
- f i / / J\ 
A' múlt Szeredán, ismét Bált adot t , fzokása 

fzeréntH. Collorédó, niellyből az úttal fem maradt 
E1 az Udvar. Az abban megjelent fo Aflzonysá-
goknak fzáma közzül való vóit az iffjú Gr. Kárö-
iyiné ő Nagys. édes Annya is Gr. Vaidjieinné', ki
nek e' vala az utolsó Bálja. Ugyan is midőn más 
nap, az az Jan. 27 dikén, 12 óra tájban le akarna 
jőüi a' Michaelitálí Templomában lévő Oratórium
ból , olly fzerentsétlen esése lett annak felette 
toííz tsinálmánnyú gráditsán , hogy leg ottan fzör-
nyü halált hólt. Egéflzen bé tört a' feje kapo-
nyája , 's 3 pint vér folyt ki a' fülén. Mindjárt 
ott a' Sekrestyében ki nyújtóztatták, *s fel bon
tották; és estvéli 9 órakor fzáilították el onnan. 
Quid quisque vitet, nunquam homini fatis 
Cautum efl in horas — Horatius. 

Tegnapra vóit határozva, mint már jelen
tettük volt, a' Kinjzky könnyű Lovaíláiaak, ö 
Felségek előtt való magok ki mutatása. Ahoz 
képest már reggel ki állott az emiitett Lovasok
nak 3 Ofztáiiya a' Szimmeringi sik mezőre. Te
méntelen fokaság takarodott k i , nézés kedvéért. 
— 11 óra tájban ki lovagíottak a' Tsáfzár 's Ndm 
Király is , Ferentz Főhertzeggel, és feles [íámii 
Méltóságokkal eggyütt, a' Práter erdejében ke-
fzült múlató házhoz (Lufthaus) , holott várták 
már őket a' Nápolyi Királyné , Ferdinánd, Károly•, 
József, Antali János Föhertzegek j Ferentz Főn. 
BitvefTe, Clementma, Chrijiina^ Mária Annay 's 
Amália Főhertzegnék. — Jelen volt tehát itt aá 
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égéffz Udvar, a'Tsáfzárnén, Ferdinánd' Hitveséül 
's a' leg apróbb Főhertzegeken kivül, és fólöstö-
kömölt. — 12 óra után, as ott folyó 48 Mnyi 
fzéieflegü ágára a' JDunának katona - hidat állí
tottak fel a* kiááö Katonák ( Pontoüier) , Gen. 
Magdeburg Igazgatása alatt 16 hajókból. - 56 
iriiriüta alatt kéfzen lett a' h d: mellyen az Udvar 
i órakor takarodott által a' Szemeringi síkra, **? 
Sok fzép mozdulásokat, forgásokat, 's tüzelése
ket tettek a 'Lovasok. Mindenek felett íettzett 
a z , a' mint febes vágtatva neki hajtott ki vontt 
karddal mind a' három Öfztály, a' képzeltt Ellen
ségnek. —• Harmadfél óra tájban lett vége, min
den fzerehtsétlenség nélkül a' gyakorlásnak. 

Áz el múlt Szombaton, (22-diken) vad-difznót 
kergetni^ *s agy oh fzutdálni volt as Nápolyi Király 
a' Práiétbtn% Fer.entz, Ferdinánd % 's Károly Fő; 
Hertzegekkel é VhrijUná Föhertzegaítzönnyáli é6 
fok más polgári 's katonai fehden lévő Uraságok-
kai. ló difznónak jártak végére. Éi a' vadakat 
két dologról nevezetes^ Eggyik a z , hogy annak 
alkalmatoíTágáváí űgy le eseti két Katona Tiízt 
a' lováról, hogy alig volt ei bele. Másik, 
hogy egy Méfzáros igen pórul járt , két fzép fze-
lindek kutyájával, melly néki 30 arannyába ke-
tült. Meg parantsoltatta tudniillik • Nápolyi Ki* 
raly% hogy az ő maga kutyáin kivül j femmi más 
idegen ebeket oda nem kell erefzteni a' vadáí'zatra; 
a ' Méfzáros azonban bé botsátotta lopva emiitett 
két kutyáit, hadd tanulnának a' difznó-cskolábam 
Szemébe tiinvén a'Királynak a' két ízslindek , leg 
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ottan el fogatta, és ámbár egy rongyos Fráter 
elegei reménykedett is érettek, hé hozatta fogva 
a' Városra. — Mire mehetett a' Méfzáros a' Ki
rállyal, nem adták tudtunkra. 

M a gy ar O rfz d g. 
Pozson. A'Jan. 22. és 24-dikén tartatottÜlé-

sékben, mind tsak a' Kir, Váiafzok olvastattak 
fel; mellyeknek fel olvasások után, minden ta-
nátskozás nélkül ofzlott el mind kéttzér a' Gyű
lés. A' Váiafzok annakutánna ki nyomtattattak, 
*s bővebb meg fontolás végett el ofz'togattattak, 
— 22-diken fel olvastattak: az Orfzág kívánsá
gaira , V a' Kir. Feltételek eránt ö Felségének bé 
adott Jelentésre való, és a' törvényes dolgokat 
tárgyaZÓ Váiafzok. — Az Orfzág' kívánságaira 
adott Feleletnek nevezetesebb tzikkelyei ezek: 
A' Magyar Katonaság eránt, nem fzükség külö
nös Törvényt hozni; úgy a' magyar Öltözet eránt 
is; az ItíytiáiNemzet, az Orfzág' JüíTaival birjon; 
a' bányáfzság* törvényes dolga, az Orfzágót is; 
de annak belső intézése tsupán a' Királyt illeti — 
a'Magyar Nvelvnek gyarapodásai 's pallérozó
dása végett*, a' Gymnafiumokban i Akadémiákban^ 
és UniVerJitásbart $ különös Tanítója fog a' Magyar 
Nyelvnek -$ és Stylusnak tétetni, A' Dikaítério-
mokban , tsak deák nyelven fognak még moft 
folyni a' dolgok. — A' Kin Feltételek eránt bé 
adott Jelentésre adott Válafzbói, moft tsak azt 
emiitjük: hogy a' moítani Gyűlésnek végződésé
vel, nem fog többfzör öfzve gyűlni ebben az 

B Q. efz. 
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efzteridőben az Orfzág j hanem tsak a' jövőben 
Budára. 

Hátúi vagyon valami, Ű* Jan. ladikéi 
Ülésről. 

Hogy Hazánkban is meg tudják tsalni az ide-
gént, jelenségé annak aZ itt következő történet';,' 
melíy nem régiben esett Szentesen: Egy fzönyeg 
áruló Oláfztól, meg alkufzik valaki 6 forintban 
egy fzönyeget, 's azt magához vefzi; lovát pedig 
kezébe adja az Oláfznak, hogy tartsa addig, míg 
a 'péazt meg hozza néki. Az Olafz jó darab ideig 
várta a' vevőt; de hogy tsak nem jött^ cl unta 
végre SL várakozást; annyival is inkább, hogy 
körül nézvén minden módon a' paripát, akkor 
látja , hogy bizon attól örömest menekedni kíván
hatott a 'Gazdája. NofFza meg indul, hürtzoliya 
előbb utóbb maga után a' görtsöt, ha valahol 
íryomába akadhatna a' vásárlónak. De minden 
fáradsága hafzontalari lett, 's utolíyára is tsak a' 
lóval kellett meg elégedni \ mellynek a' boriért 4 
inárjást kapott. — Hafznáít volna talám a' fze-
gény Oláfznak, ha a' Londoni Quackernek esetét, 
's hirtelen való maga fel találását olvasta volna. 
Egy Tolvaj meg támadja ( iy$$. Mártz.) közel 
Londonhoz , az orfzág - útján a' Quacke'rt. Ez , 
minden vöaogatás nélkül oda adja a' nálla lévő 
pénzt; 's minthogy a'Tolvajnak-jobban tettzett 
&? Quacker* lovai, mint a' magáé: a' ló-tserére is 
reá állott, Maga maradván a' Quacker > fel ül a' 
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Lóra, 9s fzabad fzájára botsátja azt, hogy óda 
vigye, a' hová akarja. Nem lett hijjába való az 
elmés Quacker" gondolatja: mert a' ló egyenefíen 
ment azon istállóhoz, a' mellyben tartatott volt 
ez ideig. A5 lovakkal bánó Legény ki jö az istál
lóból, kit is meg fzóliítván a' Quacker', „Barátom, 
égymond, esméred é' te ezt a' lovat? azt a' fe
leletet vefzi tőle: igen is , hifzem * * * Úré, a' ki 
a' * * * úttzában lakik. A' Quacker leg ottan a* 
meg nevezett házhoz indul, hanem meg értette, 
hogy az ő ujj esmeröíTe tsak későn estve fogna 
haza menni. Más nap jókor reggel hozzá megy, 
5s otthonn találja. A' Tolvaj úgy meg ijjedt, 
hogy majd le esett a' lábáról; de az ember fze-
retö Quacker illy édesdeden fzóllott hozzája: ,,Ne 
háborodj meg Barátom, tudod, hogy te tegnap 9 
font Sterlinget, és 13 Silünget vettél fel tőlem 
költsön: reményiem, hogy moft viflza kaphatóin 
azon £ummáískát tőled." — Kéfz volt a' Tolvaj, 
a'pénznek yiffza adására, ,, Arra is kérlek még, 
így folytatá tovább befzédét a' Quacker, hogy 
tseréllyük fel újra lovainkat: mert valóban ha 
igazat keíl mondani, tsak jobban tettzik nékem 
a' magam tulajdon lova , mint a' tiéd féle. " E* 
réízbenis nagyon hajlandó volt a' Tolvaj , a' ké« 
rés tellyesitésére; melly meg lévén, jó egéíléget 
kivánt néki a' Quacker, 's fzép tsendeflen el ment 
föle. 

Erdély O.rfzdg. 
A' Rendek Elölülője Gr. Kemény Farkas ö Kegy. 

^ciiek, az Orfzág Gyűlésében, Dec. 22-dikéa 
tar-
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táttqtt Befzédére, köveíkezendőképpen válá* 
fzolt a- Rendek nevében , Itélőmefter M 
Csernátoni Ferentz Ür; 
Méltóságos Gróf Statuum Prűsfidens Ur! 
A' három Nemes Nemzetből ide gyülekezett 

T . N. Rendek , felette örvendenek azon, hogy 
fziveknek és érzékenységeknek meg - eggyezéfe-
ve i , a' moftani alkalmaioíTággal olly bátorságos 
közép utat találhattak $& > a' msily által mind 
a' Törvénynek fzentsége meg tartatván, mind, a* 
Királyi Felség akaratja tellyesíttetvén , mind pe
diglen Exceliád. Méltófága meg - betsültetvén Ex-
celládat mint ezen Gyülekezetnek Fö Tagját, és 
Elölülőjét fzemeliyefen tiíztelhetik , tifzta fzívek-
bői óhajtván, hogy Exceilád bolti kormányozáfa 
alatt íften. ö Szent Felsége eugedjenmalafztot, 

V rrieíly által Hazánknak bóldogfágát köz erő
vel olly-: előniejaetellel munkálődhafTuk, hogy e* 
ízerénl , mind F . Fejedelmünkköz való hivfé-
günkét voltaképpen meg bizonyithaffuk , mind 
pediglen Magunknak , 's Maradékinknak örökös 
bátorságot, és yáltpzhatatlan meg maradáft fze-
razhéíTünk, Az a l a t t i s m a g o k a t a T. 5Í. Ren
dek Exceliád vezérléfe alá teilyes tifzlelettel a-
jánlják, bizoyofok lévén abban, hpgy mind azo
ka t , valameŰyek a' Törvényeknek helyre álli-
táfára, régi bé vett fzokálainKnak 's Juhainknak 
meg-tartáfára, eggy fzövaía ' közönséges Jónak 
elő mozdítására tzélpznak, Exc.ád elölülése alatt 
annál is inkább fognak tapafztalni hogy Exc.ád 
Egyenefségéről, és jó Hazafiúságárói kiki meglé
vén győzettetve,' ugyan Exc.ád bölts KoTmányo-
záfa alatt 0rfzágunk terhes dolgaínak fpl^tatá-
fához kezdeni, és azokat köretkezendöképpen 
igazításba is venni vagyon fzerentaéje a' jelenlé
vő T. N. Rendeknek^ 
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í)ec. 23-dikán tártait Ülésekben cl végeztek 

§'Rendek, hogy az Orfzág-Gyüiési Értekezések, 
*$ Határozások ki nyomtajtafíanak. — 2Q'dikig 
nem volt Ülés, az Innepek miá. — 29-diken, 
mindeneknek előtte fel olvastatott, az előbbi ülé
sekben kéfzült Jegyző - Könyvnek foglalatja. 3 0 
dikon el végeztetett, mi módon menjen végbe a* 
Vármegyékben , Székekben, és Diftriktusokban 
a* Hódolás 

Német Birodalom. 
Lüttich Városából így irt egy Vitéz Hazánkfis 

Jan. 12-dikén, délutánni 4 órakor: „Három hete? 

a' írnoka oda hagytuk Eruxella táját; ide pedig 
ez előtt tsak 2 órával érkeztünk bé. A' nagy 
sár miá, nem vehettük fel új forma - ruháinkat, 
Egyébaránt, egéYz pompával lett bé jövetelünk, 
Bé töltötte a' levegő eget, a.* török seuzsikával, 
dob 's trombita fzóv$\ eggyesített zengése a* fok 
harangoknak. A' Nép kiáltotta : Miijének d mi 
Szabadítóink / Mindi kokárdok népcüi v í l tak a* 
Polgárok , egy maga - veti Patriótán kivül; de a* 
kire maga reá rohant a' JJtttUhi Nép , és tsak 
sagy üggyel baüal menthették meg életét Granat, 
Strázs4ick; kik annakutánna által adták az cm-
bért a' Törvényfzéknek, *-• T$ak nem imádnak 
bennünket a' hüttichlek; ellenben még tsak kép
zelni fem !eh&t az* a* »agy gyűlölséget, mellyel 
a* Monafieriumi {Münjtor)^ 's jt* Maguntziaé 
(&laynz) Katonák eránt viseltetlek, Azok ellesi 
még most m protefíálnak, hogy közlőén- járásokra, 
magokat meg sem adják; aékünk pedig fzüBteleia 

azt 
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azt kiáltozzák, hogy Örömöt vefznek illy derek 
Katonáknak fzemlélhetéséböl; másokat nem is 
akarnak látni."< (Magok a'Rendek is kérték vélt 
JBender fő hadi Vezért, hogy tsunán a' Ts. 'i $Ll 
Seregeket fzáüíttatná be földjükre; a' Vál. Her-
tzegek- Seregei pedig maradjanak el: de kérések
nek nem tehetett eleget a' Fővezér; mivelhogy 
Ö Felségét a' Tsáfzárt nem arra kérte a' Biroda
lomnak Kamara-Törvényfzéke , hogy úgy vegye 
által a' Lüttichi dolognak el igazítását, mint a* 
Birod. Feje; hanem hogy mint Birodalom' Tagja* 
t. i. a' néhai Burgundiái Kerületbéli Birtokos, en
gedje oda Belgyiomban lévő Seregeinek egy réízét, 
a' már ki rendelve lévő végre - hajtó Sereghez 
(Executions-Korps). Azért is a' Monajiariurniak 
Chesnét, a' Moguritzimak Vifét foglalták el, —• 
Lüttich Városán kivül, Ferviersben is T s . ' s Kir. 
Nép vac-yon, úgymint az Odonelli fzabad Seregé
nek egy Szakafí'za). — ,, Úgy vélem, (így foly
tatja beízédét a' Levél iró Úr) hogy vagy egéí'z-
fzén i s , vagy leg alább egy réfzént itt fogunk m| 
maradni , míg jól helybe nem veri magát az itt 
rövid időn meg jelenendő Hertzeg Püspök, hogy 
t. i. elégedendő védelme leheíTen , ellene meg tör
ténhető minden patvarkodás ellen. — Mindennap 
8 Komp. Gyalogság, 3 tsomó LovaíTág, 's 30 
Vadái'z van íházsán a3 fő piatzokra , kapukba, 
Tanáts és Tartomány Házához fel ofztva. — A' 
Lüttichi Araiadiának fzáma 3 vagy 400 emberre. 
iáállott le.; azok is el illantottak ma reggel, két 
á-yűval Qive felé Fra;iizia Orfzágba. 'Utánno^ 

küí-
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küldötte ugyan Kormányozó Geaerálisunk F. M. L. 
B. Kheul Úr a' Vadáfzokat; de nem gondolnám, 
hogy el érnék.'4 

F. M, L. B. Alvintzi Úr, azért nem vezet
hette Seregeinket J^üttichbe, a' mint el vala t. i. 
rendelve: mivel éppen az a' fz'érentsétlenség ta
lálta, melly hasonló alkalmatöffággal történt volt 
az el múlt eí'ztendőben Pru/fzus General Schliefen 
Üron. El esett t. i. vele Tlrlemontndl a' l ó , 's az 
ütés, mellyet kapott, nem éppen vefzedelmes, ugyan; 
mindazáltal ágyba fektette. 

Jan. 13-dikán, következendő pompával ment 
yégbe a' H. Piifpöknek, Vqfdge Kánonok tellyes 
hatalommal fel ruháztatott Miniíterének fzeméiy-
lyében , a' maga törvényes méltóságába való 
viília állíttatása: A' megnevezett Kánonok Úr, 
F . M. L. B. Kheul Úrral eggyiitt, egy hat lovas 
hintóban vitetett a' fö Kvártélyról az Öreg Tem
plomba. Követték ezen hintót: a' Gen. Máj. B. 
Biela , és Kerűletbéli Gen. Adjutánt B. Mylius 
Urak' hintajaik, és a ' T s . 's Kir. Lovafíagnak 's 
Gyalogságnak egy SzakaíTza. Minekutánna el-
é'nekeltetett volna a' Templomban a' S, ylmbrus* 
hálaadó éneke, a' H. Püspöki palota felé lett az 
indulás* mellyet is egéfz tzeremoniával el foglal
tattak Kánonok Fafeigs Úrral, a' EL Püspök'fzá-
mára. — Ez alkalmatöffággal ofztatta ki a' Nép 
között Kheul F. M. L. azon nyílt í rást , melly még 
ÍO diken költ Tirlemontban* Ebben azt adja a* 
Kormányozó értésekre a' Lüitich Tartománnyá, 
'sLooz Grófságabélieknek, mi nekutánna tudniillik 
*lore botsáíotta volna kitol, minemű indító okok

bó l . 
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hél% és mi végre küldetett, hogy: I.) fasoros £«* 
$yft&ben fog lenni a,* Katonaság, ás femmi cr©-. 
fátéktöl. nem tarthatnak a' Polgárok,, 'a Lakosok; 
M*f£i.ha magok fogtak' &rta, ellem - állásokkal 
•eÜMt feolgaltatni, ^ Hogy a?L eddig vise.lt akar-
&ÍWXW* t^ímereit. a' pártíítésnek,. P- o. formára 
Ik&'k&t* kokárdokat *s a* t, valamint ax fegyvere-* 
Ikm k% smacfea Lakolok tegyék le': úgymint a* 
M ^ i ^ jegyek ijYilvániságoffaíi' azon értelemljeit 
>a i£ ^ e g maradásra mutatnának, melynek s»®|* 
fe|lásáöra. ^tild^tett a* Kormányosé5,. 

FrQfttrziQ Orfz ág* 
ffifyriietdsa az, élőbbemnek* 

®ta$ voft „ a' polgári bit le tétel védett a* GyfU 
ll$% Milüloje által me^ fgöllíttatött Papok között 

. 44 -S^mi, Püspök; de ez nyilvá® meg %&mM&%$&% 

h^ígst §&* Gyöíés'.kiviii^ága fzierént vaié polgári 
M ^ | e . ; nem; teheti: kéCaebb hivatalától 's fö-ye* 
^ íPe- tö l pig-g válni lltánna Jjgy, Megyéfebélt 
l ^ ^ á n u s kavetkeaetfe' fzoUani * *s, így fooHott ? 

- $!*§* ]^KÍI$£Ú pé,ldá|a fz.er.ertt,, a" ífiispök$«i* Mj©m-
,. #&&&$• akarok fárŝ L, *•*: ^iarmadikfeap, mmét e$<y 
v í%ilánw§ra menta* ícwr> ^.i&fel e*f»«lvéi* ©ír fejét, 

köíiil ^é?íe $*§£&» *& pty vallásiéi elte nyitott* 
fa. Jfeaját: ^ÉQi íküiete-tf iCa?MáIp,$ v^gyojtej 
%&§& liitb^is; akarok rp-eg. is. &alrd •*** aat én nemi 
%£ktt&tm,% fe& }» tmoA&k, ' V pf Igaítl feitet — A* 
,jftowfáx& .t^sp&k fc f^l. m;ept a$. ©íálOiö igékbe,, 
^ ffi^kT^táí*&a kaf om i^íxen neki fofeaftatta, volna. 
^"igáít,. %y feóíletlst **&a fo efafeaá&s eisbef 
Y^U^k;. $$ dfctea<$tiitöl fogra viselem a* pi|spaki 
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hivatalt, nem tselekhetem, hogy motsok érje ötí 
fejemet, életemnek estvéjén. Semmi más hitet 
azon kivül nem akarok le tenni, mellyet iíFjű 
fejem .tett vpit le annak idejében." — Miáőn iily 
formán fok idqt el yefztett, 's már fel is kezdett 
yólna zúdulni a' Gyűlés , a' végeztetett, hogy tsak 
átallyában kell f-jl kivánni a* még meg nem esküd* 
Papságot a' hitlésre E* meg esvén, fokán fel 
mentek egymás után az p rátöri fzékbe, 's letették 
minden feltétel nélkül a' polgári hitet; másolj bi
zonyos faltételek alatt ajánlották volna magokat 
az esküvésre: de a' kiknek kiyánságára tellyés* 
seggel nem állott a' Gyűlés ; fokán egyeneííen 
meg mondották , hogy ök nem eskuíznek. Vé
gezetre á' lett a' határozás, hogy a' Gyűlés azon 
Papi Tagjainak Laiftrpmát, a1 kik meg esküdtek* 
bé kell mutatni a 'Királynak, 's kérni kell, hogy 
a' többekre nézve, kik nem akarnák özeknek pél
dájukat követni, hajtsa végre áv NoV. 27-dikei 
Végez est, 

A' Nemzeti Ggüíésben fzéket nem fpglalo 
papság is meg hasonlott maga közt a* Hitlésre 
nézve. Eggy réfze kéfz volt az efküvésre: ét 
ipkkal többen reá nem vehették arra magokat. 
Azt nagyon várták Párifban ha vallyon &' Szent 
Eujiachius Templomának Flébánuíl'a a' Király 
gyóntató Attya le fogná e' tenni a' Polgári Hi
tet : de le tette közönségeíTei?, Páfztprfága alatt 
tévő nyájja előtt a* Szenteggyházban. Ugyan ezt 
tselekeuék utánna más 47 Papok is 
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Egy Dáma, Caen ( Cadomum, Normandia Tar-
tománnyában fekfzik) Városa mellett lévő Kas-
tpiiyában, két ollyan Papok fzámára kéízít tetet* 
helyet sáponként a' maga-afztalánál, a' kik re4 
aem állottak a' Polgári Hitnek le tételére, A' 
Szakáts más gondolattal leverj, minta? A Ózonja, 
kisded tzédulátskákra le irta az esküvés' formá
já t , azokat apró süteményekbe rakta 's bttsület-
tel meg ettette a' Papokkal. — E' fzeréíit akarat
juk ellen is bé vették a' Polgári Hitet, 

Mostanában eggy OJiervald, nevezetű gazdag 
Fösvény halálozott meg Parisban, Ez , még ne-
vendég korában úgy értette niár a' pénz- keresés 
módját, hogy Hamburgban, a' hová küldötte volt 
kereskedés tanulás végett az Atíya (JSeuffchatelk 
Prédikátor) , eljárta a' ferházakat, 's valamennyi 
batella-dugót talált, mind zsebre rak ta , 's 8 efz-' 
t«ndo alatt annyira gyűjtötte, hogy í'oo tallért 
kapott belőle- Midőn már nagy tőke-pénzes ember 
volt is Parisban, ínég akkor is az ollyan helyekre 
járt enni, a* hol leg oltsobban kaphatott valamits-
két. —- Kéhány napokkal halála e lő t t , reá akar
ták befzélloi némelly esmerőffei, hogy kéfzitteflei* 
magának egy kis tehén hús-levest; mivel lá t ták, 
hogy bizon az éhség öli meg: de tsak a' yplt a* 
felelete: könnyű emlegetni a'tehénhús-levest, de 
hát a' húst ki efzi pfztán meg. Hogy tehát más-
Bak ne kellyen ajándékozni a' tehénhúst, kéfzebb 
volt leves nélkül maradni; 's életétől, mellyet 
t a l ám meg tarthatott volna még, az étel áltad, 
lehető meg erősödésénél fogva eggy ideig, meg 
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Válni. — Áz Inaííát mindég biztatta, hogy íierii 
fog rólla el felejtkezni, 's mind öízve fél efztendei 
fizetést tefíált néki, és eggy öltözőt ; de meg hagy
ta , hogy ez új ne legyen. — Harmad-fél millió 
jtivrából állott hagyománnyán, óldalaslag vald 
attyaíiai óíztoztak. 

Párja volt ennek az az Yorhshirei jíinglus-
Nemes Ember, kinek emlékezetét fzertelen fös
vénysége marafztotla fel a' Hifioriákban. TÖbb 
volt ez Embernek eíztendőnként icooo font Sterl. 
jövedelménél, még is az életre leg fzükségesebberi 
meg kívántató dolgokat is fajnáilotta magától, —• 
Égy Fia vol t , kit igen fzereíett. Ez lakott Fran-
tzia Orfzágban, a' hol maga tsinált magának fze-
JrentséL Minekutánna fok ideig nem látta volna 
már az. Attyát , reá gondollya magát egyfzer , 
hogy azt meg látogatta. Bé menvén hozzája + 
t s ake lhü l , midőn lárja, hogy annak fém mi házi 
kéízalete, 's ép ruhája níntsen, és hogy egéfz 
háza tájjára egy vén Banya (Aífzony) v sel gon
dot ; azért is letzkéket kezdett adni az Attyának: 
de midőn ezeknek íemmi hafznok fe lett volna, 
azt igérte, hogy ö faját költségéből kéíz mindent, 
a' mi fzüksé es , meg fzerezni. Ezen úgy fel
gerjedt az Atya , hogy többé Fiát nem fzenved-
hette fzemei előtt; 's meg írván egyfzei'ibe a' tes-
tamentöffiot, ki tagadta azt minden örökségéből. 
-— Eí'ztelen fösvénységének áldözatjává lett végre 
1788-dikhan. Tudniillik , hogy oltson kaphaffon 
húsra, meg vette nyári időben az olly büdös és 
meg vefzett liúst, meiíyet már ki akart vetni a* 
Mciizáros. Ezt meg evén, tőle halálra betegedett, 
's kevés napok, alatt meg fzűnt lenni. Temérdek 
vagy ónját g Fundátzióknak hagyta ; a' Fiának 
pedig nem maradt több róla egy Sillingnéh — Az 
illjen ostobaságoknak olvasása, méltán undoro-
dást okozhat. Baitsak okozna is mindenütt, és 

Olly 
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oíly m é r t é b e n , hogy az efféle ember formájú 
Nem - Embereknek foha követői ne találtatnának 
ezeutűi Nemzetünkben is! 

Butáiéban (Burdeauúc) egy Bodnárnak (Ká
d á r ) a' Felesége, hat hónapi terhe után lé bete
gedett, V izüit 4 leányokat, és i fiút, kik más 
napra mind az öten megholtak; hdnem az Afizon-
iiak ffcmmi különös bája néni lett 

Útafz Orfzág. 
A' Frantzia Király' kifíebbik öt tsé , az úgy 

neveztetett Artéjiai (Ártois) Gróf, ki a' revolu-
üo kezdetével oda hagyván Frantzia Orfzágot t 

ÍZ Sardiniai Királynál, mint Ipánál tartózkodott 
volt, ezen hónapnak 8-dikán bútsut Vett a* Turini 
Udvartól, olly tzéllyal, a' mint vari a' Üire!j hogy 
a' Fr. KirálynakhívásáraParisba viflza menjen. 
Ezen hónapnak 8-dikári Velentzébe érkezett, Dé 
la Maifo^. (Ház i , vagy Familiabéli) Úrnak ne=i 
vezete alatta 

Sp a ny o í Ö rfz ág. 
A' maga Nagy Kamaráfíat, Marki d« Valdé-

varfanát, küldi a' Király Béübe i hogy általa a' 
Ts , 's Kir. Felségnek Tsifz. méltóságra lett emel
tetésén való örömét ki riyilatkoztathafla. — A* 
Királyné j 9 hónapos terhes volt az el múlt Dee. 
26-dikán; azért is közönséges könyörgések kezd-
fcek, í'zerentsés fzüléséért tartatni az emiitett na-
fön . — Kéltség kivül óhajtva vár ták, hogy Her-
.taéget liözna világra a' Királyné! — A' Kádixi 
iy kötd helyben* 12 öreg hajók i 's 8 fregátok 
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állatiak kéTzen s X>o?i Sétámnak kormá]^özá*& 
Alatt* 

Jan, 4-dikén kők Stokholmi Levelekből &v§4\% 
íiogy a* tengeri erőnek íjjjonnan való helyre hé--
fásához, Magazioumoknak fel állításához, 's is&Át 
efféle kéTzületeknek tételéhez úgy hozzá láttát 3? 
Király 5 hogy nem lehet egéíz reménység , &' ift©-s? 
tani békefiégnek tartÓíTágához, Azonban k<k§®-; 

íégeflen úgy ítélnek az Orfzágban, hogy íSfolt 
Ipfteü más rugói Vágynak a' Kabinetnek t mmt 
Voltak az előbbeni had kezdés alkalmatoffágáv&i* 
lőt beízéÜik is már erdíTen , hogy nem £úk &ájjj«" 
volna az ezen Orfzág és Rujjzia között felállásúid 
irigynek. — Hire van , hogy a'Király ofzve íbgfc^ 
liivni a ' jövő hónaiban a 'Nemzet Képeit» iiéf$° 
ázokáak az Grfzág' kÖ*ny Mállásait eleibíek teí-
jeíTze-j *é Vélek a* totábbi mitévőség ejáát té&i£fcft-
kozzosu —* A' fenn Smlitett napon írták a'ít i$ 
Stokhoifnhüis, hogy rhég ott femmi tél nem véUi 
Az éfzaki refzekenis alig esett annyi hó , a' me&s^i 
&' pertékák' fzállitására meg kívántatik; 

JLtngjrSl ö r.fz Ú gi 
íaü. l-dikán tartott ülésében > írieg álíttötm 

fok tüzes Vélekedések titán az Grfzág G/űtést , 
íiogy halál a' fején > á* kire reá bizonyosdáíi % 

hogy ezen Orfzág Gyűlésének kezdetétől iogva 
Valameliy idegen HatalmaUágtól fizetése fogott 
Járni. Az illyen bűnösnek jófzága el fog az Qifíáf 
Uámára foglaltatni, '* abból egy nyóluad tétit 
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kap a* bé-adó. De ha ez, meg nem tudja állítása* 
bizonyítani: hasonlóképpen életével adózik. 

O r <&f z Birodalom, 
fymail Várának meg vételét, következendő értelmű 

Frantzia Levelében adta értésére G. Suvarov 
H. PotemMnnék: 
^Ifmáily minden Bástyáival, ' j Lakojfaivat, 

tt* mi győzhetetlen Tsnfzárnenknak lábainál fek/zik. 
Ennyit eZ úttal. — Suvarov.u — Meg tettzik * 
hogy. a' még/füstölgö , 's a' meleg vértői gőzölgő 
vár-düledékek közzűl irta ezen forait az Orofz 
Marsoknak eggyiké. 

Jan. 24-dikén következendő Kir, VáíaCzök öí= 
vastattak fel az Ori'zág Gyűlésében 1.) Az újjonnan 
Hazafiakká fogadtak eráut. 2.) A'Munkátsi Da-
írnniumnak Gr. Schönborn kezére való viiíza fzál-
lásáróK 3.) Arad Vármegyének a' Királyi felté
telek ellen lett fel írására való felelet- 4.) A* 
Vallást tárgyazó Válafz, Ebben a' Caput Eccle-

Jiae, és aeque recepta nevezetik ki vágynak 
iiagyva. 

TUDÓ Sí T A S. 
A' Nap* Szüze (~Somenjungfrau) nevezetű Já» 

ték Darabot Magyarra fogja.foraitani Győrben Tw 
Jíe'vai Miklós Úr. A' fordításnak el kezdhetését Isafe 
a* fogja még valamelly kevés ideig hátrálni, hogy 
a' munkát, mellyel itt megtsonkitva jádzanak, mar
sa egéíTz valóságában , úgy t. i. a' mint Kotze-
bue Ür ki dolgozta; nem lehetett itt a'Könyvárro-
s oknál kapni ekkoráig : azért is azt a* fordítani 
kivánó Urnák mindjárt, hogy hozzánk irt erán-
t a , raeg. nem küldhettük : reményijük azonban j 
ho?y rövid időn fzolgálhatunk véle. 

KÖlt Bétsben i Jan. 2§ dlk napján 179U 
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