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Béts. 
Mihelyt hozzá fogott Ő Felfége a maga 

boldog Orfzáglásához, mindjárt a* volt egy 
£Ó gondja, mi módon könnyítheffen a Sze
génységen, melly itt is, valamint másutt, 
leg nagyobb réfzét tefzi a' Közönségnek, 
azért méltán is nagy figyelmeteíféget érüemel 
az Uralkodótól E' végre haihatós parancsola
tokat adott, olly efzközöknek fel találása 
eránt, melly ek által eleit lehetne venni a 
kenyér, hús, iifzt, vaj, zsír, faggyú, s az 
életre el múlhatatlanul meg kívántató egyeU 
efféle dolgok' drágaságának; ée mivel mind 
ekkoráig nem tsak nem óltsódott Semmi is ; 
sót még az idötól fogva gyakran fellyebb 
ment főképpen a' keryérnek az árra- gyer
tyát pedig már néhár / izben pénzért is ne
hezen lehetett kapni, illykor pedig éppen 
nem is: tehát már mv<t egy Kommiíízio 
állott öfzve, az 6 Felfége' rendelésére, ne-
melly Udvari Tanátsosokból, 5s az Aujtriai 
Kormányizéknek, azide való ívi.^Hátusnak, 
és a' katonai élés-házakra ügyelő Tanaismm 
néhány Tagjaiból; melly, az e' rézben be-
tsúfzott tsaiárdkodásoknak, 3s viflza elesek
nek eredetét és kútfejét fogja minden te
kintet • nélkül "ki tapogatni, 's az ezen mar 
tovább el fzenvedhetetlen hiba' Orvoslása^ 
Szükséges efzközöket fel fedezni — A' &fc 
ILLeopold' képét viselik, Hazánk' nagyobb 
's kiflebb réfzeinek kormányozásában, Szük
ség, hogy annál fzorgalfriatofíabban köves
sék e' réfzben is a' F6* példáját; mentől na-

H h h gyobb 
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gyobb Szükség vagyon az ó" igazgatások. al;*ti 
lévő helyekben is, az efféle orvoslásra 

A' jövő -Jatiuáríusnak' a-dikán fog k:?:-
dódni a* Tsek Orfyági közönséges' íspoi:í:y-
nak léteié, melly érán r ni ég az .el múic esz
tendőben meg tette volt a' rendelést néhai 
/ / . Jósef Tsáízkr. KéSzűlc ezen Ispotály az 
úgy neveztetett Neuftadti nemes Leíaivjk 
Fundátziója épületjébol. Által fognak abba 
az említett napon fzáilíttatni minden más 
házakból a5 Státus* oltalma alatt lévő bete
gek; Szabadon bé mehetnek SL tártomáriybéli' 
•'s idegen mind két nemen lévó" fzegény be
tegek is; valakiknek meg gyógyúlhatásokröl 
tudniillik reménység vagyon. (A'-.hoíTzas és , 
gyógyíthatatlan nyavalyákban tévők ízaffiáta; 
más ház vagyon ren lelve). ..Az •.emh'tetc, 
közönséges ispotály m llett egy más különös-
épület is állíttatott £e 9 az eíméjekben meg
háborodtak' Számár .. ••-—•• Mind kettő ,>V Bc~ 
tsi közönséges ispotály', }s úgy nevezés c 
Bolondok * há%j£ formájára vagyon cl. .in
tézve. 

~"7^~Gróf Kinföky Filep, ; — — — — 
meg háborodott elméjében: m'ellyre nézve 
méltóztatott Ő Felfége, ezen ízefenEséiieo. 
Gróí fzemélíyére való gondviselést, 's an
nak Sok Szép jófzágainak ki fzolgáltatását, az 
Onafus vizén alól 's felül lévő Aufir iában 
kormányozó Generális, és Béts Városa í\o-
mendánsa, Lovafíag Generálja Gr. Kinj\ky 
József Úrra bízni*. — Gr. -Kinfcky Filep Űr' 
ízomorú példája, új bizonysága tehát annak, 
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hogy a5 fok kints 's jóízág nem efzközőhefci 
magában az elme5 tsendeíFégét. 

Magyar Orf^ág^ 
Kaffa Városa (így ír egy nagy érdemű Ha

zafi) olly örvendezéfTel's pompával tartotta 
a? Koronázás' ínnepét* mellyel meg bizo
nyította valóban, hogy Királyi Város neve
zetének voltaképpen meg kivan felélni* — 
Durrogtak az ágyúk, zengett a' harang és 
muzsika fzo. A' világosi8: ásnál Métsben fe 
tettek fzehbets bár ha.drágábbat tehettek is* 
— A* piatz közepén lévő igen fzép alkotva-
nyú kávé-ház előtt győzedelmi kapu emel
tetett 9 mellynek tetejére vala 16 háton ülve, 
?s királyi egéíTz ékeíTégé! en dífzeskedve F. 
Királyunk TILteopoldnak "épe; ennek mel
lette iíet vitézi fényes Őltözotti.Magyar,, kí-
voutt karddal; előtte pedig K-Város kúltjait 
eggy aranyos bársony párnán ajánló Tanáts 
fzenileltettek, jeles ábrázolásokba*'. Két 
felől a' győzedelmi kapun, fontos^it^orr^ 
olvastattak. Kívánatos tárgya volt a'ízem
nek, ezen öröm alkotvány nappal is: még, 
keüemeteííebb lett oíztán estve, a' meg vi-
lágosítás által. A' kávé ház* falain is koros 
környúl, fzép formákra el intézett feles Szá
mit métsesek ragyogtak. Meg voltak más 
házak is világosítva. A' játék néző helybe 
ingyen botsáttat ott ez nap'estvéjén a* nép. 
Az úttzák zengettek mindenfelé a' víg ének
lésektől. Az ágyúzás, még éjfél után is tar
tott. — -Bee. 19-dikén, újra elő fordult ezen 
pompás inneplés 5 a' Ns Vármegye' réfzérŐL 

H h h % A*: . 
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A' fzent tzeremoniának végződésével, fok 
tokai affzú fzőló boros pohár ürült ki a* Vár
megye Házánál, az 6 Fels. egéifégéért. 

Szeged, Dec. 24-dikén. A* napokban 
két tsalárdkodó Bitangokat fogtak el nálunk. 
Eggyik Hadnagynak, a' másik pedig Záfzló-
tartónak adta ki magát; amaz strázsam^sren 
fzoígálatot tett vala közelebb a' fzatmd féreg
nél: de i7B9-ben meg ülte volt már az ide 
való fenyítő házat; a' másik Furirságot viselt 
a' fzekereZoknél: most pedig fok levelekkel* 
petsétekkel, és eggy aífzonnyal (el 's alá jár
kált az Orfzágban, egy % lovas kotsin * 's 
tsáíta, a' kit tsalfo tott. 

Nagyfyomb itba, fzabad be menetelt 
engedett volt i^éhai II. Jősef Tsáfzár a' Zsi
dóknak. Ezen fzabadságoktól el estek,• az 
el múlt J in . iSdikán kőit nevezetes udvari 

—irocatözás után; hanem azt újra meg nyer
ték , egy felső végzésnél fogva, melly ezen 
hón. 4-dikén adatott ki. 

F. M. L* B. Splényi Űr, S%abőlt$várme-> 
gyei Főispánnyá tétetett. 

A u s t ri ai Német a If'ö l d. 
Későn jöhetett kezünkbe, egy jókor 

meg indított Erahant\iai Levél. Nevezetes 
foglalatjáért mindazáltal, most is méltónak 
Ítéltük azt a1 közlésre: 

„Novembernek ai-dike vala fel téve, 
mint tudni való, kegyes Fejedelmünk' hoífzu 

türé-
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tűrésének határául, mellyel akart pártos 
Belga Jobbágyainak fziveiken oily atyai bíz
tatásainál fogva győzedelmeskedni, hogy ha 
akkoráig fzédiiíésekbol fel efzmélvén, víílza-
téréndenek az el hagyott egyenes útra ~— 
Őtet törvényes Fejeknek vaííándják: tehát 
égy nem tsak Semmi bántódások nem léfzea; 
hanem e* felett kívánságok is fog tellyesit-
tetni, olly állapotba lejendo helyheztetteté-
sek által, mind egyéb tekintetekben, mind 
különöífen a'vallásra nézve, mellyben voltak 
II. Jósef uralkodásáig. De tsak nagyobb 
ereje volt a' Belgáknál Vandernoot és Van-
eupen tsábíto hitegetéseiknek; mintáz 6 va
lóságos javokat etányzó fzives atyai ajánlá
soknak, —r A' fenn emiitett napra virradóra 
meg jővén Vurmfer Hufzár Alhadnagy Ne-
det\ky űr a5 visgáíódásl ól, hírül hozta* hogy 
oda hagyván -a' pártostV fegyverviselőik a' 
Szélső őrizeteket, nagyv^fzent által vették 
magokat a* illóba vizén. Á' mieink leg ottan 
el foglalták az el hagyott helveket. Meg
értvén továbbá, hogy más réfzV^^f^^'f tk 
Seregeiknek az Ártdeni erdőbe vonta vuTzaT 
magát, ellenek vitte' G. Biela, egy tsoport 
Vurmfer*§ Hadik HuSzárokból> 3"kompánia 
Vadáfzökból, 's 1 más Bat. okból állott fére
gét, 9s még az nap estvéli 10 ót ára az em
lített Anden Városánál lévó" dombon még-
féfzkelte magát, 's kémlőket küldött a' Va
rosba. (Ez a' Város a3 Mósa vize' part-

^ ján fekfzik, mint az Aufiriai Németalföld" 
Mappáján lehet Szemlélni). Más nap Gen. 
Beauiiéúf Gróf Koltoniis Major Ürv vezér

lése-
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lése alatt lévő Vurmfer ríufzár Svadronnal; 
as Latour könnyű LovaíTainak eggy Ofztály* 
lyával; egy Dragonyos Svadronnal ,- egy 
Erinkén'Reg. jebéii Bar. nal, . 's kát Vadálz-
Kompániákkal» Hui Városa felé indáit, hová 
bé is küldötte néhány Vitézeit,,, kik tsak ha
mar azzal a' hírrel térrek viffza, hogy ebből 
á9 Városból el kőközött az ellenség. Ennek 
hallására Gr. Pálfy Miklós Urat küldötté a* 
Gen. Or, néhány Uhlánusokkal a' Városba > 
ki is meg értette a* Polgármestertől, hogy 
Seregeink minden akadály nélkül által me
hetnének £ Mősa vizén. Meg örült ezen 
hírnek vételére, a' Gen, Űr, i Kompániát a9 

Mathefen gyaíog Reg. jéb'öl Hui Városában 
hagyott; maga pedig több népével a5 Má
sának indult, anna ; hidja végeit erős ítrá-
zsákkal meg rakta , 's által fzallon: bátor 
meg volt légyen 's tiltva, hogy Bender Fő 
Vezér oda érkezese előtt által ne mernének 
menni Seregeink a* vízen. — Tűi a' Mósa 
vizén, S+J2denne nevű igen magas kőízikíán 

-neTTririeflze a' viz partjához, meg állapodoK 
Meaulieu Gen. Úr, Y ott is maradott egéfz 
Nov* a8-dikáig. Maga Bender Fő Vezér is 
követte ofztán Gen. Beaulieut a* vízen való 
által menetelben; úgy F, M. L. B. Alvint%i9 
4$ Biela Generális Urak is: amaz Gr. S%t'á« 
rqy, és Mikovinyi <3en. Urakkal, 5 Komp. 
Vadáfzokkal, a' Cohurg könnyű LovaíTainak 
eggy Ofztállyával 5 ugyan annyi Uhlánusok
kal, egy Bat. na! zzOdonelli fzabad Seregé
ből, 4 Magyar Granat. Bar. nokkal, t Bat. 
nokkal a' H. Efyterhá%i 4-ntal Regjéből , \ 
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eggyel a* H. En^terháii Miklóséból —- Ez, 
t» i. Geo, Biela,. egy Gran. Bat. ónnal 9 egy 

• gyalog. Bat. ónnal a' Clerfe Regijéből, két 
Komp. Vadáfzókkal, *s egy Vurmfer Hufzár 
Svadronnal. — E' fzerént öfzve lévén kap-
tsolva a* Gen. Beauüeu9 F. M. L. Alvint%i% 
5s Gen. Biela Seregei; mintegy ao ezerén 
voltunk mind öfzv w « ÍJ » Bender fo kormá-
nyozás.a alatt* — a^diken meg adta magát 
Namur Városa, mellyet mindjárt által is 
vett Bender Fó Vezér, a* Ts. 's Kír* Felfég' 
oltalma alá; 's benne egy Bat. ont hagyván 
a1 Gr. Kinsky Ferentz Reg. ból 9 más Reg. 
béli 3^6 Legényekkel eggyütt ónzerÜil: a' 
nagy hadat Lovanium (Lovániának van 
mettzve a* Mappán) -elé indította ag-dikon.. 
Az elöl-méno Sereget Gr.- S^táray"Gen. Úr 
vezette, melly az OdöTKÍli fz-abad Seregének 
i Bat, jáboí; BártJiodet^kj Űr'' igazgatása 
alatt lévő egy Magyar Gran* Bat. ból , 's a5 

H. Ef%terhá%i Antal Reg. ból iV-^igyan any-
nyiból; továbbá 10 Vadáfz Kompánílíkbol7 
i Ofztály Uhlániisókból , *s ugyan annyi 
Cohurg könnyű Lovaftaiból állott. — Nov. 
29-díkén kvártélyin -ofztottak bennnnket a' 
Lovanium 9s Namur között lévő falukba. 30-
dikon hiral adta Gr. S^táray Gen* Úr Báró 
Alvintxj. F.-M. L. Úrnak, hogy Hannutban 
(ez is meg van a*Mappán) eróflen tartanák 
magokat a* Pártosok. Erre meg indult is
mét a9 had * % táborba fzállván az említett 
hely környékén, még az nap estvéli 10 óra
kor reájok ütött a3 Pártosokra Gr. S^táraj9 
's azokat SzerenrséíTen el is verte. Meflze 

nem 
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nem kergethette, mert a* nyakra fóré fzaladó 
Belgák mind el rontották magok után a* tol-
tött utakon kéízültt hidakat. Dec. elsőjén, 
Jtlannutho^ érkeztünk. Ide , Követeketkül
dött Lovánium*) mellybe Dec. i-dikán be is 

. ment Népünknek egy . fzakaíTza. Ugyan az 
( nap el foglalta más ízakafz Bruxella Váró- ; 

sát. A'Seregnek több réíze, kvártélyokra 
oiztatott Dec. 3-dikán; 4 díken pedig Meck* 
liniártak VQUQ üijáv. u 

Más magános Levelek fzerént, a* Tar
tománynak minden Városai hála adó Inne-
péket tartanak, a zenebonának vérontás nél
kül lett le tsendesedéséért: *s törvényes Fe
jedelmekkel fzép fzerént lehetett öfzve béke
lésekért Bruxetlába •> maga kezdte reá la
dikén a' MechliniaiJ is.ejji a1 Te Deumot. — 
NÖttön nő a' Nép-.ek F. Fejedelméhez való 
fzeretete és bizodalma. Fel fedezve talál
juk ennek" okát eggy Bruxellai Levélnek 
következető' faraiban ; „ A' Fanatismus 9 
rn^Uy vala eddig a3 mi Statusunk alkotván-
nyának rugója, el tűnt immár, -# maga a* 
köz nép is , melly eddig olly Nem- embe
reknek tartotta az Auftriaiakat > a* kik lába
ikkal tapodják mind Isten mind Ember Tör-
vénnyét, láttya már most , hogy Embe
rek azok, még pedig olly Emberek kik a*' 
magok Leöpoldjoknak nemes gondolatai fze
rént t-selekefznck. — így tselekedett F. M. 
L. Báró Álvintx} Úr is á' Lovániumtikkzl 9 
viíTza küldvén nékiek kezeffeiket; melly 
hozzájok való nagy bizodalmát, olly fzép 
Levéllel köfzönte meg a5 hovániumi Ta~ 
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náts ezen, n a g y Hazánkfiának , hogy azt, 
nagy meg indulás nélkül, nem lehet ol
vasni. 

Német Birodalom. 
• Lüttich. A' Birodalmi Seregeknek Vifét-

be olly időben lett be meneteleket, melly-
ben csendesedő félben volt már a' zenebona, 
tulajdonította a* Lütdchi nép a' Státus' ellen
ségeinek: valakiket tehát azoknak tartott, 
dühös erófzakoskodásokat kezdett házaik el
len, 's vitt véghez 5 kivált Dec. 12-dikén; 
mellyéknek nagy üggyel bajjal vehette eleit 
a'Tanáts. Erre nézve egybegyűlt 13-dikon 
a'3-dikRend, 's egy végzést adott ki, melly-
ben int minden igaz Patriótákat, a* Maga
mérséklés által nyert îtsÖíTégnek meg tartá
sára, 's az azt meg homályosítandó minden 
boflzú-állásnak félre tételére. 16-dikon, a" 
Tanáts is adott ki egy határozást, melly ben 
fzoroflan tiltja a' Templom körül való Szol-
gáknak, hogy ezentúl meg ne próbállyák, 
fe haranggal, fe fzóval, t r o m b i t á v a l — ^ 
másképpen a' népet fel-lármázni: hanemha 
világos parantsolatot fogtak e' végett venni 
a' TanátstóL 

Hathatósabb efzköz léífz ezen végzé
seknél, azon oooo-ig való Magyar lovas és 
gyalog Katonákból, 's Uhlánusokból álló 
Sereg, melly, F. M, L. B? Alvint\i Ürnak 
kormányozása alatt, Lüttichbe rendeltetett 
II. JLeopoldtöh £ Német Birod, kérésére *s 
költségére. 

FfCLtl* 
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Frant^ia Orfc'ág* 
" < ; A5 Király, rfem erőfskette meg maga-
fői azon határozását a' Nemzet 'Gyűlésének, 
mellynek értelme fzerént, a* Papi Rendnek 
is le kellene közönségeiden tenni a? polgári 
hitet; hanem e* végett ö Szentségéhez kül
dött Dec. 4-dikén, fehdkivúlvalo. Kurir által 
egy jelentést. 

Dec. y-dikétr Iktattatott be hivatalába ̂ \ 
a* vétkek" Ítélésére tulajdon'1 maga által fel
állíttatott fő TÖrvényízéfcje a* Párisi Polgári 
Kerületnek. 'Kezdette ülését ezen Törvény. 
-fzék a* hajdani Parlamentom. házában. Te
mérdek fokaság gyúlt öfzve, eggy illy új 
'tzeremoniáhak fzemlélésére: mert miólta 
fenn áll a' Frantzia M' marcbia, most történt 
leg előífzör, hogy a? Nép válafztott Bírákat 
magának. A' Polrőrmesternek, és a* Tör-
vényfzék' EisójéntK Agier Úrnak ez alkal-
matoíTággal mondott befzédeik olly hatható
sak, hogy izok' közoltetésének mostanról 

- Iv t r^ maradását igen fajnállyuk. 
Még az el múlt Jul. 10-dikén el végezte 

volt a* Nemzet Gyűlése , hogy az Orfzág
ból hajdan ki hajtott Proteftánsok maradé
kaiknak vííFza adattaífanak, az Őket, őseik u-
tán törvényelféri illető jófzágok; most mar 
ezen hónapnak i©-dikén azt is meg határozta, 
mi formán kéfzülheífen meg ezen viífza-adás* 
KözönségeíTé fog t. i. tétetni nyomtatásban,, 
HL ki költözött Proteftánsok birtokainak lais-
t roma, mellyben egyfzersmind azoknak haj
dani Pr. Tulaj donoííaik is meg lefznek ne
vezve. A3 kik ezen Tulajdonosok9 maradé* 
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kaiknak tartják magokat, tsupán azon Kerü
letnek Polgári Törvényfzékénél tartoznak 3 
efztendöknek el forgása alatt jelentést tenni, 
*S mind fzármazásaikat, mind pedig a* jófzá-
gokhoz való juflaikat tárgyazó próbáikat 
pálla be mutatni, a' mellyben feküfzmek a' 
jófzágok. JuíTaik meg mutatására nézve le-
jendö könnyebbitések végett, ingyen fognak 
vélek közöltetni minden hafzna vehető ira» 
soknak párjaik, mellyek az emiitett jófzágok 
moftani ki fzolgáltatóiknál találtatnak* Ha 
már el vágynak adva az efféle jófzágok: úgy 
többé viíTza nem kívánhatják azokat az örö
kösök j hanem a'pénzt, £ mennyin el adód
tak, meg fogják kapri. Ha 3 efztendók alatt 
nem jelentik magokat valamelly örökösök, 
úgy azon jófzágok.-. mellyek Őket illették 
volna, el fognak ad.ttátni; az árrát mind
azáltal azoknak mindéi.kor meg kaphatják. 
:*£• Ezen Tümmáífan eío adott határozáshoz, 
még az a'tzikkelyis hozzá járul, hogy mind 
azon idegen Tartományokban Yévó!^j^l_kik 
olly Franrziától, férjfitóí, vagy aífzonytóf 
hozhatják le fzármazásokat , a* ki vallása 
miá hagyta el Frantzia Orízágot; már az 
atyafiság akár hány izig való lett légyen is; 
ha Frantzia Orfzágban telepedéndenek meg, 
*s a' polgári hitet le rejéndik; úgy fognak 
gondoltatni, mint fzületett Frantziák, 's az 
ezen tulajdonsággal eggyütt járó juífoknak 
réfzeseikké lefznek. — Ezen tzikkelynek 
hallására, mindnyájan tapsoltak a' Nemzet 
(gyűlésében jelen volt balgátok. — Az utol

só, . 
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só tzikkely e* volt: Még ma kell kérni a' 
Királyt, hogy tzen határozást maga meg-
eggyezésévei is erofíttse meg, 's minden 
Követjeinek, Mieiítereinek 5 Reíidenseinek, 
Konfulainak, 's Ágenseinek parantsoija meg9 
hogy ezen végzést adják tudtokra minden 
Frantzia famíliáknak , avagy a,zok maradé
kaiknak, 

Lengyel és Török Orfeág. 
Dec, 6-dikán érkezett egy Kurír Kon-

Jlant^inápolyból Varsóba azon pontokkal, 
msliyek alatt, oltalom-és kereskedés-kötésre 
lépett, as már mosr első rangú Konfiant^i-
nápolyi Követjek a' Lengyeleknek 9 Gr,. Po~ 
tocki a'Dibánnal. Ide megy ki íummaflan 
az emiitett pontoknak értelmek: i.) K61-
tsönös kezeííéget vklh .nak a' két Hátaim iűa-
gok, egymás binr mainak olly állapotban 
való meg tartása erántt, a' millyenben fog
tak azok a'jelen léVÖ had után lenni .a.) 
Koltsönös fedettségre kötelezik magokat azon 
esétré7 ha a' fzövetrség úgy fogja magával 
hozni, ezen hadakozás után. A' Porta, 
40/OOO fegítö Seregeket ád Lengyel Orfzág-
nak; e* pedig ao'/ooo ember formán £ Por
tának. A' Tsáfzári Udvarok nyilván meg 
vágynak nevezve, mint ollyan Hatalmaira-
gok, a' mdlyekre nézve kéfzűlt ezen körés* 
3.) A5 Porta, oíly ki terjedésű kereskedést^ 
és hajókázást enged a* maga vizein Len
gyel Orfzágnak, mint a' minémüt gyakorol
nak azon Nemzetek, kikhez leg nagyobb 

enge-
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engedelemmel vagyon. 4.) Meg engedi L« 
Orfzágnak, hogy 40 hajóit küldheíTe a* fekete 
tengerre, Ákiermántól Fogva Konfiant^jná-^ 
foiyig Török Záfzlókkal 5 onnan pedig 
az Archipelagusra Lengyel Záfzlókkal. f.) 
Szüntelen egy Lengyel első rangú Követ fog 
Konjlant^inápolyban lakni, kinek egyenlő' 
rangja leíz a' Frantzia első rangú Követtel. 
—- Még több nyomós pontjai is vágynak ezen 
kötésnek. — Á5 fenn említett Kurir, azt a* 
hírt is hozta, hogy egy Török Követ indult 
légyen Berlinbe, a* ki Varsó felé fogta viífza 
menet útját venni. 

Az el múlt hónapnak s6-dikától fogva 
ízákadatlanúl tar tort Üléseiben, fó foglala-
tofTága volt Len, Orfzág Gyűlésének , a* Foga-
dott Hazafiaknak ••'« 4 Nemeseknek tétele. Oily 
feles fzámmal nyerttk Nemeííeget a' Polgá
rok kőzzul, hogy nyílván illy befzéd kez
dett támadni: Az Orfzág Gyűlésének a' volna 
a' tzélfa, hogy aJ 3-dik Rendet, íisellynek, 
mínt tudni való, külömbkürömbí^^ván-
ságd vágynak, meg foífza minden'elő kelő" 
Tápjaitól, V azoknak jövendőbeli voksokat 
is a' NemeíTégv voksával éggyesíttse. F zen 
tekinlétből 9 nem vették el néhány Polgárok 
á* NemeíTéget 9 mellyel kínálta őket 'ÉZ Or
fzág Gyűlése, 

# "# # # * 
Mivel mar a' Mária Therésia nevű Frégát* képét 

vették érdemes Olvasóink : kívántuk az a' mellé 
fzáatt jegyzéseknek avagy tsak uémelly réfzét is 

aiua-
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munkánk' harmadik Szakaflfzáuak ezen végső darabjábatí 
közleni: A' Fregát ( Fregatté ) nevezet alatt ért etilt 
az ollyan fegyveres hajóknak neme, mellyekre 2c-
tol majd 50-ig fzámlálva, több vagy kevesebb ágyú
kat fzoktak rakni. Az ágyúk' fzámától függ a' hajók 
nagysága, 's eroffége, hoflzasága és testeffége. A'na
gyobbak mind két kentignátzjósók. Mindenik konti-
gnátzió meg van rakva ágyúkkal, mellyek kis kere
keken állanak, hogy könnyű móddal leheffen vélek 
bánni; 's erős kötelekkel a' hajó oldalához vágynak 
foglalva, hogy mikor ki sütik okét, le ne vetődje
nek álló helyekről. Az Ellenség ellen való ágyúzás 
így' fzokott meg esni a' Fregátokból: Minekutánna 
ki lövik az eggy oldalon lévő ágyúkat, fordítják a* 
hajónak másik oldalát, 's az azon fekvő ágyúkkal 
adnak tüzet. Ez alatt az idő alatt meg töltik az előbb 
ki sütött ágyúkat, 's újra az: az oldalt fordítják, 
mellyen ezek feküfznek ; ugyan e' történik vifzont 
a' másik oldallal 's a' t. A' golyóbisok, por 's egyéb 
ágyúhoz tartozó kéfzűletek, a' Fregáf" fenekén állanak, 
mellybe gráditsok fzolgálnak le az alsó kontignátzió-
ból ^ valamint ebbe is a' felsőből — A' Pattantyúsok
nak , mis Katonáknak ^ 's hajós Legényeknek lakása 
vágyott a' kontignátziókon: lígy nem küíőmben a* 
líonyhais, és az élés kamara. Magának a' hajós Ka
pitánynak, avagy Hadnagynak fzobája, a' hajó farán 
ízokott lenni a' felső kontignátzióri. Ez előtt vagyon 
egy fok ablakú tornátz (Galkvie.), nielíynek köze
pén áll az éfzaki farkat, 's annál fogva a' világ több 
farkait is ki mutató mágneses .tő -tartója --»- az úgy 
neveztetett Komp áfa, a' meltynek nézéséből lehet a* 
tengeren igazgatni a* hajónak-menetelét. Itt Vágynak 
a' mefl'ze látást efzközlő tsövek is. Ez a jádzó "s 
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pipázó helyek.is a' Tifzteknek, — Mivel a' tenger 
sagyon hánnya a'hajót: tehát az afztalok, fzékek, 
edény- tanok, 's fekvő helyek mind úgy vágynak 
meg erositve a' Tifztek' fzobáikbau, hogy ide 's tova 
ne vetodheilenek :• hanem az, ugyan tsak meg esik, 
midőn nagyon hánykódik a' hajó, hegy ki ömlik a' 
tálból az .étel. A'hajó farában vagyon ki fiiggefztve 
a* záízló, mellyrol reá lehet esmérni, mi tsoda Nem
zeté légyen a' hajó ? minthogy minden Nemzetnek 
más más fziníi záízlója vagyon. Szoktak azonbaü 
minden hajókon más fzinü záíziókat is tartani, a1 

nemzeti fzinüeken kivi'il: hogy a' mint a 'környül
állások hozzák magokkal, oily záfzlót leheííen ki-. 
fííggefzteni; 's ez által az ellenséget meg tsalni. — 
A'meily Fregátnák meg küldöttük volt a' képét, fém-
miben íem küiö'mböz a tengeri nagy Fregátoktól. — 
42 ágyúk vágynak rajta~i meJlyékböl eleget döngették 
azOlujz Pattantyúsok Nandorftérvára' falait az oítrom 
alkalmatoííágával. BékefVég' i á i é n , Péter-váránál ízo-
kott állani a Dunán. — iképit QÜÍ* alatt tsináltattuk h i 
eggy ahoz eríö Úrral. 

Ama fok vifzontagságokon kerefztül hatólt, fo
kát próbáit 's nanyókat tett Hazánkfiának Gróf Be-
nyovjzki Moritznak emlékezetét, méltónak ítélték az 
'Anglusok, a' közottök lejendö fenn maradásra. 
Ölly fényeííen adták ki p végett annak életét fziilött 
nyelveken, két negyed rétü kötetben, hogy annak 
úrra 36 forint. — A* Németek , két rendbéli egéfz 
fordítását,,, és egy rövidebb ki voaását\ adták az emlí
tett Anglus munkának, majd éppen azon időben prés 
alá. Az egéíjs f@rditás' két kötegeinek árrát eggy 

• •• arany-
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aranyra határozták. — Eggy előttünk esmeretes (záp 
téhettségü Hazánkfia azon vagyon, hogy Nemzetünk 
is olvashafTa maga Nyelvén Gróf Benyovfzky életét* 
Már fordítja is: de minthogy a' ki adásban magának 
módja nintsen, igyekezetének elö-fizetés által lejendo 
fel fegéllésére, kívánja általunk a' Hazát buzdíttatni. 
Bgéfz bizonyofí'ággal meg nem határozhatja még moíí: 
az élo -pénziaek mennyiségét: kivan ugyan tsak leg 
alább két forintot előre, a' két kötetre. ÍV.' jövő 
poílán meg fogjuk azon érdemes Urakat nevezni, 
kiknél le tehetik a' két forintot, az előre fizetni ki-

" vánók. 

O Fellegének helyre állott már az e~ 
géíTége f de a' Szobából ugyan tsaVnem le
het még ki menni: azért is el marad, az újj 
efztendő eiső napján tartatni fzokott poih-

A* drágaság, s Főképp' a" gyertyának 
nagy elliükülése 5 arra vitte a' Béúsi Népet, 
hogy néhány Szegletekre fel raggatott tzé-
dulákban, Jan. 2-dikára határozott lármával 
feiTyegetódzött. 

» * * * * 
Egy két érdemes előfizető Urak panafzoíkodnak, 

hogy még Európa Mappáját ri^m vették. Bennünk 
a' hiba valósággal nintsen: mert mi, régen le küldöz
gettük mindenfelé. Hol keresgessék: nem múlatjuk 
el meg jelenteni; a' midőn n^melly jegyzéseket is fo
gunk közleni a' Mappára nézve. 

Az Innepek "miá, nem küldhettünk az Orfzág-; 

Gyűlése' Hiíloriájából. Ki fogjuk ezen fogyatkozást 
pótolni. 

Vége a' IH. Szakafznak. 
i&Ut Bétsben, Decembereiig s*dik napján 179©, 
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