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A' műit Szombaton estvére, fel rándűli ide 
Pozsonból Nádor-Ispány ö Kir. Főhertzegsége, *s 
más nap el nyerte az Udvari Kápolnában, a' Sz 
IJiván' Rendjének nagy kereíztjét; valamint ugyan 
akkor Gr. Károlyi Antal ő Exc. ja is az arany 
gyapjat. — Ezen nap , tudniillik Vasárnap estve 
Bál volt az Udvarban , melly tartott 10 óráig. 
Ekkor Ferentz 's Ferdinánd Főhertzegek, a' ma
gok Hitveseikkel eggyütt, Károly 's a t. a' Redut-
Szálába mentek; a' Főhertzegek, Hientz vagy is 
Horvát Parafzí ruhában; a' Főhertzegnék is pa-
íafzt aíTzonyoíXan öltözve, 's veres hagymát árul
tak. Nagyon meg lepték a' Nápolyi Királyt, a* 
ki eleintén meg nem foghatta , kik lehetnének ezek 
&' Személiyek. — Jelen yólt ö Felsége a' Tsáfzár 
is a' Redutban. — Tegnap, a' JSápolji Követ 
adott ismét Bált. — Mártziusnak 15-dikén, útnak 
fognak indulni a' Nápolyi Felségek, Florentzia 
felé. 

A' Nádor-Ispány, tegnap yifíza ment Pozsonba. 
lenifch Bemard, 's Syllbask JJaiJfe Károly 

Ts . *s Kir. Tanátsos Urak, Státus Kantzelláriája-
béli Udvari TanátsoíTágra méltóztattak Ö Felségé
től ; kik közzül az elsőt, minden maradékostul 
MagyarNemeíTéggel is meg ajándékozta, Magyar 
Orfzágra nézve fzerzett érdemeire nézve, ügy a* 
Ilire, hogy az Illyriai Nemzet, Státus Kantzellá-
riabéli Udvari Tanátsos Mél. Izdentzi Urat kérte 
volna, a' maga réí'zére rövid időn fel állítandó Udv 
Kantzellárjának Elölülőjéül. 

Az el múlt efztendő' Novemberének 27-dikén 
félbe fzakadott Tseh Qrfzági Gyűlés, újjolag el 
kezdődött Prágában ezen hon. 17-dikén. 

A' jövő Auguít. végével, avagy Sept. kezde
tével , meg akarja magát Ö Felsége , a' Tseh Koro
nával is Prágában koronáztatni; erre nézve tétetnek, 
már előre a' 'fzükséges kéfz illetek. 

I Magyar 
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Pozson. Jan. 25-dikéii öfzve gyűltek a 'négy 
Kerületek a' Vármegye Házához, 's azt végezték, 
hogy a' Kir. Válafzok elegyes Deputátzióban ve
tetlenek fel; azoknak további Kérdést nem fzen-
vedő pontjaik fzedette [fenek Tzikkelyekre; a* 
többek pedig hagyattaífanak a' jövő Orfzág Gyű
lésére. — Jaa. 20-dikán közönséges elegyes Ülés 
tar ta tot t , mellyben helybe hagyatott emlitetí 
végzések a' Kerületeknek, 's az elegyes Deputá-
tiora Tagok rendeltettek , kiknek fzámok közzüi 
valók az első 's második Tábla' Elölülői magok 
is. Mára lett talám kéfzert ( mint irták 2g-dikora 
PozsonhóL) Munkájaval az elegyes Deputátzió. 
Az Orfzág Gyűléséről pedig úgy vélekednek oda" 
le , hogy Februáriusnak vége felé fogna el ofz-
lani. 

Mofon Vármegyének Nezsider nevezetű Mező
városában tiiz támadott ezen hónapnak 25-dikén, 
mellynek oltásához ugyan tsak íelkeífen hozzá 
lá t t ak ; még is azért 71 házak levének hirtelen
séggel lángok' prédájává* Szerentse volt , hogy 
mégis ember-halál nem esett, sőt nem lett femmt 
marha kár i s ; hanem a' házi kéfzületeknek kevés 
réfzét lehetett, a' tűznek febeíTége miá meg men
teni. Ugy hiizik, hogy valamelly gonofz ember 
lett volna fzerzöje az égésnek. 

Nagybányán, igen érezhető földindulás volt 
Jan. 9 dikén. Délelőtti 11 órakor estek a' leg 
nagyobb rázkódásai a' földnek, rnellyeket a' 
föld-gyomrának kemény hangású körgása váltott 
fel. A' földindulás előtt tifzta volt az idő , 's a" 
levegő-ég tseades; de azután hamar meg válto
zott , 's bőven kezdett havazni. 

A' fenn említett napon 's idő tájban, Kapuik
ban 's Felsőbányán is rengett a' föld, még pedig, 
fokkal nagyobb mértékben: mert a' házakban 
minden ingadozott; az emberek pedig hol erre, 

liol 
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hol amarra tántorodtak, mint á' téfzegek; ugyaii 
fsak femmi nevezetes kár nem esett. Hogy ezen 
két helyekben, 's kivált Kapnikbun nagyobb erő
ben érzették a'földisdúlást, onnan vágyón, miüt« 
•$ogy a'házak alatt jobbára üregek vágynak? 

Szomorúan értjük Heves és Borfoct Vármegyék^ 
bői 3 hogy ott á' Szegénység nénieüy gyökereket 
ás a' földből, azokat meg í'zárafztja, meg őrli, 
*s az ekképpen kéfzűlt iifztből süt kenyeret; mely-
lyel igyekezik magát az éhel-halástól- meg meatenL 
— Nagy fzükséget iraak Bihar 's Tsongrdd Vár
megyékben is. 

Podkering nevezetű helységből, Ján. rj-dikéri 
fioazánk utasított betses Levelében, eggy olly 
történetét méltóztatott velünk kÖZleni á?Munkátsi 
Dóminiümnak igen érdemes Fiskálifla, niélly bő-
yen mutatja, merthyire méhét égy gonófz AÍTzony-
iíak iftenteletisége. — így következik az emiitett 
Lírnak elő-adása: „ Az én lakó helyemtől néni 
nieíTzé , , Munkátson, két Szerétőt tartott egy 
Éztraha Márton nevezetű Kováts Mesterembernek 
á' Felesége. Eggyiket tsak ugyan jobban kedvelte, 
hihető, mint a' másikat: mert ezt meg lopván, 
a' tőle el idfögenítétt ruhát, pénzt 's á' t. amannak 
ajándékozta. Tánáts elébe kerülvén a' dolog, 
40 korbátsrá Ítéltetett az AíTzóny* mellynek is 
eleit ízáridékozván venni, azzal kezdett élő ál
lani, hogy ö viselős, 's ajándékkal járta a 'Város 
Bíráját, és a' Borbélyt, hogy meg vakítván mind 
kettőjüket, bennék hazugságának támogatóit ta
lálhatná: de nem boldogulhatott, V-bizon tsak 
él verek ő rajta a' négy vént. Minthogy a' Me-
iiyetske kevély, tellyeü'éggei riera fzivelhette a* 
fájta esett gyalázatot; azért is minekutánná íb» 
Jhtt hányta vetette volná elméjében, hogy' áll-

ti1 hat-
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hatna boíTzűt mind a' Birón, niind kivált a' Bor* 
béiyön, A* k i , njilatkoztatta ki t. i . , hogy nem 
volta viselős: meg alkufzik, a '40 ütlekekriek ka
pása után két héttel, valami Farkas György ne
vezetű verbunkos Katonával 8 forintban, hogy 
vele ki menvén éjtízakának idején a' temetőbe, 
áílanak fel egy Gyermeketskét, a' ki kevés ideig 
élt ízületé se után, és. már ekkor 10 napoktól 
fogva feküdt volt a' sírban. Az eggyezés fzerént 
tseiekefznek az Aílzotiy, és a" Katona, 's betsű-
lettei el hozzák magokkal a' halottat. Hajnalra 
kelve Bábáért küld az AÍTzony, fejét bé köti , % 
jajgatni kezd. El érkezvén a' Bába, mutatja néki 
a' halva fzültínek állított Gyermeket, 's maga 
testét i s , rhclly' igen véres volna. Nagyobb bi-
zonságnak okáért, magához hivatja a'fzomfzéd-
jában lakó református Kurátort is , 's panaízolja 
néki , hogy Nagel ( úgy hívják a' Borbélyt) meg 
ölette volna benne a' Gyermeket; 's mind ezeket 
a' bolond Férje is állította az Afizonnak. A* Ku
rátor fzalad mindjárt a 'Bíróhoz; e' pedig, hogy 
meg értette a' dolgot, a' Borbélyhoz: kik is egy 
Tanátsbéli Embert magok mellé vévén, a' Eo-
vátsné' látására indulnak; de mivel a' Kovátsné 
éppen az utolsó kenetet tette fel: addig, míg a' 
Tiiz. Káplán Úr maga köíelefíegét végezte, más 
fzobában tartózkodtak. Vége lévén a' fzent tze-
remoniának, bemennek, 7s látják a 'halva fekvő 
Gyermeket. A' Borbély kérdi a' Bábutól \ hol 
volna a' Gyermek' borítékja ( tar tója, vagy bu-
rokja) ? • A' Kovátsné állítja, hogy az el rotha-
dott volna. Kérdezi továbbá Nagel Úr a 'Bábát , 
a' Beteg' titkos réfzeinek áilapotja erántt. Azok, 
felel a' Bába , plly formálag bé vágynak zárva, 
mintha tellyefféggel nem is fzült rólna az AíTzon. 
Ezzel Nagel Űr is meg akarta visgálni a' Kováts-
né t ; de ez, a'hajába kapván néki, nem engedte, 
*s még illy ki fejezetekkel élt hozzája: „ Ott a' 
petsenyéd, (mutatván a 'Gyermekre) edd'meg." 
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A' Birák ki menvén a' fzobából, Nagel Úr á$ 
Afí'zont meg törölgetted, 's tífzta lepedőre fek-
letteti; de a' lepedő mindjárt véres lett ismét. 
A'midőn ez , néhány izben így történt volna: 
meg jegyzetté Nagel XJr, hogy valamikor tifzta 
lepedőre tették az Aílzont, mind annyifzor hátra 
nyúlt volt. Még egyfzer tehát próbát tétetett, '5 
fzorgalmatofían fzemmel tartotta , mikor fogja 
hátra nyújtani az AJTzony a' Jcezét, 's azt hirtelea 
meg kapván, ki sült a' Kovátsné' álnoksága: 
hogy t. i. fertés vért töltött egy fazékba, azt &' 
feje megé helyhette, 's abból kente veit be magát 
minduntalan. Ekkor bé hivatván JSagel Ür a* 
Birákaí, mutatja néktek a' véres fazekat, 5s egy-
í'zersmind a' Gyermek' púpjánál látható feketesé'-
ge t i s , raelly jele volna a' belől kezdődött rotha-
dásnak. Ezzel a 'Kovátsné, a 'hólti gyermekkel 
eggyütt a 'Biró ' házához vitetik. Meg értvén a5 

Biró, mitsoda AÍIzönynak hólt volna meg illyen 
's illyen Gyermeke mostariban , azt is magához, 
hivatja, 's a,' Gyermeket nékie meg mutattatja! 
£ z , reá esniervén ízületijére, sírásra fakadt, '* 
fzidalmazta a 'Kovátsnét, miért háborította volna 
meg az q magzatjának nyugodalmát. De a' Ko
vátsné még ekkor is azon bizonyozott, hogy övé 
volna a' Gyermek. Ugyan azt állította maga a' 
Kováts, is. Nem yóit iiáf egyebet mit tenni, ha
nem hogy a' sirhoz ki mentek; azt fel ásták, 's 
a' koporsót, melíyet fenn állva kaptak, fel nyi
tották: de benne femmi hólt testet nem találtak. 
— \|jsgálás alá vétetvén az AÍTzony á' Dominium-
ipf'f. mindent ki vallott. A' Katona is s;neg esmérte 
tseíekedetét, *s már most mind ketten rabházbaa 
várják, a'reájok hozandó. íententziát. " 

Döm^öd Jan, 20-dikári. Itt még mind eddig 
igen, engedelmes fzép idők járnak, és A' bodza 
fák virágozni kezdenek. A' tavai'ztói félünk , 
hogy ki potolyja a' mit a' tél el mylatott; a' hon
nan ízáütogatu; is kezdeaek. eir^ereink tavaízj 
ítia. JQebre-
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JDehretzeni Lakos, Ns fér<?j Mihály Ür , eim éji
nek következendő ízüleménnyét kiváata álta
lunk közleni 4' Hazával: ' •'. 

anagramma ex T® LEQpOLFlFSl 
' D.rPLO SOLÉ. 

Undff Epigrammata: 
Mobile (iepofitum Cooli, LÉOPOLDE SECVNBEI 

. Spes Patriae , yíufiriacae Gemma de'corá 
Domus! 

PVPLO SOLE nites cunetis , ut Capfar et ut Re% 
Jani gaudet Pannon Caefare Regg fuó. 

Caefaris en 'Ceefar, Regináé Filius eit Ras; 
Jam gaudet Pannon Caefare ̂  Rege fuo^ 

^rancftírti delatu.m munus Caefaris eft; at 
Regis Pofoiiii; ce-dát utrumqúe bene!. 

Caefaris, adíiftai divina potentia, rebus 
Rex Regum, Regem quaefumus ipff regat* 

Impérium firmet protenfis fmibus ; ultra ; 
Ultima terrarum proferat, illud idem. 

Inclj ta PaAporia (3ens! quam Mürs, - ars Áobiii^ 
tarunt% 

Soíamen s P V P t O SÖLE nitente datur! 
. -> . - ' • ' , . .—• : . .••• •• a" -, •„ ,'.,. . ' / • • A ™ " - • . . 

Ezen íjozz4nk utasított irás|, kivántiuj; fzorol fzór$ 
munkánkba iktatni: 
Nem rég' egjr Paulinus Szerzetes a'' Pe'tsi Me^ 

gyéből:, könyörgő" köay vetskét méltatott az Öt-
ízág úyü\ésére, mellyben 20 okokkal vi ta t t j^ 
Szerzetének vifíaa-áilíttat^sát' i 

1.) j>lert fgjedűl ez, a' Szerzet, Hazabélí 
3zerzet. 2,) Mert egyedül ez maradott meg áli-
hatatoffaa az Orfzágbari, minden viszontagságok 

emény Jelzet: 778 



régi Magyarságtól, minden Szerzetesek felett di
csértetett, és fzerettetett. 7.) Mert az Anyafzent-
erjyház' fő Páíztoritól, és több Sz. Hiftorikusok-
to'l különös ditséretekkel illettetett. 8-). Mert a' 
Hazának minden közönséges terhére í'egedelmet 
nyújtott. 9.) Mert femmi Rendnek nehézségére 
nem volt; söt minden Rendeknek, bizonyos mód
dal nagy hafznot hajtott. 10.) Mert több helye
ken , főkép' a' maga jófzágaiban parochiaüs gon
dot is viselt. 11.) Mert minden Klaftromiban és 
Templomiban mind predikálálTal, mind gyónta-
íaíial 's a' t. fzo/galmatoíían fzolgált. 12.) Mert 
több Megyéknek, az ö Tagjai közzűl hafznos 
Püspököket engedett. 13.) Mert 'egynéhány Sze
mináriumokban, a' Növendék Papságnak is Taní
tója volt. 14.) M^ert eleitől fogva, többnyire 
Magyar Fő Rendekből, és Ns Agozatokból állót-
$ak Tagjai. 15.) Mert az Ifjúságot több Osko
lákban , vefzte napjáig tanította; a' mint a* Fö 
Beadok' és Nemesek' Fiait is a' Szüléik' házok
nál. 16.) Mert az Efaö Józseftől fogva a' Másé* 
dikig, a' Hazabálieknek nagy hafznával, maga 
Tagjainak pedig több fogyatkozás fzenyedésével, 
fzuntelen épített; mindazonáltal mind ezekből, 
mind eddig femmi nyugodalmat nem érzett: ha
nem moft érzett volna. 17.) Mert a' Török' ki-
verettetésétől fogva egéfz mostanságig, tsak a' 
régi julíainak viflza fzerzésében fáradott, és köl
tött ; hafznot pedig mind eddig keveset vehetett.' 
18.) Mert ennek Fő Elöljárója a1 Generális, az 
Orízág Gyűlésében mindenkor a' fel fzenteltt Püs
pökök után való hellyel tifzteltetett a ' jó Hazától, 
a' mint egyfzersrmnd voksai is. 19.) Mert több
nyire minden Vármegyék kivánnyák ennek viíTza-
áilíttatását; a' Hiv<?k pedig alig várják 's a* t. 
20.) Mert mindenekben ólly erős juífal, okkal , 
és móddal bír, mint akármelly Fd Rend, ésNe> 
mes Nemzet. 

A* m 
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A* mi az ellen - vetéseket illeti : AT t&bbefe 
között i. azt feleli, hogy ha talám valami hiba 
volt, az, tsak egy kétTot, vagy Német Klajsropi-
ban volt. 2. hogy az Elöljárók'' hatalmának meg 
rongálásából, és az Iffjúság újmódi neveltetéséből; 

fakadóit. 
Azután, ha valaki talám azt mpndaná, hogy. 

magok a' Tagok Jem kívánkoznak viffza; azt feleli: 
hogy ez, k$>zömégejfen távul vagyon az igazságtól, 
és ezt meg is muiaítya.; mindazáltal azt igéri, 
hogy d viffza kívánkozó Rc'fz eftdszni fog d Fő 
Pqfztornál 5 hogy d kinek kedv^ nints, el marad-
hajfbn. — Továbbá, ha talám az vettetik ellen: 
hogy d Jofzág fzükséges az Oskolákra , vagy. 
Parókiákra; előffzor azt feleli: hogy az Oskolák 
Fundusa már állott, e 'Szerzet ' vefzte előtt i s ; 
mindazáltal, hogy a' feleséges Profefízorok által 
el ne fogyafztaflfon, ajánlja magát az Xffjúság* 
tanítására maga költségén, valahol tsak lehet. 
Másodfzor, hogy a' Parókiák' Fundusa az új Sy* 
ítemával hozatott bé , és azért reménység vagyon^ 
hogy annak él múlásával ez is el múlik: ugyatt 
tsak ajánlya magát , hogy minden Jófzágaibari 
tulajdon Tagjai által visel gondot a' Hívekre; 
vagy bizonyára elegendő jövedelmet rendel, és 
mindenütt Templomot, Plébánia • Házat kéfzít j 
mellyet ha a' többi Egyházi és Világi Uraságok is 
( a' mint lehet remény leni) meg tselekefznek: fem-
KlI fzükség nem léfzen a' Religio Fundusára & a ' t . 

11111 . . . , .. ..- , .k . ' . 
JVyamtz ( Moldva OrfzágbanJ Jan. 4-dikéat 

Az a' hire, hogy az Orofz Sereg 50 ezerrel í'za-
porodott volna, Moldva, és Bejfar ábiában. Po~ 
tsmkin még nem fzállott bé téli nyugodalomba. 

$émei Birodalom. 
A' Lüttiehi Hg Püspöknek tellyes hatalmú 

Miniftere, Vajfeige Kánonok Úr, eggy Írást tété* 
#teíí lm* I8«dikáa közönségeire;j mellybea mind^a 
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feí fogás nélkül engedelem ajánltatott a* H. Püs* 
pök: réfzéröl a' Lüttichi Népnek; 's egyfzersmind-
eleibe terjefztetett, hogy a' maga Szabaditói (a s 

Ts. 's Kir. Katonaság ) eránt tartozott háládatos 
ságot mutaíTon; vonfzódjon jó Fejedelméhez; a' 
Törvénynek tsendes fzívvel botsáíí'a alája magái, 
és magát minden eröfzakoskodásoktól ojja 's a 11. 
— Ezen fzép ajánlásnak é& intésnek nem leheteti 
azonban az az ereje, sőt nem lehetett a 'Ts . Sereg 
jelenlétének i s , hogy mindjárt más nap lárma 
ne támadt légjen a' Városban. — Sokan a' La-
kosqk kázzül újra fel rakták elö.bbeni bokrétái-
kas; mások kiáltották: Éltyenejk CL Patrigták; 
ezen közben nem kevés puska lövések hallattat
tak. — A' Prujfzusoknak jöveteléről, 's az Au-

Jtriaiaknak általok lejendö ki verettetéséről kezdett 
befzéileni a' Nép, még pedig olly fiindamento* 
mon, hogy azt maga irta volna a* Prujfz. Király* 
— A' Revolutzió által nagyokká letteknek egy 
réfze, még eröfzakot is forgatott elméjében. Feí 
rakván t. i. patriótái tzimereit, 's maga réfzére. 
hódítván egy rakás népet, azt a' Tanátsházhoz 
kisérte néhány Polgár Katonákkal eggyütt, a 'ki 
ket hamarjában öfzve keríthetett; 's fenyegetéflel 
akarta reá venni a ' T s . Örizetet, hogy efígedjei?, 
nékie état , a,' Tanátsházba Való bé menetelre 
A' kormányozó Generális, F. M. L. Kheul Úr's 
fzéllyel tsapatott a'garázdálkodó Kép között LoV 

egy réfzévei, 's vége lett minden ha-
talmaskodásnak. A" vakmerőbb zenebonások 
közzül íokan kaptak Febet; 17-én pedig rabházb^ 
vitettek. *- Mi vefztette kiváltképpen úgy efze-
fcet a* Lüttichiekrifík, hogy az emiitett vakmerő
ségekre vetemednének: arról a ' jövő alkalmatos-
sággal. 

A' jónak és fzépnek gyarapodását eízközld, 
Berlini Zsidó - Társaság, ezen hónapnak o-dikéui 
ízen tel te , lizig Dániel Is ált fő Igazgatójának elöl* 
í|Íése aU\t tartatott rendki^iyaló ülésében, amáv 

neve-
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•nevezetes Zsidó Filofofus', néhai Menetelfohn Me
sés' emlékezetének innepét. A' Társaságnak né
hány tudományos Tagjai, következendő feefzéde-
l^et mondottak ezen jeles alkalmatoüaggal: 1.} 
P&Jfétjr Hartvig Ür , a' Mendelfohri ditséretére, 
2sidó nyelven. 2 ) Fiiedlaender Dávid Úr, Men-
delfohnról, 's a' módról, mellyel élt volt ő , a* 
maga nemzetének oktatásában. £.) Udvari Taná-
tsos , és Profeflzor /ferz Úr, a- Sokrates* kárak
terét (terméfzeti tulajdonságát) olvasta Mendels

sohn ^ Phaedonjából. ( így nevezteM-sndebsfohn» &} 
Lélek' halhatatlanságáról irott Könyvét). Ezen 
olvasásnak elébe botsátott rövid bé-vezetó bélie
dében , s? GSrög és Zsidó Filoíoíusok' terméízetí 
tulajdonságaik között való hasonlatolíágra figyel-
meztette halgatóit; 5s utoílyára abbéli kívánsá
gát fejezte ki , liogy bártsak Engel megtar taná 
a' fzavát, 's benne éppen oliy éide meg--Íróját ta> 
iálliatná ffieftdebsfoftri'% mint Sokrates találta volt 
Msndelsj'ohnban. 4.) ihcnaorDávid Ür, úgy adta 
elő a 'zs idó nyelvet, mint.-a'-zsidó nemzet'' vilá-
gosodásának eggy eízközét; 's í'zóllott Tarsaság-
joknák tzéilyárói, haíznáról, 's mostani állapot-
járói. 5.) és utoílyára Jtzig Muchel Úr tartott; 
befzédet, a' Pvujpttai Státusokban, 's különöíien 
Berlinben lakó Zsidóságnak polgári és erköltsi 
állapotjárol; továbbá- a'valóságos világosodás-
nak betséröl • valamint az azzal ellenkezőnek ká
ros következéseiről, — Említett tudományos Tag
jai ezen Társaságnak, a' zsidó Litteratura' Ba
rátját Társaságának neire alatt , Gyüjtö nevezetű 
feőnápos zsidó írásokat botsátottak világ eleibe. 

F r a n t z i a O r/'z á g. 
Jan. 7-dike előtt való Kedden, Meg fzerzett 

Szabadság, vagy le rontott Defpotismus C La Li-
berte•"c'ohquifi-, ou Is De/potisme renperfé) nevű 
Darabot jádzottak as: Párisi Frantzia, Teátromban. 
Magában a' Darab , közép fzerü; de még is rend-
kivülvalo kedveííéget nyert. A' mind két nemen 

lévő 
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lévő Jádzók le tették a' Teátromban a* polgári 
hitet, a' Nézőknek ki mondhatatlan örömökre. 
A'Darab' Szerzőjének meg kellett jelenni, Ts Szén-
ital(Sainval) nevezetű hires jádzo Leány által 
meg koronáztatott. 

A! Papi Rendet tárgyazó előbbi Törvény fze> 
térit, tsák az ollyan Papot lehet Püspökké válafz-
tani, 'a ' %i 15 efztendőkíg viselt Káplánságot; a-
vágy 5 efztendeig Káplán, 10-igpediglen Plebánus 
veit a' Megyében : valamint Plebánussá tsak űgy 
lehet valamelly Papot válafztani, ha már ,5 efz-
téridőkig-" folytatta a' kápláni fzolgálatot. Mint' 
hagy a' Püspökök nagyobb réfzént nem akarták 
le tenni a' polgári hitet; a' Püspökségre 's Plebá-
nuííagra váíaFztathato Papokat is pedig a' magok 
pélílája követésére igyekeztenek hajtani, melly-
nek terpiéízet f^erént való következése lett volna 
fó(k Püspöki Székeknek, 's Plébániáknak üreíTen 
való maradása; ennek pedig a' Népnek fel zúdu-
lása: tehát hogy ebben a' tekintetben i s , eleit 
vetieíTe a' Nemzet Gyűlése minden meg történhető 
gonOfzoknak , következendő Végzéseket hozott, 
Mirabó Űrnak feltételére, Jan. 7-dikén : A* melly 
Megyérbe Püspök fog ezen 1791 dik efztendöben 
kívántatni , válafztathatik °da Püspöknek akar-
ínelly Frantzia Plebánus , vagy akarmelly Fran5 
P a p , a' ki már!5 efztendöktöl fogva viselt kö
zönséges papi fzolgálatot; Plebánufía pedig vá» 
lafztathatik minden Fr« P a p , a' ki mar 5 eízten* 
döktől fogva fzenteketett fel Papságra. A 'mel ly 
Püspököknek, Vikáriusokra fog fzükségek lenüí 
ezen efztendöben, bátran váiaísthatnak azoka$ 
inagqkriak, az 5 efztendös Fr. Papok közzűi. 
A* Plébánosok pedig fel vehetnek Káplánoknak 
magok mellé akarmelly Fr. Papot. Ha valamelly 
fizetést kapó Papok ( p. o. volt Szerzetesek ) már 
VikáriuíiagQt, vagy PlebánuiTágot viselnek, avagy 
ezen folyó 1791-dikben válafztatni fognak egy-
tólki'^i vagy másikra:' hivataljok jutalma mellett 

meg 
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meg fogják előbbi fizetéseknek is felét kapni. -» 
g-dikon délután, megjelentek a'Nemzet Gyűlé
sében a' Párisi Universitásnak Tanítói közönsé-
jgeííen; kiknek képekben így fzóiíott az Universi-
táY Igazgatója (Rector) Dumouchel Apátúr: 

,, A' mi gondolkodásunk módja, mindenkor 
ellenkezett a' Kormányfzék' gondolkodása mód-
jáVal. Mi, fzakadatlanúl a' Hazáról és ízabad-
ságról befzélleuünk: '& azonban nálunk fe fzabad-
ság nem volt , íern Haza. Ki menvén kezeink 
AloiTaaitvánnyaink, vagy az el nyomattak, vagy 
az el nyomók közzé elegyedtek. —* Mi , közön-" 
ségeűen jelentjük, hp.gy mi, a' Király ál*al el 
ÍGgadott, 's meg erőfsített minden végezetekre 
feá állunk, 's nevezetedén a' Papi Rend' polgári 
lüí&potját elintéző végezésre. Ezen végzés nem 
hogy sérelmet okozna a' vallásnak, sőt a' maga 
eredeti tifztaságába állítja azt viíTza.14 — A'Gyű
lés' FAölülöje, Emmcry Űr, felelt ezen befzédre, 
hintet te végre a' Tanítókat , hogy taníttsák to
vábbra i$ a7 magok Taiátvánnyaikat betsülni *s 
fseretni ast., a mi áliandcúi ti feleletben Vked> 
^^Jégbsa. mafcad. mindyn jó Polgárok előtt, tudni 
jllik : a% erköltsi Tudomány,•a'Törvények, és a1 

%Uás'., ' '-• 
A' £z* Sulpicius* Templomában fzolgáló Papok 

j*em tsak le tették örömmel a' polgári hitet, ha-
aen; azon kiy.ül következendő foglalatú írásokat 
is küldöttek a Nemzet G3ruléséhez: „A" Sulpitz 
^4mplománaJi Papjai , kctelefíegeknek tartják , 
értésekre adni azon okokat az Uraknak, mely-
Jyek a' Törvény eránt való engedeimeírégre incii-
tottál> őket. Meg. esküdtek ők , ftahrei a' Papi 
Beadnék polgári el intézésében az eredeti vallás-
Siak győzedelmet, és az í/rangyéliom' Lelkéhez 
való viííza térést fzemiélték; méliyről minket az 
|dök' vál tozása, és az emberi indulatok olly 
ínefize vetettek. T ö b k , ezer efzttndejértél, a*. 
miólt^ ^ivánták már a*' Hivek, 533$ elebhi álla-
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ípötba lejendő viífza állíttatást; 's az Anyafzeat-
egyház' Hiítoriája bizonyítja, hogy az emiitett 
kívánság, minduntalan győzhetetlen akadályok 
által tétetett hiábavalóvá. Tehát a'Eerefzténf-
ség, maga eredeti rendeléseire való viílza térését 
köí'zönheti a'FrantziaNemzetnek: a' Nemzet Gyű
lése hajíotta azt végre, a' mire foha feni mehe
tett a' Frantzia Ekklésia; a' mit a5 Papi Gyűlé
sek meg próbáltak, 's a ' m i t külöoöíTen minden 
Ekklésiai Atyák, kik a' mi fényitékünknek régi 
formájából lett ki vétkezését siratták, meg foü-
nés nélkül óhajtottanak. Nern mást láttunk Mi 
tehát az Urak' végzéseiben, hanem az első ekklé
siai Törvéínyek' ügyének fel fogását; *s a' mi 
hivataibéli Atyánkfiai is , kik még most máskép
pen gondolkoznak *, meg fogják ezt hasonlókép-.'... 
peii esmérni, mihelyest voltaképpen gondolára 
vejéndik, hogy nem eggy egéfz Nép vagyon a* 
maga Papjaiért; hanem inkább ezek állíttattak 
elő azért, hogy t. i. azt oktaGak, 's .tadtások és 
példa adások által építtsék; továbbá, hogy Mi, 
mint Papok is Alattvalók vagyunk , hogy ha 
$>edigfüggetlen"Papok volnánk: úgy nem volnánk 
Alattvalók. MéllóztaíTanak az Urak, SL Törvé
nyek alá való magunk égé íz *$, határozatlan adá
sának, ezen inditó okait elfogadni: nem lehet 
vak, a' Frantziák engedelmeíTége ; nyomós 
okokon épültt engedelmeííég illik egy fzabad Nép
hez." — Ezen írásnak el olvasásából kiváltkég-
peüValó örömöt vett a' Nemzet Gyűlése. 

Olafz Orfzdg. 
Hogy ma is találtatnak Parisok és Helénák) 

kik a' házaíTági fzorös eggyeíTégnek fel bontatá
sával 's bontásával lem irtóznak, a1 magok fel 
gerjedt indulataiknak áldozni: bizonyítja közelebb 
egy tehetős Lengyel Tifztnek, 's egy Római fzép 
Kalmáménak példája; kik Jan. 4 d'ikét meg elá
sott Szombaton estvén fzöktek el éggy&tt JSdvotj'-
Városából Miethogy a' Kalmár halálból fzerette 

?s igen 

i 
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*s igen féltette a* Feleségét: tehát JtSak különös 
fortély által eshetett meg, fzorgalmatplTan őrzött 
Hitvesétől való meg fofztatása. Beteggé tefzi t. i. 
magát a' Lengyel Tifzt, 's hozzá küld éjjeli I óra
kor , az az , az Olafzoknál fzokásban lévő fel-
oíztása fzerént az időnek, éj kezdetkor a' Kal
márhoz ; kéreti, hogy metíhe hozzá egy kis be-
fzélgetésre. A' Kalmár el megy. Á' mint egy 
más Idegennel eggyütt mulattatnák a' Beteget, be 
megy ennek a' belső fzolgája, 's valamit súg a* 
fülébe. Ezzel kéri leg ottan Vendégjeit a' Tifzt* 
engednék meg néki, hadd mehetne tsak egy f?em-
pillantásnyi időre, valamelly nyomós dolga vé
gett a' más fzöbába. Meglett a' kívánsága. —?. 
Azonban bé zárta maga után a' fzoba ajtaját, a* 
mellybe áltál ment; onnan ismét más fzóbába 
lopódott által , 's annak is bé zárta mind két aj-
tajait. Minekutánna eggy egéíTz óráig befzéiget-
tek volna már eggyütt a' két Vendégek, el unták 
végre a' Tifztet várni, '» tsengetnek; de fenki 
fem jelen meg : kiáltanak által a' fzomfzéd fzö-
tiába; de fenki fém felél: próbálgattak által menni 
a' mas fzobába, 's hát bé van zárva az ajtó. 
Fogják azért, erővel esnek fteki, 's fel fzakaízt-
j ák : de egy lelket fem találnak. Minekutánna 
hasonlóképpen bántak volna a' több ajtókkal is»! 

oda ki kapják az Affzony' InaíTát; a' ki a' Kal
márnak jött jelenteni $ hogy oda haza nagy T ár
iaság várakozik reá. A' fzegény Kalmárt aka 
ralja ellen is meg győzték a' kornyül - állások, 
hogy oda az ő Felesége j azért is ezen nyugha
tatlanságok között siet haza; néhány Barátját 
Pozzuölo félé indultak; mások pedig, Ö vele ma
gával eggyütt, Capua felé: dé hafzontalan lett 
fáradságok. Meg értették ugyan i s , hogy azoii 
11 evedzős hajó , mellyre ültek volt a' fzÖkevé-
nyek Vittoriánál\ eggy oda alkalmas meíTze-
segre állott Anglus hajóhoz evedzett; '* tsak ha

mar 
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mar ezutífn felfzedte azAnglus hajó vas-matskáit, 
és ízéinek ereíztette vitoríá t. 

A n g l i a . 
Az 1789-dik efzt. 15-dik Dec. tői fogva, 1790* 

diknek 14-dik Dec. eig, i8/98o Gyermekek kerefz-
teltettek meg London Városában. A' Hólttaknak 
ízáma pedig 18,038-ra ment, kik között 2 efzten-
dön alól való 5877 Gyermekek, 's a'fzáz efzten-
dőt meg haladott 4 Öregek voltak. 

TUDÓSÍTÁS. 
Kolosváratt, a' mostani Gyűlés* alkalmatos* 

gágával ezek a' kiá munkák jöttek világ eleibe: 
Elé Vigyázz, avagy Mire kellene most Erdélynek 
vigyázni, hogy ne tsak sérelmeit orvosollya* hanem 
magát azok ellen jövendőre is bátorságba tegye, kii 
g ad rétben. — I. Leopold Tsáfzár Diplomája , a-
vagy azok az edgyezések, mellyek mellett magát 
Erdély a* Felséges Aujiriai Ház védelme alá adta. 
4 ed rétben. — Megfzóllüó befzéd, mellyet Mélt. 
Gróf Bánffy György Ür ö Exetllentziája Erdély 
Qrjzágnak K. Fö Kormányoxója, ugyan azán Or-

fzágnak öfzve gyűlt Rendéihez tartott 1790-dik efzt, 
Karátstn Havának 21 iikén. kis 8-ad rétben. 

Pozsonban, Véber Könyvnyomtató Urnái jött 
ki áém régiben, 's ugyan ott találtatik 40 kr. ért, 
íllynomlokirású munka: II. Lé opold Magy. Király ^ 
Eleuterinek, egy. Magyar Prófétának látása fzeréntl 
Fordította rnuíaítságbói Pozsonyi üies órájibaa 
ŰZ. SZ. A. 

M következendő tzimü Könyv nagyon ka
pós Bétsben'. 

Klagen der Unterthánen der •{?•*** ffl. an die 
Reprefentartten des Fblkes tv egén jdufhebung des 

muei$ 
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neuen Steuerjijiems und Wiedersinfürung ies ah 
te.n. Quantum vertice ad oras aethereas« tan-
tum radice ad tartara tendit. Virgil. 

Erén munkának fzerzöje felette ki kél há
túi a' Toldalékban , a' Magyar NemeíTég ellen. 

Nem ísak Fr'antzía Orfzágban, hanem egéfz Eu
rópában nagy kedvefíeget nyert mastan egy 
^tzithiai Filofofusnak az utazása , meily Fran-
tzia nyelven jött ki következendő tzim alatt : 
Voyage, ou jeune . yinacJtarsis en Greee , dans le 
milieu dit 4-em Siecle tívant V erevulgaire. o Tom. 
iwgy 8-ad rétben Paris 1789. Hozzá tartozó 
mappákkal 4-ed rétben, az ára 9 forint. 

AzonTifztviselöt, ki a* Németalföldi Kantzel-
ládának Kaflzáját meg lopta volt , hogy a' bás
tyán üveges és madaras kertet kérzíttetheíTen ma
gának, a' Bolondok-Házába adatta Ö Felsége. 

A' Pruffziai Király, derekafían téteti a' hadi 
kéfzületeket Pruffzia Tartománnyában : különöíFen 
napkeleti Prüffziának Pillau nevezetű Erőfifégét, 
ugyan tsak karíia kivánnya helyhetni. — De az 
Orúfz Tsáfzárnénak is ezer embere dolgozott a^ 
egéfz nyáron által Riga Várán (hivoniában)•. A' kor
nyékét egéflzen viz alá lehet venni. Kéfzülnek is 4 
10—12 á*gyús üfzó battériák, 's 40 két két nagy 
agyüs tsónakok. Repdl is meg fog még jobbaq 
éröfsíttetni. 

* * * * * 
Azoa két érdemes Hazafiak, kik a'ííyertesen. 

kivül ki dolgozták a' Lélekről való Tudományt, 
méitóztaílanak név nélkül hozzánk irni, hová kí
vánják Pesten^ avagy más fö Városban Munka-
fokát le tétetni. Mi, a' hozzájok tartozó, 's fel 
feni nyitott tzédulákkal eggyutt le küldeni, $\ 
jj,cm múlatjuk. 

Költ Bétsben , Febr. első napján 179»•' 
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