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£(fts, 
Ő Felsége"' idejének nagy réfzét az audientzia 

adások vefzik el. — A' Ndpolfi Király vig, 's 
ritka n&p múlik el, hogy kedves foglalatoffágát 
a' vadáfzatot, egéfz gyönyörűséggel elő ne venné, 
— Minket meg kértek néhány helyekről a' Hazá
ból , hogy járnánk végére, ha fzándékozik e' a* 
Nápolyi Király valósággal, Ns Magyar Testőrző 
Sereget fel - állítani a' maga Orfzágában: erre 
nézve el mentünk az Udvarba, '* értekeztünk egy 
Méltóságtól, ki majd minden nap vele ebédel a' 
Nápolyi Királlyal; de azt mondotta, hogy tsupán 
házi Hufzárokat, kettőt, avagy négyet akar bé 
vinni magával a' Király. Emiitette, hogy magá
hoz is több jött volna már fzáz kérdező Levélnél 
ezen dologban. Más tárgyakról is méltóztatott, 
hozzánk viseltető kegyefíege fzerént befzélgetni; 
és ezen befzélgetésnéi fogva írhatjuk: hogy Nádor 
íspány ő Kir. .Főhertzegsége, 's &z itt múlató 
Tagjai Orfzágunk5 Gyűlésének, le fognak talám 
Pozsonba menni ennek a' hónapnak a* végén, 's 
újra .Ülés - tartáshoz kezdenek. A' vallás' dolga 
mégis függőben vagyon; a-1 Nádorispány mellé 
rendeltettek: Titoknoknak Vadáfz ; Expeditor-
nak Kende ? két Kantzellisíáknak pedig , két 
Horróik nevezetű Urak. 

A'házi Tif'ztjei 'stselédjeiis mind Magyarok a* 
Nádorispánynak. Egy Komornyikja ollyan va
gyon, a1 ki már Zemplén Vármegyében Szolgabi-
róságot viselt; de meg is tettzik: mert már a' 
Tváfzárnál azért reménykedik, hogy engedje meg 
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néki, hadd ő is viselheíTen a' zsebje mellett clly 
kúl tsot , mint a' milljet viselnek a' Tsáfe. Komor
nyikok. (Külömböz ez, a 'Kamarás Urak' kul
csaiktól; hasonlít az Anlae Femiliárisokéhoz.) — 
Kegy Hufzárjai vágynak a' Nádorispánynak, két 
belső; és két külső. Amazoknak 25; eeeknek 
pedig 16 forint hónapi fizetések. 

Ezek is ama 'drága indulatú Méltóságnak fza-
vai: Meg találtam úgy mond fok keresésem után. 
millyennek kell lenni az arany farkanlyus Rend 
tzimerének , t. i. fejér, verefs, és zöld pántlikán 
függő arany farkántyúriak. Jó Nádorispányunk en
gedelmet igyekezik édes Artyáíól a' Királytól, 
hogy a' közelebbi Koronázás' alkalmatóilágával 
tétetett arany farkafntyús Vitézeknek (Öquitf* 
aurati) Rend tzimert ofztogathaffon. — Holnap 
lefíz a' Nápolyi Királynak fzületése' napja, r* 
Némellyek azt hirleiték, hogy erre tétetett által 
az újj efztendőbéli pompa: de ez is a' fundam entom 
nélkül való hirek közzé tartozott. — Chrifiina Fő 
H. AÍTz. néhány napok múlva indul, Albert H. Hit-
vesével Dresddba; ottnaa Bmjjkelbeftá menni Fő 
Kormányozói Tifztségeknek folytatására. — Kollár 
Magyar Testőrző Űr, második rendbeli Kurir moít, 
a' ki Londonba megy. Eddig tsak Brüfjzelig men
tek volt: onnan más Kurírok jártak által a5 ten
geren Londonba, 

Nádor Ispány ő Kir. Fohertzegsége, 6-dft 
kon tette le , mint a" Kir. Hely-tartó faná tsnak 
Elölülője, Kantzel. Gróf Pdify\ 's a' ieg öregebb 
í ? d í á Í V / b í í $ d s NctihUd uraknak jeleni étekben, 
<i l ehegenek a' hitet 

Jau. 
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Jan. 5-dikén, másodfzor adott Bált H. Collo-
rédo, mellyben ismét meg jelent az Udvar, a* 
Tsáí'zár 's Tsáfzárnéa kivül. — A* Nápolyi Király 
tsak hamar ott hagyta fzokása fzerént a' Bált, '» 

JÖtt az udvari Teátromba, mellyben Kotzeőuenek 
Dis Sonnenjungfrau A* Napy Szüze tzimii új dara
bját jádzották. Nem fokára a' Tsáfzárné is meg 
jelent, a' Nápolyi Királynéval, 's két Föhertzeg-
nékVel eggyütt. A' Föhertzegek a' Bálban ma
radtak. Temérdek fokaság volt ar játék néző 
helybeni mellyet a' játéknak, •§ kivált annak 
Szerzőjének neve okozott. Meg is felelt a' játék 
a' KÖzöoség' varasának: ugyan azért újra any-
nyin takarodtak 7-diken , annak láthatása végett 
a' Teátromba, hogy már estvéli 6 órakor, a mi
dőn eggy óra közi vóltméga'jádzás'kezdődésének, 
fokán kénteleníttettek viíTza térni, a" hely' nem 
léte miatt. — Az ábrázolások ( a ' Scénák, és a* 
Jádzók' ruházatjaik) Amerikaiak, 's igen gazda
gok. Hat ezer forintba kerültek, a' mint mond
ják. — Ha valaki fordítani kivánná az emiitett 
fzép darabot: ne terhelteíTen tudtunkra adni. Mi 
nem múlatunk el erántta jelentést tenni, 's illy 
móddal eleit venni, hogy ketten ne fáradozzanak 
ugyan azon egy tárgy körűi: mint ez meg történt 
a' Menfchenhafs und Reue darabbal; mellyet Kóré 
Úron kivűl, nagy érdemű R. Komáromi Evangy. 
Prédikátor 's Esperest Perlaki Ür is forditott. 

Az el múltf efztendőben 2896-tal ment fely-
lyebb a' hólttaknak fzáma, mint az 1789 bélieké. 
Holtak meg ugyan i» a' közelebb le folyt efzten-
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döben 161^'7-en: de a' fzületett gyermekek! 396-
ne l ; 's az egybe keltt pároké 287-tel haladta 
meg az 1789-ben fzülötteknek* \s meg párosodtak-
nak fzámát. 10209 gyermekek jöttek tudniillik 
életben világra; 's 2296 pár fzeméllyek liázasod-
tak öfzve. 

Oláh Orfzági magános! Levelek ftsrént, ostrom 
árkoknak nyitásához kezdettek az Orofzok Is-
mail Vára előtt Deci 3 dikán. A' Yár' oltalmára 
rendeltt Török hajós Seregit, külön fzcrifoua a* 
Vártól , Orofz Generállkutenant Ribcs' hajós Se-
íege eggy ágába a' Dunának, 's azt minden fegít-
hetésre való alkalmatoffágtól meg fofztotta. A' 
ízárazról ostromló Orofz Sereg, Genecallieut. Po-
temkin Pál ' kormányozása alatt vagyon. Ifatzt-
nál alkalmas fzámu Orofzság ízállott ki a' fzá-
raz ra , meliy most belíyebb nyomul Bulgáriába, 
's úgy láttzik, hogy Várnát fzándékozik tzélbá 
venni, meilyet Utiakóv Admirál ugyan azon iclö-
fe«n fogott, a' mint befzéllnek, megtámadni a* 
tengerről. Az Qroíz Fö Kormányozó Vezér Hg 
pQtemkin, Benderben vagyon* 

A' Pe'tersburgiháhad oekonomiai (gazdaságra 
ügyelő) Társaság, eggy itt lakozó világi Pap, 
jírn&lt Úrnak, a' gazdaságról való tudomány' 
hajdani közönséges Tanítójának ítélte azon 25 
aranyokból álló jutalmat, meilyet annak tett fel, 
a*ki a'puskakevák kéízitésekről legjobban fogott 
mm, 

Magyar 
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Ma gy a r O rfz á g. 

Nemes Vejzprém Vármegye Köz-Gyülést tar
tott az él műit hónapnak 15-dikén, mellyben Ná-
dorispányi Itélomesterségre méltóztatott T . So-
m&gy? János Úr* helyébe, első Vitzeispánnyává 
válafztotta eggy igen érdemes Tagját? T. Kán 
Láízió Urat. 

Efztergom Vármegyében van egy Csenkc ne
vezetű puízta, melíy a'Primási jófzághoz tartó = 
zik. Mivel az emiitett pufzla közel fekfzik a? 

Dunához, 's egtíl'zen fzél torkában volt: tehát 
annak nagyobb réfzét homok - fziklák borí
tották volt eddig, söt hova tovább mind mefz-
fzebb mefízebb terjedt a' homok. Kivánván en
nek eleit venni a Prímás ö Emin. Jófzágainak Fö 
Gondviselője Kons. Ormosai Ür , 's egyfzersmiüd 
magát a' homok leptte földet is termő főiddé által 
változtatni, be plántáltatta azt500000 fiiz-fákkal, 
melly munkához a' máit Novemberben fogatott 
az emiitett Úr, midőn a'mezéi majorságot üzö 
ember külömben is femmi rendes foglalatoflagát 
nem fzokta múlatni, 's 4 hetek alatt ^opo Dqlgo-
sokkal fzrenetséffen végre hajtattá. —~ Esen tsele--
kedetnek tsalhatatlanúl reményihetö hafznos kö
vetkezése, méltán fel indíthat más Uraságokat is 
annak követésére, kik terméketlen, 's hafzna nem 
vehető homokos földjeikről örömest panafzol-
kodnak. 

Győr, Jan. 4-dikén. „Mái napon, idején 
réggel halálozott meg az ide való Ns Káptalan' 
^7agy Prépoftja Hs Bogyai Ignátz "Ür, életének 

#2? 
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6o-dik esztendejében* A' Kanonokságot viselte 
25 , ?s azzal eggjütt a' Győri Plebánu'íTágot 20 
efztendökig. Különös ditsérettel tetézte érdemeit 
11 efztendökig folytatott Fő Préposti Méltóságá
ban. Már második efztendejére járt , hogy belé 
férkezett mellyé be a' vízi betegség. Nagyon fáj
lalja illy érdemes fö Tagjától lett meg válását a* 
Ks-Káptalan; sőt az egélz Megye. 

Ns Fejér Vármegyének Biuke nevezetű Mező-
Városából, néhány fzép Verseket küldött hozzánk 
egy jó fzivü érdemes Hazafi, mellyekböl el hagy
ván azokat , a' mellyek egyeneíTen a* mi igyeke
zetünket tárgyazzák , tsak «' következendőket 
közöllyük: 
—- Én» ki Hazámat igazán tifztelem, 

Most lett újjúlásán Örömmel bé telem, 
Éllyenek Hazánknak Ofzlop Emberei, 

Kiknek magyar vérrel tellyesek erei. 
Áldott, ki Hazáját igazán fzereti, 

Maradjon magának, a' ki tsak tetteti. 
Magyar, ki Magyar vagy, Hazádat fzereffed! 

Meg betsüld nyelvedet s tőled el fe veffed! 
Tifzteld jó Királyod , ki téged fzerete , 

Maradjon fzivedbe mettzve fzeretete. 
Uram adj e? Főnek fok időt, fok jókat! 

Szerentsés Orfzáglást, 's hív Alattvalókat. 
Élet ' tsomójába az Úr Isten kö'ííe, 

£ ' Felséges Háznak a' ki Örökörfe. 
Millyen kívánásom mind addig így léfzen: 

Míg iialál kafzája lábomról le véfzea, 

'Erdély 

¥t 
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Erdély Orfzdg. 
Kezdi-Vásárhely , Dec. 22-dikén. A' Székely

ségnek egy réfze haza jött Oláhorfzágból fzabad-
saggal. Úgy van a' hire , hogy egéíTzen is viffza 
fogna a' jövő Januáriusban takarodni faját hony-
nyába, mellyet valóban óhajt is. 

Tseh Orfzág. 1785-dik efztendötől fogva, 
1788-dikig , 126,962 fzeméllyékkel fzaporodott a* 
fabrikákban 's a'fabrikákhoz dolgozóknak fzáma; 
a' munkálódáshoz való efzközöké pedig 14497-cL 
Ezt, a' más tartománybéli portékák' bé-hozásá-
nak meg-tiltása tselekedte. Ha hát akkor fok 
Xalmárek lettek áldozatjaivá azon tilalmazó pa-
rantsolatnak: most ismét fokkal több áldozatja! 
lennének a' bé-hozott fel fzabadító parantsolatnak 
azon kivül , hogy átallyában is a' Tartománybéli 
belső munkáfíag egyfzerire meg fojtódnék. 

Spanyol Orfzdg. 
A' Spanyol Korona' örököíTe Don Antónia 

úgy le esett a' lóról , hogy már az utolsó kene
tet is fel adták volt néki; de Dec. 6-dikán helyre 
álló félben volt ismét az egéffége. — Minden ki
kötő helyekbe parantsolat ment , a' hajós Sereg
nek fegyvereiből való ki vetkeztetése eránt.t. —• 
Egéfz bizodalom vagyon már , a' Marokkói Szul
tánnal való öfzve békelhetés eránt. Nov. 3-dikán 
érkezett egy hajó Tangerbe, a' Spanyol Király* 
Leveleivel. Azólta nem tsak minden ellenséges
kedésnek véget vetett a' Szultán; hanem a' náíla 
f ogva volt Spanyolokat is mind fzabadon botsát-
taita, 's a' maga Titoknokját, Sidi Mohemmcé 

Ben 
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Ite/z Ottománt, Követnek rendelte a' Spanyol Ud
varhoz ; kinek eleibe eggy öreg hajó fogott a' 
Cádixi kikötő helyből Tangerbe menni. — Arra-
goniában eggy űj kéoyesö bányát találtak. — A* 
Madrit Városa' el égett réfzeinek helyre állítása 
végett, oliy példáíian adakoztak a' Madrid La
kosok , hogy $ millió Reálra megy az önként 
való adakozásból gyűlt íiimma, 's már dgrekas-
$an is hozzá látnak az épííéshez. 

Olafz Orfzá-g. 
A' miólta meg vitte egy Kurir Romába a' Papi 

Kend eránt hozott végzéseit a' Frantzia Nemzet 
Gyűlésének, gyakor tanátskozásokat tartott ö 
Szentsége a' Kardinálisokkal ; végre arra hatá
rozta magát, hogy Jubileumot Jrirdetteflen, az 
Isteni hathatós fegedelemnek a' Kath. Anyaszent
egyház' réfzére lehető meg nyerése végett, Ezen 
Jubileum, Karátsontól fogva Vizkereíztig fog tar
tani ; 's különöfien erre a' í'zent végre kéfzitett 
Imádságoknak el mondásával , ProceíTzió járá
sokkal, a'Szentségnek ki tételével, é& fok bűn 
botsátásokkal fzenteltetni. 

Caglio/iróaak enyhült valamennyire az Angyal 
Várában ( Engekburg ) való fogsága; minthogy 
a' Prókátorai igen jól oltalmazták eddig. Egy 
gyóntató Atyát kivánt magának, ki ötét oktatná 
a' vallásban, mellyhez maga vallástéteíe fzerént 
keveset tud. Ezt fokán tsalárdkodásnak tartják; 
ugyan tsak ö Szentsége, egy Contarini nevű Minorit^ 
Pátert jártat hozzája. 

É' Í i • Í •' %"• 
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Frantziá O rfz á g. 
Az el múlt Dec. 18-dikán, köyetkezendő tör» 

télietet jelentett bé az öregbik Riquetti (Mirabeau) 
Úr a' Nemidet Gyűlésének: Aix Városában eggy 
új Club (Társaság) támadott , melly magát a* 
Király" ás Papság Bárdijai Klubjának nevezte, 's 
magát az őrizeten lévő rendes katonasággal egybe 
kaptsolván, nyilván és fénnyen befzéllette, hogy 
Dec. 14.-dikén, a' mostani változásokkal ellen
kező új revolutzió fogná magát ki ütni. — Meg 
indulván erre a' Nép, körül vette a' Társaság* 
házát , 's fenyegető dzott. A' Társaság azzal 
akarta eleit venni a' Nép' fenyegetodzésének, 
hogy az ablakokból lövöldözött ki felé, mellyent 
még inkább fel buzdult a' Nép: azért is midőn 
a' Polgári Kerület Kormánjrfzéke fegyveres erőt 
küldött volna a' Klubra, 's el vitette volna annak 
Tagjait, i i t a l rontott a- neki tüzesedett Nép a* 
fegyveresek' fórján, 's kezére kerítvén 3 Tagjait 
a' Klubnak, kikre leg jobban mérgelődött volt, 
úgymint: Pafchalis, Bcoquette , és Gviraman Ura
kat , azon nyomban fel akafztotta. Ezea 
történetnek el beízéllése után, fzükségesnek állí
totta. Mirabó Úr, hogy a' Polgári Kerületek'Kor-
mányízékjeiknek több hatalmat kell adni , hogy 
,'Á rendet és bátorságot fenn tarthatta. — Riquetti 
Úr után, Voidti? Ür tet t , a' visgáló Tanátsnak 
nevében, más efféle jelentést, hogy t. i. a' Lyoni 
Polgári Kormány izék, Gvillin, Defcers és TerraJTe 
iievezetü 3 fzeméllyeket el fogatott: mivel azok, 
fuind kulijubkiilömbféle Írások, miad pedig pénz 

álta | 

Ráday Gyűjtemény Jelzet: 778 



34 ^ c o ) -<y& 

által a' Népet ki akarták gondolatiból verni, hir-
lelték mindenképpen, hogy nem fokára új revo-
lűtzió fogna lenni; és úgy láttzott, hogy a' Lyon 
Isan fekvő rendes Katonaságot magok réfzekre 
hódították. PoidslÚr, eggy 5 tzikkelyekböl álló 
végzést tett £ 1 ez út ta l , mellyéknek négye, az 
említett fogva lévő 3 fzemeliyeknek, minden fe
lölök utasító Írásokkal eggyütt., Parisba való 
Iicsatásokat; ott a' Nemzeti Fő Törvényfzéknek 
lejendö által adattatásokat, 's a' Lyoni Komén-
dánsnak és őrizetnek máílai való fel váltását fog
lalja magában. Az 5-dik tzikkely e 'vólt : Minden 
Frantziák, valakik közönséges hivatalokat visel
nek, vagy a' Státustól fizetést kapnak, és most 
nintsenek Frantzia Orfzágban, azonban nem kö
zönséges dologban vágynak oda: tartozzanak, 
ezen végzésnek közönségeire tétele után egy hó
nappal , viffza jöni , és a' polgári hitet le tenni; 
külömben meg fognak hivataloktól, avagy fize
tésektől fofztatni. — Dec. sodikán , azt végezte 
a 'Nemzet Gyűlése, a' Király' testvér Öttseire, 
úgymint az úgy neveztetett Monjieure; és Artdjiai 
{Artois) Grófra nézve, hogy nékiek efztendőn-
ként két két millió livrájok fog járni. Abból eggy 
«gy millió megy által tereh nélkül az ö Örökös-
seikre; melly ísak akkor fzáll viíTza a 'Státusra, 
ha ezen két emiitett Kir. Hertzegi Házak ki talál
nak halni. Özvegyeiknek fél millió fizetések fog 
efztendőnkéat járni, a' míg élnek ;• de ezentúl nem 
kapnak többet a' királyi vérből fzármazott Her-
t-zegek, hatsak valami hivatalt nem viseléndének, 

a' 
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a' már ez előtt fzámokra ki rendeltt i milliónál* 
Az Artéfiai Gróf eddig tett adóíTágainak ki fize
tése is a'Nemzet'Kintstárjából fog meg esni: úgy
mint a' mellyékért jót állott a* Király. Az Au» 
reliánumiHcvtzegntk 1 millió van még 20 efztendőt 
által rendelve, a' rendes fizetésén kivül minden 
efztendöre , a' maga adóíTágainak ki fizetésére. — 
A' Luxenburg és Palais Royal nevezetű palotákoa 
kivül, tartoznak viíTza botsátani a' Státusnak min
den más fekvő jófzágokat a' Hertzegek, mellye-
ket attól bírtak volt ekkoráig. 

Ama' nevezetes Frantzia Tudós Ruffző (Rojuf-
feau János Jakab' örök emlékezetére, eggy ofzlo. 
pot emeltetett a5 Nemzet Gyűlése illy felül-iráfíal: 
La Jsation Francoife libre , a Jean Jaques Ronjfeau. 
az az : A' f zabád Frantzia Nemzet, Rujfzó János 
Jakabnak. Az Ofzlop' ta lp-kövén, ezen fontos 
mondás olvastatik: Vitám impendere ver*. Az 
igazság* nyomozására fzánni életét. — Özvegye' 
fzámára az emiitett Tudósnak, 1200 üvra fog 
efztendőnként járni a' Nemzet' Kintstárjából. —• 
így kivánnya meg bizonyítani háláadatoffágát a' 
Nemzet Gyűlése, eggy olly Ember eránt, kinek 
útmutatását fókákban követte 's követi! 

Zen gy el O rfz á g. 
Haditármester Gróf Potocki, két ofzlopot 

emeltetett a' maga Tulzin nevű jófzágában; egyr 
gyiket a' Királynak, 's az Orfzág Gyűlése' Mar-
salljának Gróf Malachovfzkinak, kiknek legtöbbet 
•köfzönhet &' Haza; a' másikat pedig a ' Volhinibi 
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Vajdaság' két Küldöttjeinek, Svientoslavsky, és 
Strajnovsky Uraknak, kik efzközlötték kiváltkép
pen , magok hathatós közbe vetése á l t a l , hogy 
Lengyel Orfzág meg se tsonkíttaíTék (tudniillik 
Dántzka és Thom Farosainak el vefatésc á l t a l ) 

T U I) ó & IT4 $,< 

A* Nemet Újságok között, leg múlattságos-
áabb mostan a' Neuzoiedi, melly vagy halottakat 
Tsefzclgettet;' vagy az élőket és hólttakat íevelez-
teti egymáffal. Kívánván mi ezentúl, érdemes Ol
vasóinknak nyájas, de azonban ártatlan és hafz-
fios muíattatásofcra is mindent el követni: fel
tettük, hogy az emiitett Neuvidi Újságból minden
kor fogjuk közölni, a' mit erányosnak Ítélünk , 
tzelunk' el érése végett a' közlésre. Az el múlt 
eistendöbéli utolsó Darabjában ezen Újságnak, 
C'tflumella. f Qlaúdius Tsáfzár alatt élt Római 
író volt. Á'raeg maradott munkái közzül valók' 
XII. Könyv, U* mezei gazdaságról (dere rujiica); 
égy pedig az élő fákról de ar&arijus) ir a' Ha
lottak5 Orízágából, a' Bemet Orfzdgl Oekonom. 
Társaságokhoz, Ezeket irja, a' többek között 
Cuunwlla: 

,, Hogy a* m$zei majorságról v&ló tudomány 
•íündamentomos tudomány legyen ftpnden tu
dományok • között , meg kell azt engedni kinek 
kinek. Nem tagadhatja, lám íenki is , hogy ma
goknak is enni keli a5 Tudósoknak, hogy tudo-
ináonyaikhoz láthaffanak. Mindnyájoknak azzal 
van teli $ ízajak? hogy drága a? $< s S*rádj% 

Tar-
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Törték e' hát rajta a* fejeket, honnan van ez a* 
drágaság? Gondolkodott e' erről Parisban Sof 
bonná (Theolog. Collegium, úgy neveztetik &' 
Fundálójáról Sorbonnai Róbertről, a ' k i j^s^befi 
hólt meg, Párisi Kánonoki fővel). Bizony, ha 
gondolkodott volna erről voltaképpen; úgy nem 
érte volna Fr. Orfzágot az a' tsa£fás, mellynek, '$ 
ennél fogva az Orfeág' tővel heggyel lett fel f©fdú< 
lésának a' drágaság volt leg közelebbről való 
eíéközlője. Az ollyaü Státus^ mellynek a' mívfi-
lésre alkalmatos földje, 's okos és tehetős tóidéi 
bánói vágynak, mindenkor lep gazdagabb 's leg 
hatalmasabb lehet: raert a' kellete fzerént valé 
föld mivelés, a' valóságos gazdagságnak kútfeje, 
A' m*>Í.ly Státusnak elég kenyere, ízénája, alj. 
rakja, marhája, pofztaja 's a ' í . vnfij melly mind 
a' jo féld-miveiéstol függi herri tarthat az a' pénz 
jfziikitöl. A? föld' termései (produktumok) , azok
nak böv vagy ízük , hafznos vagy fzükséges vol
tok, 's kápzeltt betsek határozzák nieg egyedül 
a' pénz betsit. Ha kevés a' gabona, akkor több 
pénzzel kell fizetni mérejét, mintmáíTzor; 's pénzt 
avagy ollyan jegyet, a' mi a' főid* termésének 
erőségét (valor) jelentse, papirosból is lehet tsi* 
nálni: de arannyal, vagy banko-tzédulával magá
val fenki jói nem lakik. Egy juháfz burrda jobb 
hideg ellen , mint eggy arany - pléhből kífzültt 
palást; 's éhségről jobb a' krumpli (koíompí'r) 
is, mint a' gyémánt. A' tyúk is inkább kap a% 
árpa , mint a' gyöngy ízemhez. — N«m az ele 
*ég' dolgából való meg fz-űkülés vettette e" még 

mm-
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mindenkor végét a' hadakozásoknak? Mitsoda 
boldogtalan Politika hát az , a' melly a' földdel 
bánót , ezt a' Státus' valóságos gazdagsága meg 
fzerzöjét, munkája követésére fzükséges idejétől 
el vonja, 's tudatlanságban , és fzegénységben 
hagyja; mellyek miá femmihez fem foghat boldog 
elö-menetellel: 's mit adjon ofztán a' Státusnak, 
mikor magának sints. Itt tapogatódzatok, Kor-
r.iányfzékek! itt nyomozzátok a' Státusok' vesze
delmeiknek okát ; itt találtok azoknak kútfejére." 

A' mennyivel igazabbak ezek közönségeífen, 
5s különöITen kedves Hazánkra nézve, fok tekin
tetekben: anynyival nagyobb ditséretet és fegedel-
met érdemel Nagyváti János Úr érd. Hazánkfia, ki 
a'terméfzeti tudományokban tett fzép előmenetelét 
leg elsőben is következendő tzimü munka' dolgo
zására hafználta: jf Jzorgalmatos mezei Gazda, 
c? Magyar Orfzugban gyakoi oltatni fzokott gaz
daságnak rendjén kerefztilL — Ezen munkájára, 
melly 8^ árkusokból, és két darabokból fog ál
lani , két forint elő - fizetést kivan a' Szerző Ür. 
Küiönöfíen nyomtatott tzédulákban tette k i , az 
elö-pénzt bé fzedö Urak' neveiket: azért is nem Ítél
tük fzükségesnek itten elő fzámlálni. 

i " "'in i i ni in Í M •• r i t 

A' Hunmásnak esmeretes Szerzője, Nádoris-
pány ö Kir. Hertzegségének ajánlott követke
zendő tzimü betses munkáját botsátotta közelebb 
világ eleibe; 

Leg 



áj& C o ) $3& $$ 
Leg rövidebb nyári éjtízaka, mellyben le íra-

tik eggy ollyan tsillag vizsgálónak befzélgetése; a' 
ki a' múlt 1787-dik efztendőben nvár kezdetkor, 
az égi testeket tsudálkozva nézegeti, azoknak for
gásaikat le irja, és az esmereteflebb tsillagzatok 
neveit a' régi pogányok költeményjeikböl, a' 
nagyjából magyarázza. írta és most közre bo-
tsátja Horvát Áüám-

Ezen kellemetes Írásával, jeget törtetett a* 
Szerző Ür igen fzerentséílen eggy ollyan nagy 
tárgy körül, mellyet esmérni fzép i s , fzüksé-
ges is. 

Tifzt. P. Szekér Joakim, Szent Ferentz Szer
zetebéli P a p , hajdan a' Filofofiának, és Theolo-
giának Tanítója, Nemzetünknek Hiítoriáját dol
gozta ki anyai nyelvünkön» két könyvekben, 
mcllyeknek mindenike négy négy fzakafzokat fog
lal magában. Az elsőben elől adja i.) A' Ma-
gyaroknak igaz eredeteket, 's Asiából történtt ki 
fzármazásokig való állapotjokat. 2.) A' Hunnus. 
3.) Avar. 4.) Magyar nevezet alatt Európába ki 
jött Magyaroknak vifzontagságaikat. A' 4-dik 
fzakafz le megy egéfízen HL Andrásig, — A' 2-
dik könyvnek első fzakaíTza, el beízélli a' HL 
András' halála után, I, Ferdinándig; a' 2 dik fza
kafz , L Ferdinándtól fogva, / , Leopoldig; a' 3-
dik, Lsop óidtól fogra, Mária Therésiáig; a'4-dik 
végre M. Theresiától fogva, a' rnoít uralkodó Fel
ségig//, Leopoldig történtt dolgokat. Már az első 

könyT 
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kön}"/ fajtó alatt vagy OK , Pozsoni és M. Komáromi 
Könyvnyomtató Ns Vcber Simon Péter Úrnál, ki 
is tulajdon költségén fogja ki adatni ezen mun
kát. 

* * # * * 
Bets. Ö Felfége lejjebb fzállíttatta a' Ke

nyérárát. — 7-djken iktattatott bé, fzokott pompá
val a' Birodalmi Tanáts maga hivatalának foly
tatásába, Udvari Mefter H. Stáremberg által.— 
Tegnap Gr. Kinjzky József, mintegy 8o-ig való 
8—i2 efztendös Hertzeg 's Gróf KisaKzoriyoknak 
adott bált , mellyben az apróbb Főhertzegék 's 
F'öh. nék is meg jelentek. — A' múlt Vasárnap 
volt az első Redut. Jelen voltak benne a' JSáp, 
Király 's Királyné is. Holnap , M. Gallo ád bált. 
— Ma látogatta meg a' ffáp. Király az ide való 
Universitást. — Az ide való Kereskedők, olly 
hirt vettek, hogy az Qröfzok meg vették Is* 
mailt, 

A' Fratítzia Király, így fzóllott a' többek 
között Dec. £8'dikán estve, a' Nemz. Gy. Elöl
ülőjéhez: „ É n , helybe hagyom a ' revolutziót ; 
fogom azt tzéllyára fegíteni; és föha meg riem 
ízenvedem, hogy nékem oílyat tanátsollyanak, 
a* mi a'Konfíitutzió ellen tzéloz: de a' Királyné 
koránt fem tanátsol nékem affélét." 

Kérettetnek a' Betsi elő-íizető Uraságok, hogy 
fS jelenlévő fertályra Való két for. elő pénzt mél. 
tőztaflanak kezünkhöz fzolgáltatni. 

Költ Bétsben , Jan. n-dik napján 1791. 
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