta Hi
vatalról, meilyhez vala egyéneífen útafitva. 
Mivel azonban olly nevezetes dolgokat fog
lal magában, mellyeket mbft is jo izün lehet 
olvasni: kivántuk azt egéfízen Munkánkba 
be iktatni; *s kérjük ez álkalmatofíaggalmin
den renden lévó Kedves Hazánkfiait, hogy 
az efféle nyomós foglalatú Kedves Levelei
ket, ne a^Poűa Hivatalhoz; h$nem Górög 
vagy Kerekes Ürhoz útaíitva, *s a' Tzimre: 
Pro Hadi Történetek, is fel téve méltoztaí-
fanak indítani. 

Az említett Levél így következik: 
<-' A* Pru/JxiaiKorona-ÖrököíFe furtsán 

meg járta volt a'múlt tsötörtökön dél után: 
mért meg értvén KémlŐ'í által Dévay Ober-
íler úr: hogy az, a Glatji \ Tseh határok
nak járásához fogott volna : \ ^ g a mellé vé
vén Gi: Battyáni, 's Győlts Kapitány Ura
kat, és egy ordinántz Katonát, ki lovaglott 
sétálasképpen napnyúgot felé. Azonban 
meg íejt kevés idö múlva egy Völgyből a' 
leg-közelebb lévő magos halom tetején, 
elöífzör eggy ; ném fokára pedig több Lova
sokat-is, kiknek leg ottan feléjek lovagol. 
Midőn 300 Lépésnyi formán lettek volna 
egymáftól: eleibe nyargalt Gen, G. Brühl, 
's nevének és Tífzti rangjának tudakozása 
után jelenti a5 Korona öroköíFévél való létét, 
kit feléjek jöttében ki-is mutatott, 's meg 
nevezte, az azzal lévő két kapitányokat, úgy 
mint Maffow, és Schack Urakat-is* Öfzve 

F f f , te- ? • 
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érkezvén a? Kíf. Hertzeggel, Hasonlóképpen 
meg nevezte annak Gen. Brühl az Öberfter 
Urat is kísérőivel eggyütt. A' Kir.Hertzeg, 
nagy nyájjaíTágát 's baráttságos indulatját 
tette a* mieink erántt nyilván valóvá,'s azt 
vallotta, hogy p néki különös örömére lett le, 
gyen ezen történet; mivelhogy még ekko
ráig nem vóít fzerentséje Magyar Katonát 
látni. Szemébe timtek , kiváltképpen, az 
Öberfter *s Kapitány Urak' lovaik, sót még 
a' Köz-katona Lova-is. Magának a' katoná
nak mind öltözetét, mind egyéb kéfzületét 
fzorgalrnatofían meg vísgálta. —• Ha öfzve 
nem akadt volna a' Kir. Hertzeg, az Öber
fter Úrral:! kéttség kivül hoíTzaíTabban, és 
közelebbről visgálta volna meg Földünknek 
minémüségét: de így esvén i dolog, viflza 
fordult, 's ajánlotta az Öberfter Urnák-is 
hogy kesémé el egy darabig; mellyet - is 
gz, annál örörr eltebb cselekedett, hogy fzári-
dékában m;^ gátolhatta volt a' Kir. Her~ 
tzeget. — A* befzélgetés közben elöl For
dult Loudon FŐ -Vezérnekhalála; és JLacy 
FŐ-Vezérnek a5 "Morvái hadi féreghez lett 
érkezése. Értekezett a' Kir. Hertzeg, Orfzá-
gunk Gyűléséről Y a' koronázásról-is. A* 
koronázásra nézve azt felelte az Ob. Úr, 
hogy a z , rövid időn mind a' két Réíznek 
tellyes meg elégedésére végbe fogna menni, 
A' Békeífég eránt azt állította mind a* Kir, 
Hertzeg, mind pedig Gen. Erükig hogy an* 
nak eioi járó pontyai el volnának immár vé
gezve , sőt magoknak a5 meg eggyezett Fe-
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jedelmeknek alól-írásokkal - is meg cröfittet-
tek, mellyre nézve, hat , vagy hét napok 
alatt- viíFza indulna' innen a' Prujfyus Hadi 
nép elóbbeni quártéiyozó helyeire. Ez tá
lam ugyan, igaz is lehet; mert éppen tegnap 
érkezett egy tsapat gyalogság fél órányirai 
a' h^r árunktól, Míttelvaldába , a' hol még 
ekkoráig femmi katonaság nem volt : ké
tség kívül azért, hogy ha majd meg indul a3 

féreg , V ' fzökdösni találnának belőle: ezen 
^említett tsapat ellent álhaífon a* ízökevények-
nek. A* bizonyos, hogy ha módját ejthetik, 
ízámoífan fognak hozzánk katonáik közzüí 
által joni: mert moft- is, jóllehet ízorosóri-
zet alatt vannak, igen íbkan meg keresnek 
bennünket. A' Kir. Hertzeg fzüntelen a5 

mellette lovaglott Oberfter Úrral bufzéigetett. • 
Gen. Brühl pedig, hol a' két Kapitányok
kal; hol pedig a' köz emberrel múlatta ma
gát , tudakozta tőle, ha mird ollyanok vol
nának e* a* több Hufzárok loVik-is mint az 
övé.,' mellyre azt felelte a* Huteár, hogy az 
6 Lova jó ugyan*, ( a' mint hogy valóban jo 
Is) de még tizfzerte jobbak-is volnának a* 
Svadronjoknál. A' befzéd Lengyel nyelven 
volt. Értekezett fzolgálattyának idejéről; 's 
meg.értvén hogy már zá eíztendoktöl fogva 
katonáskodik: Kérdezte ha tudna e' Néme
tül: Erre a'-vólt-a' katona válaffza, hogy Ő 
parafzttal, 's alatson rendű emberekkel foly-
váíl el beízéii; de a' tíinoíTabb nyelvnek meg 
tanulásában módja nem lehetett. Több 
kérdéseker-is- tett fel á* Generális nékie, mel« 

lyek-
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lyekre katonás , de. illendő feleleteket adott. 
-— MaJ/bw9 és Schack Kapitányok , Y a* 
még ezeken kivül lévő két Vadáfz Tifztek, 
jobbára Gr. Battyáni, és Győlts Kapitány 
Urakkal befzélgettek. A' többek között az» 
zal dicsekedett Kap* Majfow 9 hogy ók an
nyiból fzerentsésebbek mint-mi, mivel ők, a' 
mi fzéiso Őrálióinkat ís láthatták, úgymint a' 
kik nagyon előre volnának helyheztetve a* 
határ mentében: de mi nem láthattuk a# övé-

%ket; mert azok nagyon hátra volnának. 
Erre azt felelték a' mieink: hogy mi vol
nánk inkább a' fzerentsések; mivel olly Né
pűnk vagyon, mellyet bátran előre lehet 
állítani; azonban, ámbár távol állanának is 
az Ó Seregeik & határtól; meg is mind fek
vések, mind minden mozdulások tudva vol
na előttünk; mellynek nyilvánságos jele az 
is, hogy bátor a' Hertzeg fzandéka titokban 
tartatott, még h épjpen alkalmatos helyen 
's időben je1 .nhettünk meg udvarlására. 
Ez a* feledt ugyan meg nem egyezett 
azzal, a' mit az Oberíter Úr mondott a' KJX. 
Hertzegnek, hogy t. i. tíak a' vak fzerentfe 
vetette volna Őket tifzteletére. Minekután-
na eggy jó fél mértföldnyinél tovább kisér
ték volna a5 Mieink a' Ktr. Hertzeget; 's 
már a1 nap is hanyatló félben lett volna: 
eggymáftól el bútsúztak. — Midőn 6-dikon 
dél után újra visgalná Dévay Oberíler Úr 
a' vég Őrállókat: értésére efett, hogy a' 
Prujfc. Korona prököíTe, tőle lett el váláfa 
után, a' Warasdi Horváth Bat. béli FŐ 

Had-
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mán&gj Zdellárovittfal is öfzre-találkozott, 
's azt tudakozta 'tőle: ha vallyon azon kiffebh, 
% nagyobb berkek 's erdSk , raeilyek itten, 
majdminden 2, 3,.'s 4°© lépésnyire Szemlél
tetnek mind meg volnának é rakva Horvá
tokkal? rríellyre azt felelte Zdellárovits, 
hogy igen kevés volna egéíízen ürefs. Hat 
óra tájban Neudorffba érkezett a' Kit Her-
tzeg, holott is nagyon haragos volt; ^ lako-
Sokatt, Rakker-Spion-Schverenőth s mas 
efféle nevezetekkel illetvén, hányta fzemekre, 
hogy az ö titokban tartani kivántt fzándekat 
el árulták. Hatodikon azzal ditfekedett GláiZ' 
hán, hogy Őtet néhány Magyar Tifzt Urak 
fzépen meg tifztelték a' határon, 's hozza 
adta ditíekedéséhez, hogy igen fzeretne, ha 
az 6 Tiíztjei is olly vigyázáfsál volnának, s 
efféle tifztelet mutatásnak fzine alatt öfzve. 
tudnának találkozni, a* mi réfzünkröl visga-
lódóban járó fó Személlyekkel, és azoknak 
ízándékját iilv fzép móddalV*g akadályoz
tatnák. — JAX mi illeti külsoN-formájat a 
Prúffiiai Korona örököíTének: fzép termem 
íffjii, minteggy 7 — 8 lábnyi magalsagu 
hoíTzas, de kellemetes ábrázatú, kevéfl*é fely-
pes; a' m'elly mindazáltal megellik neki, 
ízintén moft ütődik ki ajjakán a' liba Szár -— 
Tegnap érkeztek Mittelvaldába 130 Vadafz 
Katonák, kik kőzzül 13-an küldettek ma Bo* 
biefchau nevezetű leg fzéíso faluba ftrására. 
Ogy gondolnám, hogy ezek mind meg hitt 
Emberek j és egyedül a' Szökevények meg
gátolására-vágynak ki küldve: mert reánk 

tsap-
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tSapní, avagy bennünket, ha mi ellenek akar 
nánk menni, viífza tartóztatni, éppen nem 
volnának elégségetek. 

Utói Iras: Éppen ezen Szempillantás
ban vefzi Dévay Qberfter Úr, Stepftaits Fö 
Stráfa Mefter Úrnak Levelét Belgyiomhől, 
holott is maga ofztállyát kormányozza a* 
meg nevezett FÖ Stráfa Mefter Úr a' párto
lok eílen. Következendő példás tfelekedeieiket 
említi, alatta lévőkét Vitézeinek iKorek Ká
plár aoo ig való pártofokon magyaroíTan raj
tok hajtott/s azokat vitézül fzéllyel verte: más 
ugyan annyi fzámú tfoporton pedig, melly-
t'ól környüí vétetett magát bátor fziv vei ke-
refziúl vágta. — Vartner nevezetű Közka
tona gyalog Szál van , rg pártoSokat éppen 
azon Szempillantásban SzéleSztett e l , midón 
már eggy 3 fontos ágyúnk tSak hogy a' ke
zekben nem volt. Hogy ezen tSáták véron
tás nélkül meg nem 'ettek, könnyen fel le
het tenni i b á ' o r arról az Ofztály Korma-
nyozója, ágyúzás közben fietve irtt Levelé
ben nem emlékezett is.. As vitéz Káplárnak 
fellyebb emeltetéífel , 's érdem pénzzel; 
a' köz Embernek is érdem pénzzel lejendó* 
meg jutalmaztatáfa erántt bé adatott a 'Je
lentés, mint irja a* FÓ Stráfa Mefter Úr, Sok 
Ti ízt Uraknak Bizonyság tételek mellett a? 

Fö Kormányozóaak* 

T U D Ó S Í T ÁS. 
Az érdemes Közó'nségtielí alázatofFan jelentem s 

hogy az Ó Testamentum' Ekklésia' Históriájának el-
s5 
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sÖ kötetjé a' József napi Pesti Vásárra le küldettstik, 
's valamint a' következendő négy köteteknek úgy ea 
nek is az ára léfzen egy R. forint noha az eredeti 
munka oda fel tíz forinton adattatik. —~ A* több kö
tetek is egy efztendÖnek el folyása alatt mind le kül-
dettetnek Pestre vásári alkalmat of Tagokkal, — Minden 
bizodalommal kérettetnek azért az előre jelentést bé 
ízedö érdemes Urak, hogy az első kötetnek árrát a* 
jövÖ Pesti Vásárkor, a' Sz. Mihályi Kapu előtt lakó, 
betsűletes Bodnár Mefter embernél fzáílást tartó V£-* 
ler ü r kezéhez ne terheltellenek bizonyos ember ál
tal fzolgáltatni, a' ki egyfzersmind a fzukséges nyom
tatványokat is által vegye. — EbbÖl a' mai időben 
igen fzű'kséges és ízép munkából tsak ezer nyomtat
ványok tétettek fel; a' magokat előre jelentő érdemes 
Urak pedig tsak eddig is fzintéu meg haladtak e' fzá-
mot. ,'s ma is pedig napról napra fzaporodnak : azért is 
könnyen meg eshetik, hogy a' meily érdemes Urak a* 
pénzt Pestre nem küldik vagy más által íejendo le té
telére fzukséges rendeléseket nem-;efznek, a' könyv 
aélküí el lenni kénteleníttetuek. 

Jelentem azt is, hogy a'Mindenes Gyűjteményt 
fókáknak sürgetésekre folytatni fogóra, de tsak Dara
bonként, úgy hogy minden Pesti Vásárra egy kötet, 
melly leg alább 25 árkusokból ál l , fog le küldettet-
ai. — F6 tzélom benne a' leffz, hogy egyéb hafz-
TJOS , mulattató és gyÖnyörkottetÖ tárgyokon kívül , 
mind azokat a' fzép munkákat rövid ki húzásokban az 
érdemes olvasókkal meg ésmérteííem melly eket'a' tu
dós Európa, nevezeteiden pedig az Jngíusok '$ Fran-
tziak írták XÍV-dik és. XV-dik Lajos alatt. — A* 

kik 

Ráday Gyűjtemény Jelzet: 778 



&ű© föi^3e# 

kik meg fzerezni kivánják, niékoztafi'ák érdemes ne
veiket azon Uraknál a* jovÖ József napi Pesti Vásárig 
jelenteni, a' kik az O Testamentom'Históriájára az 
elóre jelentőket bé fzedni méltóztatták. — A' négy 
első negyedeket is hasonlóképpen 45 krajtz. jávai 
meg ízerezhetik, tsak méltóztaííák neveiket az emlí
tett Urakhál jelenteni, a' kiknek is fáradságokért a* 
köízöneten felyúl a' Xl-dig ingyen fog adattatni, — 
Tsak hogy József- napi Pesti Vásár előtt ne íajaál-
ják meg irtíi, hány nyomtatványokat -küldjünk le a* 
4 első'negyedekből, ott pedig az árokat Véber Úr 
kezébe fzolgáltaílák. —• : Köiuáromban'i^-dik Dec. 
1790 Pétzdi József,'.' •* 

* * # * -* 
Dec. lo-dikére várták Gróf Mercy - Argenteaut 

Bruxellába, Auftriai Beígyktn ideig vaáó Kormányo-
zójának, — A' Marókóí Tsáfzár, félbe hagyta a' Spa
nyol Udvar ellen kezdett hadat, 's már el is kezdte 
vele a'békefiégrÖl való tanátskozást. ••—A'-Frantzi& 
Nemzet' Gyűlése azt végezte Novemb. 26-dikán, 
hogy a' kik l e >m tették volna még akkoráig, a*Papi 
Rend konzul a polgári hitet: kötelesek legyenek 
azt vasárnap na^, Mise után tellyesítéai a' Templom
ban — O Szentsége a' P.ápa, Nov. 250-dikán tartatta 
a' Ts 's Kir. Felségnek Római Tsáfzárságra lett emel
tetéséért való hálaadó Innepet •;" és hogy - külö'noíTen 
meg bizonyíthaffa az említett Felség eráüt viseltető 
tifzteletét, más nap a'Német Nemzet' Templomában is 
meg jelent véletlenül. 

KÖlt Bitiben y Decembernek 24-dik napján i^gó. 
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