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Költ Bétsben, Jan. 7-dik napján 1791. 
Magyar Orfzág. 

Talám újra el fognak Jan. közepe táján kez
dődni Pozsonban az üiések, mellyek már Dec. 
10-dikétöl fogva nem tartattak. — Somogy Vár
megye Magyar Jelentést ( Repraefentatio ) küldött 
fel F , Magyar Kantzelláriára. 

* * * * # 
Európa* nagyobb Státusairól közönségeíTen. 

Tefzik: . Az jiujiriai 
Eirodalomban, a' Lakosok' fzámát 20 millióra; 

jövedelmét 60 millió tallérra; hadi erejét 300000 
emberre. Dániában, a' Lakosok' fzámát 2 mil
lióra ; jövedelmét 7 millió tallérra; hadi erejét, 
a' fzárazon: 75000 emberre; a' vizén 30 öreg 
hajókra. Prantzia Orfzdgban, a' Lakosok' fzá
mát 25 millióra. Hollandiában , a' Lakosok' fzá
mát harmadfél millióra: jövedelmét» 15 millió 
tallérra: hadi erejét a'fzárazon 40000 emb«rre: 
a' vizén pedig 15 öreg hajókra. Lengyel Orfzág" 
ban, a' Lakosok fzámát 9 millióra: jövedelmét 
6 miiiió tallérra*, hadi erejét 50000 emberre. — 
JYagy-Britannidban, és Hiberniában, a' Lakosok.' 
fzámát 12 millióra; jövedelmét 114 millió tallér
r a ; hadi erejét a' fzárazon 60000 emberre: a 'v i 
zén pedig 170 öreg hajókra. Palatinátus 's Bava-
riáoan , a' Lakosok' fzámát 2 millióra: jövedel
mét 6 miiiió tallérra: hadi ereiét geoco emberre. 
PortagalUában, a' Lakcjok' fzámát 2 millióra 's 
25C0Q0-re; jövedelmét 18 millió ta l léna: hadi 
erejét a' fzárazon 30000 emberre; vizén pedig 10 
öreg hajókra. Pruffziában, a' Lakosok' fzámát 
6 niiRióra: jövedelmét 25 millió tallérra; hadi 
erejét 210000 emberre. Rujjziában , meliy ^04'0O 
négy-fzeg (quadrat ) mértföldet foglal magában 
a' Lakosok' fzámát 30 millióra: jövedelmét 40 
Biülió tallérra: hadi erejét, a' fzárazon 25000© 
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őmberre, vízen pedig 50 öreg hajókra. Saxoniá-
ban, 3L Lakosok' fzámát 2 millióra: jövedelmét 
7500000 tallérra: hadi erejét 30000 emberre. —-
Szardíniában , a' Lakosok' fzámát 3 millióra, 's 
250000-re : jövedelmét 6 millió tallérra: hadi ere
jét 30000 emberre. Siciliában ( Neápolis ) a' La* 
kosok fzámát 6 millióra: jövedelmét nyóltzadfél 
millióra: hadi erejét 30000 emberre. Spanyol Or-

Jzágban, a' Lakosok fzámát 11 millióra: jövedel
mét (közép fzárnot véve) 60 millió tallérra: a-
dóflagát 226 millióra: hadi erejét a' fzárazon fzáz 
«zer emberre; vizsn pedig 60 öreg hajókra. Svéd 
Orfzágban, a' Lakosok fzámát 3 millióra : jöve
delmet nyóltzadfél millió tallérra; hadi erejét 
á' fzárazon 50000 emberre , vizén pedig 30 öreg 
hajókra. Török Orfzágban, a' Lakosok' fzámát 
(közép fzárnot véve) '36 millióra: jövedelmét 36 
millió tallérra; hadi erejét a' fzárazon 300000 
emberre ; vizén pedig 25 öreg hajóra. Vtmétziá-
őan, a 'Lakosok' fzámát 2 millióra, 's 600000-re: 
jövedelmét 9 millió tallérra: hadi erejét, a' fzá
razon 8000 emberre ; vizén pedig tiz öreg hajóra. 

B/ts. 
Jan. 4-dikén, a' Bc'ts alatt fekvő Práter ne

vezetű erdőbe lovaglott ki a' Nápolyi Király , Fe-
rentz , Károly 'sZ<?ü/?ö/ű?Föhertzegekkel, Chrijiina 
Föhertzegaffzonny a í , Albert He tzeggeí, és fok 
más Méltóságokkal eggyiitt vadáfzatra. A' yárM-
ízat abból állott, hogy néhány nagy vad difznőkat 
űzőbe vetetett a1 lovas féreg, előbb ugyan agarak
ka l , és midőn már derekaíTan meg hajtattak 's 
fáradtak volna, érős fogó kutyákkal. Midőn 
eíek fülön kapták a' difznót, oda ugrattak a' lo-
vc^n lévő Felsé• ek 's Méltóságok, és á' nyereg
ből hoíTzú dsidákkal agyon döidösték. Nagy volt 
a ' kerefztül kasul való nyargafódzás; de vefze-
delmes is a' fok gödrök s kuklizó helyek miá. 
H. Lichtenjlcin Alo/fíus úgy le esett paripájáról, 

hogy 
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1iogy ízinte nyaka tört. — A' kutyák mind a* 
ffdv. Királyéi voltak. Egy fzép nagy fekete eb-
Bek ki vágta agyarával a' hasát egy vad difznó, 
A' vadáízat után, g rendbe állította a' lovas Ga-
yallérqkat a' Ndp. Király , 's úgy vezette bé őket 
a' Városba: a' Sereg' jobb fzárnyán Chriftina Fö-
Hertzegné lovaglott , zöld kalapban. 

Itt egy tzifra Társaság állott fel: de a' melly 
nem kért előre fzabadságot a' fel állásra, tudni
illik: egy tzifra Tolvaj-Társaság. Valami 30-ig 
való Tagjait mondanak lenni: kik mindnyájan 
gavallér állortzát vettek magokra. Nagy a' vi-
gyázás reájok; fogtak is már el belölök: ámbár 
derekaíTan értik mesterségeket. Egy kozzűlök, 
fel indul a' minap, farkas bőr bundásan, bizo
nyos Uraság' lakó helyének a' gráditsán. Még 
minekelőtte fel ért volna a' kontignátzióra, hal-
l ya , hogy ruhát poroz ki az Inas; oda megy 
nagy bátran; kérdi: ha otthonn van e' az Úr ; 
az inas felel: igen is. Azonban markába nyom 
valamit, 's kéri, hogy menne bé Urához, és je
lentené meg, hogy eggy idegen Gavallér kívánna 
vele befzélleni, kit már régen nem látott volna. 
Az Inas, leg kiílebbnyire íem gyanakodván, bé 
megy, 's minthogy néhány fzobán kerefztül kellett 
menni az Urához, fogja az alatt az idegen Ga
vallér , bundája alá tsavarít a' fzép ruhák közzül 
's hirtelenséggel el illant. — Nem volt illy fzeren* 
tsés közelebb eggy Inas , ki is azt vélvén, hogy 
nem volna otthonn a' Grófja, farsangra valót 
akart fzerezni magának; és mivel olvasta ö azt 
valahol, hogy a' tolvaj kementzén bújt bé fzeren-
tséíTen a' fzobába; fogja magát, bé búvik a' ke-
mentzébe, ki üti az oldalát, 's fejét ki dugja a* 
lyukon. Meg látván a' Gróf, Inaffának a'fejét; 
kérdi mérgeflen: mit akar? Ez még jobban el 
iijedvén, azt feleli hevennyibe : ^ízt akartam meg 
tudni, nem pgranUol *' Nagyságod valamit. 

Erdély 
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í r d ély O rjz ág. 
Kolosvár, Dec. 26 dikán. ,, Kezdődött maga 

valóságában az.Orfzág Gyűlése 21-diken. Egybe 
feregelvén tudiailiik ez nap, a' törvényellen egy~ 
gyesültt három Nemzetjei Nagy Fejedelemségünk
nek, minekutánna Gróf Bánffy György ö Kegyel-
mefTégét Fő Kormáiryozónak , Gróf Kemény Far
kas ö KegyelmeíTégét Rendek' Elölülőjének: M. 
Csemátoni^ Cserei\ és Tűri Urakat pedig ílélömes-
tereknek válafztották volna, / . Lcopold Ts. 's Ki
rály' Diplomáján fundáltt fzabadságok fzerént: 
tudtára adták Küldöttjeik által a' külön ülő Or-
fzág Gyűlésének , Gróf Kemény Farkas ö Kegy. 
ségére nézve tett választásokat: ahéz képest ki 
kérték a' meg nevezett Méltóságnak közibek való 
jövetelét, ki is el menvén leg ottan a' Rendek' 
Gyűlésébe, maga helyére ült. "jFsak hamar azu
tán újra más Követtség küldetett az Ütízág' Tá-
náí tsába, annak jelentésére, hogj^ Gróf Mánjfy 
György ő Kegy. ségét, Eleinek, főképpen pedig 
magának fzeméllyes érdemeire nézve, Fő Korma-
nyozóí hivatalában eggyező akarattal és ízévai 
meg hagyták a' T . Rendek: rninekokáért kéretik, 
hogy jöjjön közikbe, 's a'fzokott hitet tegye le: 
rnelly mind a' ksttő meg is lett. Ez alkalmatos
sággal igen ékts Magyar Befzéclet tartott a' Fő 
Kormányozó Ür, ~— Meg kéretett ugyan azon 
napon, feles fzámú Követtség által, a' Rir.tfly-* 
lyes hatalommal f<:l ruházott Bíztok B, Rali o 
Kegy, is, hogy a? jövő tsötörtokőn, ^z az 23-dik rn 
méltóztatna közottök meg jelenni, a' hit le-tétel 
(Homagium) el vételére : a' ki is k^fzségét izente 
* ' T . Rendelj' kívánsága tellyesitésére. — Más 
n a p , az az 22-dijjen a T. Rendek' Elölülője tetts 
le magyarul, a ' fzokot t , de a' mostani némelly 
környülállásokhoz képest ; módosíttat ott hitet, 
rnelly után eggy igen fzép és velős Magyar Be-
izédet mondott. Ezen napi egyéb nevezetes vég--
zésekmk eggyikinél fogva, Követtség küldetett 
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B. Ralihoz azzal a'jelentéflel, hogy a' T. Rendek 
kivannak általa, abbéli nyilván való tételét az 
Uralkodónak, ha az itteni törvényeknek, 's bé 
vett fzokásoknak fzentűl való meg tartására fog 
e* maga'réízéröl kötelező irást adni: söt, a' mi 
itt példa nélkül való, meg esküdni a' Eejeeklem 
képében? Mind a' kettőre Ígérte magát, mellyis 
ki magyarázhatatlan örömet okozott a' Rendek
ig ek: úgy gyűltek annakokáért öfzve reggeli 8 
órakor a' következendő nagy napra, mint ősöm
nek napjára. Előfizor is a ' 3 Itélőmesterek tették 
le a' hitet a' T. Rendeknek: azután ezek magok 
ö Felségének; végre Kir« Biztos B. Rali is a' T s 
Rendeknek, kinél ez nap 160 fzeméllyekre volt 
afztal terítve; estve pedig nagy Társaság tárta, 
tott. Háza előtt, egy meg világosíttatott ékes 
győzedelmi kapu ragyogott: ki volt az egéfz Vá
ros is világosítva. 24diken, a' T . Rendek által 
le tett hitnek Örökös bizonyságáról kőit Írásnak 
alól-iíásáról lett a' tanátskozás: ofztán a' végbe 
vitel is. — 25-diken, 64 fzeméllyböl álló pompás 
vendégséget adott a 'Fő Kormányozó Ür: holottis 
volt divattya az egéízségért való ivásnak's egyéb 
nemzeti Ösi vig fzokásoknak." 

Gallitziai nevezetes Történet* 
A' Török fzéleken fekvő Német Regemerítek-

nek eggyikében, fzolgált bizonyos Gallitziai öreg 
paraíztnak eggyetlen egy fia. Ez, meg élemedett 
Attyához viseltető buzgóságától indíttatván fogja 
magát egyfzer, 's haza fzökik a' Regementtöl. 
Az Atya el hül Fiának látásán; de még inkább 
megháborodott, midőn megértette, hogy fzökve 
jött az el a' Regementtöl. Sokáig küfzködött 
magával, mit tsinállyon; végre ugyan tsak dia
dalmaskodott atyai indulatján, Fejedelméhez, 's 
a' Közjóhoz való buzgósága: azért is maga mellé 
vefzi gyermekét, 's vifzi azt Lembergbe a' közönf. 
Kommandólioz; bátor a' fzökésnek rend fzerént 

való 
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való fzomorú következései foroghattak is elme-
jében. — A' Kommandó ki fizettette az öreg em
bernek a! 25 forintokat, úgymint a' melly fumma 
azoknak futalmok fzokott lenni, a' kik fzökött 
katonát fognak: de a' nemes gondolkodású Fa-
rafzt el nem vette a' 25 forintot; hanem inkább 
azon reménykedett, hogy ha lehettséges volna, 
botsátanák el fiát, vénsége gyámolának. A' köz. 
Kommandó, nem tellyesítette magától az Öreg' 
kérését; hanem a' dolgot közlötte maga valósa' 
gaban Ó Felségével. Jól tudván , az atyaságot 
példáfTan gyakorló Fejedelem , mit tegyen édes 
atyai módon érezni, álmélkodott az öreg Farafzt-
nak ritka tselekedetén; 's annak jutalmául egy, 
20 aranyokat nyomó , 's Gallitzict tzim erével 
egy fzmű pántlikára kötött arany emlékeztető 
pénzt fiiggefztetett a' mellyére; 's ezen kivül ke
gyelten rendelte, hogy a' meily 25 forintot el nem 
akart az venni, ki járjon néki minden efztendőben 
holta' napjáig; Fiát.is ki botsáttatta a' katona
ságból. 

A ' Calefáti nevezetei verekedésnek hiftori4já-
b ó l , következendő két emlékezetes tördeiékek 
kerültek mostanában hozzánk, igen jó kéztől: 

„ H a t Török Pattantyús , feléje fzalad nagy 
vakmerőséggel eggy ágyúnknak, 's meg áll előtte. 
A' mieink ki sütik az ágyút, 's 5 tsalmást betsű-
letteíis el fep,er a' golyóbis; a ' ha tod ik , ki egy 
görbe hátú volt, minden sérelem nélkül maradván 
fel pattan az ágyúnkra, mint valamelly fajt féreg, 
's róla ket pattantyúsainkat agyon vágja, azzal 
le ugrik az ágyúról, 's álló helyében ismét öt 
emberünket fzaödal le egymás után. Szemébe 
tűnik ez egy véres fzájú Hufzárunknak, azért is 
febéfíen oda nyargal, és a' púpos Törököt hét 
pattantyúsaink után küldé a' más világra : kik a* 
magok bámulásoknak lettek volt áldözattyaikká; 
mert olly ízörnyü vakmer őségét látván a' Török

nek , 
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aek, magokon kivül ragadtattak, 's az alatt a* 
görbe hátú fzabadon nyakazta őket." — „Eggyik 
Basának a' Fia , ámbár tsak valami 16 efztendös 
Iffjú volt még, egéífz a' bámulásig mutatta vitéze 
ségét. Minekutánna nagy febje miá le esett volna 
lováról, oda ugrik egy katonánk, hogy majd el 
tsapja a' fejét; de a' halállal küfzködő iffjú To
rok rá süti pifztolyát, 's véget vet életének; 
oda fzalad más katonánk, ezt ismét agyon lövi 
a' másik pifztólyával; oda fut harmadik is , a* 
midőn már hanyatt feküve fetrengett vérében az 
iffjú Vitéz, 'a ki lőnni való pifztolya fem volt 
már többé: de még is védelmezte magát, 's ha
dart kardjával, a' mint lehetett. Ugyan tsak 
ezen harmadik katonánk el vá»á a' karját; ha
nem a' fejét nem hagyták bántani Tifztjeink, 
meg akarván eggy illy jeles Iffjat életbeE tartani; 
de mivel igen nagy febet kapott volt , kevés fzem-
pillantások múlva oda lett. Seregestöl jártak en
nek nézésére , mert fzebb, 's idejéhez képest vité
zebb Törököt nem láttak nállánál. Ábrázatot, 
akármelly gyöngy Kisafízony tserélhetett volna 
vele életében." — Párja volt tehát, ezen elő
adás fzerént az iffjú Török, a' KleiJF AltinicjJ'é-
nek, kinek vitézségét 's fzépségét olly elméffen 
adja elő a' meg nevezett Versfzftrző, hogy minek-
vtánna Mars és Vénus fok ideig keresnék volna 
egymást, egy sátorba mentek, holott találták 
Jiltindest, és Örültek; mivel úgy hitték , hogy 
annak fzeméllyében, mind ketten reája találtak 
kérések' tzéllyára. 

A' mesterségek' gyarapodásán munkálódó 
Hamburgi Társaság, 4 kérdéseket tett fel jutalom 
alatt, a' jövő Húsvétra kéfzítendő meg fejtés vé
gett. A' két első kérdés ez: í) Mik, Hamburg
ra, nézve, az alatsonabb Rendek* el fzegényedé*-
sének kútfejei? 's mik lennének a' leg fogana-
tosabb, és hafználhatóbfc Gfzközök, ezen el fze* 
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gényedésnek meg akadályoztatására? t) Mely-
lyek a' kiváltképpenvaló kútfejei , a' mind két 
nemen lévő tselédek' erköitsi meg veíztegetödé-
sének, 's hogy' lehetne azon, törvényi kér.ízen-
tés nélkül fegíteni, mind magoknak a' tseiédek-
nek , mind pedig az Uraságoknak javokra? Az 
elsőre 20; a' másikra pedig 15 arany vagyon fel 
távé. — Vajmi fzükséges volna más nagyobb és 
kiíTebb Státusokban is az efféle, 's ezekhez ha
sonló* kérdéseknek fel tételére, 's jó megfejté
sére. Annyival fzükségesebb volna nevezeteílen 
kedves Hazánkban, különöfíen az első kérdéshez 
hasonló kérdést tenni fel , 's az által az alsóbb 
Rendnek maga fel vehetését efzközleni, mennyi
vel közönségesebb annak fzegénysége, és még 
annyival is inkább , hogy nagyobb réfzét mezei 
gazdaságot üzö emberek tefzik. 

TUDÓSÍTÁS. 
Sokaknak kívánságára jelentjük, hogy Hadi 

és más nevezetes Történetek nevet viselő Mun
kánk' 3 elsőbb SzakaíTzaival még most is fzolgál-
hatunk. Poftán ,* eggy egy SzakaíTzal öt öt far. 
é r t ; nem poftán^pedig 3 for. 30 kr. ért. A' Raj
zolatjait külön is meg lehet kapni minden Sza-
kafznak: az elsőhöz valókat 2 for.; a' 2-dikhoz 
valókat 1 for. 30 kr. ugyan annyiért a' 3-dikhoz 
valókat is. — Európa' Mappájakülön 30 kr. Moft 
mettzetjük ö Felsége' képét, melly a' moft folyó 
Szakafzhoz fog más rajzolatokkal eggyütt járulni. 
Ezen Szakafzért való elö-pénz , leg alább is 6-tod-
fél forint; mellyet akár illy tzim alatt: An die 
OberJi-Hof'Pojiamts Zeitungsexpcdition; akár pedig 
a Mr Mr de Kerekes, bej drey Haekcn, pro Hadi 
Történetek, á Vienne , lehet fel küldeni. 

Újra azon friís állapotban vagyon ö Felsége, 
mellyben volt meg himlözése előtt. Audiéntziát 
is el kezdett már adni. Tegnap pedig a' Ferentz 
F©h. néi tartatott Bálban is megjelent. 
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