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Béts, 

A' műit Vasárnap, ebéd előtt próbát tett 
már a' Nápolyi Király a' fzánkázásbaii * *s tréfá
ból jól ki találta magát fzánkázni* az Udvar 
korul, — Estvére Bált adott , fzokás fzerént az 
Udvar, melljben mintegy 12 Dámák jelentek meg 
magyar öltözetben. — Jelen volt ezen Bálban 
egy Hertzeg Fronfac nevez«til Frantzia Hufzár 
Tifzt i s , ezüst kéízületű rókatorkos világos kék 
mentében, ugyan azon fzinü nadrágban, 's kal-
pagöíl'an. Ez a' Hertzeg, Ifmaiiból jött ide, '« 
pelzélli, hogy néki íemmi baja íem let t , az oíi-
tom alkalmatoíFágával; hanem egy Frantzia Ga
vallér Társára , a ' temérdek hóltt testek között 
l i láit , kinek í'zinte két felé volt vágya a' feje; 
Jhanem a' lélek ki nem ment volt még akkor be
lőle: azért is egy köpönyeget terítettek, mint 
mondja, reája, hogy ne is ládák kínlódását; de 
az alatt is meg tettzett a' halállal való küszkö
dése. — Az említett Bálból, Redutba ment az 
Udvarnak, valamint az ott vóít Méltóságoknak 
is nagy réfze. — Két Görög AÍTzonyi öltözető 
Ál lomások, oda mentek Ö Felségéhez, 's kér i 
írást nyújtottak néki; de a' mellyet a' Felség el 
nem vett. Azonban mozdulás esik a' Maskará
kon , 's egyfzerre tej - áruló parafzt Leányokká 
változtak a' Görög Menyetskék. Ezen látás > 
múlattságára volt Ö Felségének. — Tegnap, a ' 
Nápolyi KÖvet adott Bált , mellyben az Udvar is 
meg jelent. Holnap, a' Schönbrunni nyári Palo
tába fog ki fzánkázni az Udvar, némelly Fq Mél
tóságokkal eggyütt ebédre. Estvére, fáklyák' 
világa között fognak viíTza térni a' Városba; 's 
a' főbb úttzákon fel 's alá fzánkázni. 

Gróf Efzterházy Ferentz, TsotÖrtökő'n fog 
Magyar Or/'zdg' rélzéröl le indulni innen, a' Bé-
&eííégröl való tanátskozásra Sz^ztovba. 

h Magyar 

Ráday Gyűjtemény Jelzet: 778 



n* es?. c Ó ) <̂ Sf 
Magyar Orfzág. 

Pozson, Febr. 3-dikán. Ezen folyó hónap
nak elsőjére lett kéfzen , a' tudva lévő Orfzág-
Gyülési Elegyes Deputátzió , a' maga munkájá
v a l ; melly is mindjárt azon napon , Orfzág Gyű
lése eleibe adatott, fzükséges meg visgálás végett. 
2rdikon, a'Kerületek gyűltek öfzve eránt ta ; 3? 
d-ikon pedig Orfzág Gyűlésében fogtak hozzá a' 
rostálásához, és 4 tzikkelyen által is mentek. 
A' több tzikkelyeket újra meg fogják még hányni 
vetni holnap a' Kerületek, 's úgy vefzi ofztán 
őket smét elő az Orfzág Gyűlése Szombaton. 
• Pozson., Febr. 4 dikén. A' JSápolyi Királjr, 
Ferentz Főhertzeg Hitvesestül, 's Ferdinánd Fdh. 
néhány más Fő Méltóságokkal eggyütt, ide ér
kezének tegnap a' Nádorispányhoz ebédre; még 
pedig váratlanul kéfz akartva. Estve Bál tattá* 
tott a' Prímásnál, meilyben igen vigan múlatták 
magokat a' Felségek, éjjeli 11 óráig. —• Ferentz 
Főhertzegné fokát tántzoit; a' JSápolyi Király is 
Öfzve ütötte néhányfzor bokáját 4 a' magyar nó
tára. — Ma, reggelig órakor mindnyájan ki rán-
dúlának Orofzvárra , Orfzág Birája Gr. Zichy 
Károly' látogatására, a' ki is már előre otthonn 
várta a' nagy Vendégeket. Onnan, délelőtti 10 
órára Pozsonba viffza érkeztek^ 's 11 órakor az 
Orfzág Gyűlésébe jöttek, melly a' Primas Házá
nál tartatott , a' hol lakik t. i. rooft a' Nádoris-
pány* I t t , nagy vívat kiáltások között fogad
t a t t ak , V a ' JSápolyi.Király , és Ferentz Főher
tzegné ugyan fellyűl* a' palota galleríajában fog
laltak helyet, egy tzífra felyem materiából ezen 
alkalmatoífágra kéfzültt Baldaginom alatt ; a' Fő 
Heítzegek pedig a' Nádorispány' jobb keze felől. 
•— Fel olvastatott elsőben is, ő Felségéhez ké-
fzíttetett Jelentése az Orfzágnak, melly ben ki te-
fzik a' Rendek, hogy a' melly. kívánságaira az 
Orfzágnak re* nem állott Ö Felsége, már azok 

eránt 
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eránt tsak a' jövő Orfzág Gyűlésében fogják üj-
jábban kérni Ö Felségét. Annakutánna az Ele
gyes DeputátziÓ által ki dolgozott Tzikkelyek r 

ötödikének, 's az azt követöknek visgálásához 
kezdettek; 's minekutánna kereCztűl mentek volna 
egynéhányon: déíutánni a órakor vége lett az 
Ülésnek. Holnap, ismét fog tartatni; Ma estve 
felé, viííza tértek Bétsbe a' Felségek. 

Az Orfzág Gyűlésének mikorra lehet vége, 
már ismét bizonytalan: mert eC mint Personális 
ö Kegy. jelentette a' 2-dik Táblának, Gr. Efzter» 
hdzj Férentz immár le indul a' békefféget tár-
gyazó tanátskozásra Szifztovba; de harmad nap 
múlva bizonyoílán elfog ide érkezni azon kíván
sága az Udvarnak , hogy 3 Mágnásokat^ 's ugyan 
annyi Nemeseket küldjön fel Bétsbé az Orí'zág 
Gyűlése, kik a' Miniftériumrhal eggyütt értekez
zenek felőle, hogy ha jó móddal meg nemi ké-
fz ülhetne a' békefíég, mi formán, 's mitsoda fe* 

tíítségek által lehehen tovább hadat folytatni. — 
Ízt, azért adta Períonális ö Kegy. ge előre tud

tára a' 2-dik Táblának, hogy gondolkozna addigi 
is , a' maga kebeléből fel küldendő 3 Személlyek-
ről. Az Udvar ugyan fzeretné* ha ezen 3 Sze
mélyek: maga a' Perfonálisj Almásy Pál, és Ba
logh Péter Urak lennének; egyébaránt magok
tól függefzti fel a' Státusoktói a' válafztást. A* 
Mágnások közzül küldendő Hármak' eggyikének 
az Orfzág Bíráját kívánná, a* mint értettem, a» 
Udvar.- . -

Nógrád Vármegyéből irják, hogy ott a' fzá-
oának öle ioo; a7 ízalmáé pedig 30 forint. Ár 

búzának k i I á j a 5 j — a' zabé pedig" 2* 
forint. — Minthogy a' Szegénység harmadába, 
s.öt feliért íém teleltetheti a*,marháját; V e i fem 
adhatja: tehát mit van mit tenni egyebet, hanem 
hogy le vágja, 's a' húsát füstre rakja. A' lo-" 
yával ezt nem teheti; azért is ki nyitja néki az 
istátlétj tsapja a' hóval virágzó retekre : tsak 

h 2 iiog/-
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hogy tulajdon fzemeivel ne kéntelenítteflek annál 
refztét látni. 

Debretzert% Jan. 22-dikén. „Olly sáros téli 
vásárunk vala , a' mellyhez hasonlóra fenki fern 
emlékezik, a' moftan élő emberek közzűl. Innen 
le t t , hogy mind az árúlók, mind a' vevők tsak 
felénnyin voltak, mint máskor. — Másodnapján 
a' vásárnak, úgymint igdikon virradóra követ
kezendő fzomorú dolog történt: Két Ab$úivár* 
megyei) nevezeteden Mettzensáifrél való vállal 
kereskedő Németek••+.. el adván a' vásárnak első 
napján minden vasokat , estvére bé mentek a' 
házi (gazdához vatsorálni? a' vatsora után pedig 
le indultak, a' ház alatt lévő pintze forma bolt
ba feküdni, egy tál pár tüzet is vivén magokkal, 
5s hogy annál melegebb leheílen a' bóltjok^ mind 
az ajtót, mind az ablakokat erőiTen bé dugdosták. 
Ezzel, pipára gyújtván, le feküdtek; De nem 
gondolták meg boldogtalanok, minő gyáfzos éjt-
izakát fogtak magoknak fzerezni: mert más nap 
reggeli 8 órakor, mind ketten el nyúlva talál
tattak. Az eggyik, ki valami 18 vagy 19 efr-
tendős Iffjú volt, 's az Annyának eggyétlen eggyé, 
már egéflzcn meg volt akkor hűlve *s merevedve, 
a ' nyelve pedig öl'zve rágva; azért is e' körül 
fiemmi hafzna lem lett az élefztő efzközöknek; 
a' másikbán ellenben, ki 38 efztendös ember * 
feleséges^ és 4 gyermekek' attya* vettek még éízre 
az Orvos - Doktorok 4 's Borbélyok nemelljr 
elevenséget; azért is nem nyugodtak mind addig, 
míg é r -vágás , dörgölés, és levegő-égnek fúvó 
által való béléje botsátása á l t a l , azt egéfízen 
életre nem hozták. Tellyes reménység vagyon, 
meg gyógyulása felől: mert már efzik, ifzik, V 
okoflan befzéll i$. " 

SziMzó, Jan. 2^-dikén, „Farsangi Ojság* 
— Meg kéret egy fzegény Legény, hozzája ha
sonló forsú Leánykát a' napokban. A'jegy-pénz 
miná; ofzv« egy poltúrából (poltura, &'DubretzenA 
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Kofák* iialeetusa (befzédjek módja) htrént pára) 
állott; de tsak hamar dohánjbéii fzúksége esvén 
*' Legénynek, viíTza kéri a' póltrát is a' Mátká
jától, 's dohánjt vefz rajta. Itt már azt gondol-
hatná valaki , hogy a'jegy-pénznek viflza kére-
aévél, talám az egéflz eggyeíTég' kötele fel bom
lott közöttök; de koránt fem. Már eggyütt is 
élnek; és hogy ? azt a' jó Iften tudja, a' ki még 
SL leg kiflebb férgetskéknek is gondját viseli! — 
Városunk' határát mofla a' Hernád vizének test
vér húga, a' Bársonyos. Ez , egy halakkal bő-
vlkeriö folyó viz. A' Szikfzaiak, gyakran ha-
Ufznak benne. A* napokban is ki lévén e* végett 
néhányan, eggy a' többi közzül hátra maradt , 
és a' vizben butykáfzott. Tsak hamar egy két 
fálü nagy fazékra akad, mellyet is kintsel tely* 
lyesnek vélvén, társainak reája való kiabáiiásokra 
még tsak nem is mozdult', hanem gubájával a* 
leltt kintset takargatván, úgy tettette magát, mint 
íia tövis ment volna a' lábába, *s helyéből nem 
mozdulhatna. Mikor már lát ta, hogy haláfz tár
sai tőle távúi vágynak, akkor fel kél; a*"' fazekat, 
mellynek fzáját sár fedte vala , meg üti a* fejfzé-
jével: hát nem kints, hanem hamu hulla ki be
lőle. JCzen el katzagta magát, *s pajtásai után 
sietett. — Illy hamvas fazekakat gyakran talál-
nak az ide valók, és úgy vélekednek, hogy azok
ban meg égetett emberek.* feamva fogott lenni. " 

Temesvár9 Jan. i8-dikán. *t Tegnap érkezett' 
ide, egy rendkivűlvaló Török Kurir Konjiantziná-
poijbél. Lengyel, a' mint láttzik; vagy némely-
lyeknek vélekedések fzcrént, Oláh Bojár — 's ki 
íe fzállott a' kotsiiából, hanem ment mindjárt to
vább. A' tanátskozás* helyén Szifztóvon kerefz-
tül vette volt útját, holott a' Ts . '* Kir. teHyss 
hatalmú Miniítertöl, B. Herberttől, egy nyíit-irást 
kapott, mellyben ioo arany büntetés van ki téve 
&z oUysLn pofia-hivaíaloknak, mejlyek 5 minután 
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fellyül fogták várakoztatni ezen Kurírt. — Ilíy 
nagy siettségének bizonyos okául azt tai íjak, hogy 
a' Berlinbe fzándékozott Torok Követet akarná 
még útjában utolérni, 's viííza hívni. u — Mi, a"s 
említett oknak bizonyos voltát, teliyeííéggei rneg 
Bern /.határozzuk. 

Különös doiog, a' mit siufiricil Dalmátzidbóí 
Jrtak Jan. 22dikén, hogy tudniillik kevéííel az 
előtt egy Babér - Baja küldetett volna Konjiantz-
nápoljból Török llorvdt Orfzágbq, ki arra az 
esetre akarta előre el kéfzítgetni ezen Tartomány
nak Lakosait a' Török Tsáfzár' íiagyoinásából, 
ha hogy, a' TÖrök Birodalom' forsa úgy hozván 
magával, Aujiriához kellene kaptsoltátni Török 
Horvát Orfzdgnak. De alig kezdhetett ízegény, 
követtségének folytatásába, hogy az ötét haiLini 
nem akaró Horvátoktól töxnlötzbe vettetett, 's tsak, 
hamar feje nélkül maradt, — A' fzomfzéd Török 
Tartományoknak , fegyver - nyugvások vagyon 
ugyan kívülről, az Auftriaiakkal; de magokban 
belől ? gyakran esnek véres tsatázások, a' Por.-
tdhoz\ és az Aufpiai Birodalomhoz i'zító felek 
között. 

Foksdn, Jan. u-cUkén. , ,A' hozzánk érke
zett tudósítások fzerént, Cxalátznál van már az 
Ifmailon diadalmaskodott Qrofz LSeregbéli Gya
logságnak, Kozákoknak, 's Szabadakaratúakuak 
nagy réfze , a' hajós Seregetskévei eggyütt;, Gen. 
Suvarov pedig el is ment már Galálzbél, a' Muni-
meni táborba; 's meg tette a' rendeléseket, hogy 
a' Kozákok, és SEabadakaratúak mindjárt első 
parantsolatra induljanak Brajla ellen; a' több 
Seregek is kéfzen tartsák magokat, hogy akár-
jneliy ízem pillantásban vejéndik a' parantsqlatot, 
leg ottan nyomúlhaííának amazok u'tán. Holnap 
utánra mondják , hogy kezdődne az indulás. —<• 
Áz ide naponként érkező Orofz Katonák , és Mar* 
Jtotányosok, mind meg annyi bizonyságai , az 
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JJniailban nyerít préda' fok > gazdag yóltáaak. 
Mindenfelé tsak a' fok török fegyverrel, ládák-
kai, edényekkel, 's fzebbnél fzebb felyem mate-
riákból kéí'zűít torok aífzonyi öltözetekkel rakott 
fzekereket lát itt az ember. Azon tsudálkozunk, 
hogy ámbár tud tokra vagyon is az ide való Ka}-
maroknak, raelly nagy böviben legyenek az Qro-
fzok az efféle prédáknak : még is azokat alkalma? 
jó árron meg vefzik töiök. " 

Német Birodalom. 
Emiitettük vélt közelebbi Levelünkben, hogy 

F. M. L. Kheul közönségefie tétette Lüttichbént 
azon feleletét Bendcr Fő Vezérnek, mellyben ez -
nyilván bizonyítja, hogy Dohm Úrnak, ( a ' Cli-
víai (Cleve) Prujfzus jMinifternek) femmi Levelét 
nem vette 's a' t. Hirével esvén ezen közönségeire 
tétel a' Lüttichi Prujfzus Miniiternek, B. Senfft* 
nek, következendő grtelmü Írását botsátotta i6» 
dikon Kheul F . M. L. hoz : 

„Éppen morf hallom,hogy egy írás van kirzegezve 
közöns. helyekre, melly BenderFővezév Úrtól lzál> 
mazo.ttnak van eíö adva, 5s azt tartja, hogy Dohra 
Úrnak ezen Generálishoz bofsátott irása, tsupa 
kőkemény legyen. Hallom egyfzersmind, hogy 
ezt a' fel fzegzett í rás t , y4ujiriai Katonák ftrázsáí* 
lyák. E z , énnékem olly hihetetlennek tettzett, 
hogy tüstént végire járattam a' dolognak hite
leden , 'g akartam azon fzemtelen irást haladék 
nélkül közleni JEicelL iáddal; minthogy arról 
Exeeil- iád bizonnyal femrnit fem fogott tudni , 
és Exc. áejtól femmi nem eredhet ojiyan, a' m\ 
ellenkezik a' betsűlettel, igazsággal, 's a' Nem
zetek5 Törvénny ével; és a' minek tsalhatatlanúl 
kedvetlen következései lennének. KeremExc.dat, 
hogy ezen fel lzegzett írást mindjárt veteíTe le» 
's ezen ízemtelenj és az én betsületemet sé^rt^ 
írásnak fzerzoit keresteffe k i , " — Ezen Írásra 

nem 
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nem felelt F . M. L. tfA<?«/ Úr: minekokáért mát 
nap, az az 17-ken, újra más Levelet vett B. &?/$^ 
t o l , mellynek e' volt a' foglalatja: „Nállam 
volt ^ifpre Major Úr, 's értésemre adta, hogy 
Excel, ád maga fzegeztette légyen fel azt az írást, 
melly eránt panafzolkodtam volt Excel, adnak. 
Által lathatja Excel, iád ezen ide zártt párjából 
Bfnder Fővezérhez irott Levelemnek, azon érzé* 
kenységeket, mellyeket önt belém az efféle velem 
ra ló bánás. Nem hittem vólua, hogy eggy yiu* 

jtriái Generál olly alatsonyságra vetemedhetne, 
hogy egy hamis Ivást fzegezteííen fel közönséges
ben; mert minekutánna én közlöttem volna, mint 
Minifter, Excell. iáddal a' Dohm Úr' Írásának 
párját: többé annak valósága eránt nem lehetett 
volna femmi kéttsége Excell. iádnak." —̂  Erre 
a' Levélre fem nyert válafzt B. Senfft; hanem a* 
helyett következendő felelettel tért viíTza az Inas
sá , hogy t, i. ö Exc. B. Kheul^ Inaflal nem be-
fzéllene Ezen izenetnek vételével, így irt már 
inofi: harmadfzor B. Sevfft^ Gen. Kheulhoz; 

„Mivel én minden lehetős efzközöket meg 
akarok av végett próbálni, hogy Exceli, iádtól, 
maga ki nyilatkoztatását nyerhefíem, és mivel 
Exc ád' Ádjutántja azt mondta az én Inasomnak, 
hogy Exc. ád Inaífal nem befzéllene 5 tehát ime 
küldöm moft a' Titoknokomat, ki ezen irást ke
zébe adja Exc. adnak, 's kérje, hogy irjon né
hány fzokból álló feleletet. Nem keltem én ki azon 
gyalázatos dologra is , t. i. a' tudva lévő irás* 
fel fzegzósre ; moft fem változtattam én az akkori 
tgendes magam véselésemet, a* midőn nevelni 
tettzik inkább Exc. adnak a' hántások fzámát az 
elégtétel helyett; mindazáltal illy [zelidségem 
mellett fem aláztam volna már meg magamat 
annyira, hogy még egyfzcr irjak Excell. iádnak: 
hanemha ezt az én Királyom' tzimerének, 's az én 
ízeméllyemnek bátorsága kívánná. Úgy értem., 
Jiogy az Exc, ácT parancsolatjára & fzegzett tsa-
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iárdság / / ' impojlure) fel zendítette a' Népet elle
nem , s hogy Ellen-jelentést kivan tőlem ; meliyet 
én, ö Exc. Bender Fővezér Ür eránt való tií'zte* 
létből nem akarok adni, úgymint a' ki eleibe ter-
jefztettem a 'dolgot , 's kinek okofíagától, és es-
meretes igazság' fzeretéséíöl, haladást nem fzen-
védő elégtételt várok. — Ha Bender Fővezér t 
irta Excel, adnak, hogy hamisnak hirdettefíe ki 
azt az írást, a' meliyet ő nem vett: bizonnyal 
nem gondolta , hogy egv Generális , kire 5000 
emberből álló Sereg vagyon bizva, egy minilleri 
jelentésnek ellenére egy történetből való paran-
tsolatot végre fogna hajtani. Kérem azért E x c 
adat , hogy az én fzállásom tájára ftrázsát állít-
faflbn; külömben kéntelen íefzek, még mineke
lőtte bé fetétednék , valamit adatni ki nyomta-* 
tásban, meily által bátorságomat efzközölhes-
sem. u -r- Ezt a' Levelet fel fem nyitotta Gen, 
Kheuly hanem a' maga épségében viíl'za küldötte, 
's meg mondta a' Titoknoknak, hogy ő í'emnú 
Levelet többé el nem vefz; hanem Senffi Ürt 
Bender Fővezérnek jelentse, ha mi jelenteni valója 
van. r— íS-dikon azonban, ugyan tsak botsátotta. 
maga i s , következendő értelmű írását B. Senfft* 
hez: „ Sietve küldöm az Ürnak ezen ide foglalt 
Levelet, 's kérem az Urat , hogy az t , oda, a* 
hová fzukséges, tovább útasíttsa. Mihelyt elfo
gok olvasni minden Leveleket, mellyek azzal 
jöttek volt: ízerentsém leííz , az Ür' tegnapi Le* 
veiére felelni ."— SenJftlJr, azt válafzoita Gen. 
Khculnak) hogy Levelét fel nyitatlan küldte volna 
viflza: a' mint ö Exc. jának tettzett volt t i. teg
nap tselekedni 5 ha úgy nem vélekedett yólna, 
hogy talám Bender Fővezérnek, Dohm Úrhoz; 
fzólló valamelly iráse fogott abban lenni. — Gen. 
Kheui, így irt másod izben Senfft Ürhoz: „ Az 
ide foglalt Levélből ki tettzik, hogy Bender Fö-
Vezér, .16-dikon meg kapta végre Dohm Úrnak; 
ffedeti írását, mellyae-k nyomtatott párját mé>M 
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2 napokkal vette volt az előtt. Az ellen,kez# 
értelmek, 's az azoktól fzármazatt közönségeivé 
tételek mind annak a' meg foghatatlan nagy sie
tségnek fzüieménnyei voltak, mellyel ezeii i ia; 
két napokkal nyomtattatott ki előbb, mintíém „ 
maga meg határozott helyére érhetett volna. h,-> 
az Úr jónak itéli, a' Közönségnek erről való úta* 
sítasa végett, ezen Leveleknek, 's a melléj £.k 
foglalt párbéli írásnak közönségeíré tételeket: azt 
én egéíTzen az Ürtól fúggeíztern fel." — Serij/t 
tirnak e'volt a'felelete: ,,Mind az Exc. áddal 
tartott beí'zélgetésemből, mind azon miniileri Le
veleimből, rnellyeket 14 's 15-diken botsátottam 
Exc. ádhoz, a' midőn meg küldöttem Exc. dnak 
párban , Dohm Ürnak Bender Fővezér Ürhoz 
fzolló Leyelét, által lehetett azt látni, fhogy ezeu 
Generál vette, vagy .fogja venni az emiitett Írás;.; 
és hogy az nem költemény volna. Az illetk .1 
közönségeire tételeket tehát azon meg hivés ; 
betsüiet hibázásának lehet tulajdonítani, mt ••.•_.-
meg hivéfiel s betsülettei ö JPru(jliai Felsége' 
nifterének tartozik Exe. ád; 's ezen kozönse 
tételek pedig kitsinbe, hogy tűzbe nem hű 
ellenem a' Népet, 's mind bátorságomat, 
betsületemet kotzkáia. nem vetették. — A 
meg foghatatlan nagy siettségqek tettzik t ievt . . i 
Exc. dnak, a' Dohm Ür' Írásának közönségeiíé 
tételére nézve: az t nem egyéb,volt, hanem az 
én Uramnak a' Királynak méltóságáért való buz-
gólkodásom, 's a' Lüttic/ü Hé/Jocsának érzése, 
mellyel el akarják hitetni, hogy mellőle Prujjz/a 
e lá l lo t t : erről , bizonyságok vágynak kezemnél. 
Ezen környülállásokban , 's a' midőn haladék 
nélkül kezdendők vajának már a' Tsáí'z. Komiíz-
fziónak munkálódásai ( t . i. a' pártütés által fel 
bontott rendnek viffza állítása) itéllye meg.akárki, 
a' ki réfzre haiiás nélkül tud itélni, ha vallyon 
haiaízthattam e'én ezen közönségeire tételt, melly-
röl előre tudósítottam volt Exe. adat. %n, azt 
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gondoltam volna, hogy megbántom vele E.xc. dat, 
ha tsak efzembe találna is ötleni, hogy egy Kurír
nak el késődése, a ' k i mihelyt egyí'zer elindult, 
nints többé a' Küldőnek hatalmában, Exc. á d \ t 
olly meg foghatatlan dolgok' el követésére vi~ 
kelné. 

Folytatása következik. 
A n g i i a. 

Az AÍTzonyi Nemnek feslett életet élő réTze 
felesebb í'zámmal vagyon Londonban, ötven ezer
nél; ez az oka kéltség kívül, hogy akármelly 
álnokságokra is kéíz ofztán vetemedni, tsak hogy 
pénzre teheflen fzert; mint ezt az itt következő 
történet bizonyítja, melly történetből egyízersmind 
az h ki telizik, hogy valamint Jzemély válogatás 
nélkül efö vefz akárki Fiát az Igazság Angiidban' 
úgy más réí'zről napfényre hozza minden hamis 
vád ellen az ártatlanságot: Az el múlt hónap
nak közepe táján, játék néző helybe.megy egy 
JJ'tnqarvon nevezetű Irlandiai (Hibetniai) Lord. 
A'játék alatt fzóba ered egy fejér fzeméllyel, 's 
meg igéri néki, hogy a' Teátromból haza fogja 
kotsin vinni. Meg is tartotta igéretét; hanem a' 
menetel közben egéJTzen meg undorodott tőle: 
minekokáért oda érvén annak lakása ajtajához, 
rein akart a' kotsiból ki fzáilani; ugyan tsak egy 
Ginét (Guinée) nyújtott néki ajándékba: de a' 
mellyet ez el nem vett , mivelhogy többre lett 
volna vágyódása. Midőn femmiképpen nem bol
dogulhatott az AíTzony a' Lórdal , éjjeli vigyázót 
kiáltott, 's míg az elő jött volna, galléránál fogva 
tartotta a' Lordot ; a' midőn pedig el érkezett, 
által adta néki mint őlly tolvajt, ki a' kotsin lett 
éggyüit jövetelek közben harmadfél Ginét lopott 
volna ki az ö zsebjéből. A' Lord , törvényi vis-
gálás alá vettetett, melly fok órákig tartott. Az 
alatt gyakorta ellene mondott magának a' vádoló 
tfzeniéíy. Végre ártatlannak ítéltetett minden 
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betétet tél a* Lord. A* visgálásnak végződéséi 
v e i , meg tépte volna a'fel zúdult nép, vakmerő 
gonofzsagaért aj vádoló álnok AflTzont: hanemha 
a z , egy hátulsó ajtón ki lopódott, fogadott ko
mira uit't. 's hirtelen el illantott volna. 

Lengyel Orfzág. 
» , 7 a " ' 10 dikei Ülésében, V külső dolgokkal 
feano Deputaíziót botsátoita maga eleibe az" Ör-
í 2 a AV7 ú l é s e > > be záratván az ajtókat, úgy 
iialgatta végig annak elö adását i, a1 Portéval 
kötendő fzo^ettségnek mi formán való létéről; 
v - 4 í £ ? f f i i a i udvarnak -eggy írásáról, melly et 
közelebb botsátott a' Lengyel Köz. Társasághoz, 
a kereskedés dolgában. Fel olvastatott az erárcf 
való ítelete JS az emiitett Deputátziónak, mit 
kellene felelni a' tíonftantzinápolyl Lengyel Követ
nek; melly köz akarattal helyben hagyatott, 'a 
abban állott, hogy frigyet, a z a z , egymás védel
mezését tár^yazó ízövettséget kötne a' Követ a' 
Portavai, még pedig úgy, hogy attól a' kereske, 
f£*f

tX
T$T*zát külön ne fzakaflz^ V azzal a' fel 

tétellel hogy Lengyel Or/zdg azon erőhöz fzabott 
Hiertekben legyen köteles a* Portát, valameily 
*neg támadó Elieqség ellen fegíteni, a* minémü-
vei PruflYia fogta eleve gyámolítani a' Portát. - * 
Ezen ICIFÜI parantsolatot vett, hogy abba aVbé. 
tííííegröl való tanátskozásba menjen, a' hol Len, 
gyei Orfzág> hafzna. fogta kívánni az ö jelenlétét. 
Továbbá, hogy egy bizonyos Minifíernek közbe 
jövetele nélkül folytaíTa az elibe adott dolgokat 
Ktmjiantzinápolyban , a' melly Minifler t. uafca,.'. 
dalyokat formált ,.>* fekete tengerén*való keres
kedésekre nézve a' Lengyeleknek. — El olvasta
tott ezen Ülésben, a' Saxoniai Vál. Hertzesnek, 
a Koz ; Társaság' Dresdai Tífztviselöjéhez stasí-
toit írása is , meílyben köfzöni a' Vál. rfertzeg, 
h'ogy a' Lengyel Nemzet másod izben is kh'4->ta 
Qlct niag§ ÍUrállyáQat Úgy vóit alkalmaztatva 
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ft* Vál. Hertzeg' Reveié, hogy abban gyönyör* 
ködhettek ugyan a' Lengyelek; de meg nyugtató 
ieokra ugyaíi tsak nem fzolgáihatoíí; mert az ajáfl-
Jásnak bizonyos feltételei vágynak. 

A' következendő -napi, úgymint ii-dikiÜlé»? 
ben az eránt lett végzés , hogy egy Törvény.. 
Könyvnek kéfzííésére, '& eggy új Törvénykezés.? 
.módjának "feltételére Deputátusok válafztaílana.k; 
figy nem kiilÖmben, hogy a ' had i dolgokra — 
közönséges jövedelemre — nemzeti gyermek ne 
Velésre, és tartománybéli belső bátorságra (poli-
tzájra) ügyelő Dikaftériomok is meg viSgáltalÍÁ* 
jaak. 

Tőrök Éiro dalom. 
Égy Konjiantzindpolji Levélből, melíy köfe 

í?OVy2í2-dikén, azt olvaíl'uk , hogy a' Porta kevés 
napok alatt feles tudósításokat vett a' Nagy vezér 
tői; meliyek igen titokban tartattak ugyan: mind
azáltal olly mozgolódásokat okoztak, meüyekbő! 
könnyen iajdíthatták, hogy nagyon roíl's híreknek 
kell azoknak lenni. És mivelhogy eggyátalíyában 
JTzükséges vélt, a' további veízéíynek meg előzé
séről Való gondoskodás, 's az e' végre haladék 
jiélkülkívántató rendeléseknek meg tétele: fötfi-
miképpen nem lehetett eleit venni, hogy közönsé
geire ne lett légyen Üj-Kiliának el veíztése, '$ az 
Orofz hajós Seregetskénék a' DuncC torkolatjaiba 
lett béférkezése. Mivel ezen környúlállásoknak', 
bajos és nehéz voltakat jót látta a' Nagy Ür, 's. 
azonban azt is hallotta, liógy az Úrofzíö hajós 
Sereg á' tengeren vagyon: gyakor ízben Díván c 
gyűjtetett, meílyben végre meg állíttatott, hogy 
hajós Sereget kelletik,, minden késedelem nélkül 
küldeni a' tengerré. Ezen végzéshez képest, az 
yfrfendlóa ( abba a* helybe, meílyben a' hadi ha* 
jók tartatnak) ment a' Kapután Baja, Öízve hi
vatott minden Kapitányokat > s közlötte vélek 
ft*pirán hlatároaását"; de ezek kereken fiiegin**' 
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dották, hogy ő néfciek teííyes lehetetlenség volna 
tengerre fzálíani: minthogy' ríiindermek hijjával 
vágynak. A' Kapután Raja viilza tért a* Divdn-
ba, 's elő adta, hányadán van a' dolog; égy-
fzersmind azt javasolta, hogy jó volna, azon 
uilgiri hajókat küldeni el, meliyeknek fegíttségek 
által győzetett meg az ^Archipelagason az Orofz 
hajós Sereg, 's a' meliyek még a' Konjiantziná-
•polyi Tsatornában volnának. De nem boldogul
hatott az Algiriakhal is a' Diván, úgymint a' kik 
azzal mentették magokat, hogy ok egéíTzen járat
lanok volnának a' fekete tengeren ; reményletté 
azonban, hogy ajándékkal mégis tsak meg veheti 
talám a' fziveket. 

Azon Foglyokat, kik az Arckipclaguson ei 
nyertt Orofz hajókon találtattak, mind egylábig 
ki vtgziXtXX&Konfiantziniípolyban a" Szultán, azért, 
mert azok mind az ő tulajdon alattvalói közzül 
mentek volt által Orofz ízoigálaíba. 

A' Porta, meg kérte volt darab idővel Nov. 
22-dike előtt a' Fedentzsi Köz. Társaságot, hogy 
engedne által néki pénzért 3 hadi hajókat; de 
íemmi válafzt fem kapott volt még, az emiitett 
öapig. 

Bátor, és érzékeny fzivr példájd. 
Történt az el múlt Jan. 16-dikán Lüttichben^ 

hogy egy 4 lovas kotsi beié fordult a' Mofa (Maas) 
vizébe, meíly nagyon meg áradt vóit. Bollisné 
líevezétü Aflzonyságnak % Gyermekei voltak, a' 
Gondviselönéjekkel eggyütt a 'kotsiban, kik mind* 
nyájan a* vizbe vefztek volna; hanemha egy ne. 
mes fzivú Szabadítót tá/mafztott volna az ííteni 
Gondviselés, ki utánnok ugorván, mindnyájukat 
fzerentsélíen ki mentette a' halár torkából. Ez, 
a ' zöld Loudon Regementjének egy Scotti nevezetű 
Altifztje volt. — Az úgy nevezett Feiélkedésnek-
Társasága fel tette, hogy ezen példás remekjét 
a* munkás emberi ízeréiatnek örökösiteni fogja 
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Angiidban különös Társaság vágyon, 
Ember-Baráti Társaság nevezet alatt , melly 
a' halál' révéén járó fzerentsétíeneknek ujj 
életre való hozattatásokat efzközli; 's ekkép
pen â  pénzt életté tudja változtatni. Midőn 
j 788-ban Apr. elsőjén tartotta volna ezen Tár
saság, a' maga efztendőnként elől forduló 
innepét, 43 Személlyek voltak jelen, kik hogy 
réí'z fzerént viz, réf'z fzerént füst 5s gőz által 
életeket nem vefztették, köfzönhették ezen 
nagy lelkű Társaságnak. 27 Gyermekek vol
tak köz ott ok. Ebéd után kétfzer mentek ko
ros körül az inneplo palotában, fel fzóval 
áldván a' magok Jóltévőiket; melly alkal-
matoflaggal könyben lábadtak minden fzemek. 
Ezen protzeílziót, alamisna fzedés követte, 
melly ízaporábbra ment 500 font Sterlingnél. 
EgélTz éjfélig maradt eggyutt, nagy vigadoíá-
sók között a' Társaság. 

t- * * * 
#' # # * * 

Az elöbbeni Darab 139 lapjának 6 dik sorá
ból ki kell maradni ezen . fzóknak ;. másod 
Ízben. Mert a' Sept. 5-dikén fel küldött Hit Le
vél (Diploma) formája, igaz hogy másod izbéli 
volt : de az elöfzör ki dolgozott Hit Levél for
mája nem küldetett volt fel ide. 

A' 140-dik lapon ki tett első Tzikkelynek bő
vebb , s' eggy ki fejezésre nézve helyesebb elő a-
dasát találják JÉrd. Olv. ezen következendő fórok
ban : . . . . . . ; 

A' Hajdú- Városok erántt, a' végre fel tett 
kívánságokat a' Státusoknak és Rendeknek, hogy 
régi fzabadságaikban és Júliáikban örököíTen meg 
hagyattafíának , moít fem ellenzi Ö Felsége; úgy 
mindazonáltal, hogy a' m'eíly just a 'Kir. Fiskus 
az 1715-dikbéli 95-dik tzikkely fzerént fenn tar-
tott, annak törvényes úton való meg határozását 
izutáa is keresheűé. ISÍem küiömbe* a' melly raj. 

Ráday Gyűjtemény 
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tok lévő köteleztetések törvényesek, azok a' ma< 
gók valóságokban meg maradjanak. A' mennyi
ben pedig magokat fzer felett meg terheltette knek 
lenni gondolják, ennek orvoslását az Orí'zág Gyű
lésén keresheífék. 

Egy véletlen eset okozta , hogy a' múlt Pos
tán el nem küídödhetett a ' le irtt Vadáízat' Raj
zolatja : Most tehát ide zártuk; a' jövő Postán 
két í'zép Magyar Tántz nótával fogunk kedves
kedni a' Farsangra. 

Januáriusban küldöttünk volt már egy máa 
"Rajzolatot, következendő aiól-iráfFaí: így jelen
nek meg d Zdfzlóaüyak Budán , d Magyar Korona 
Srzcsere. 1790. 

Peji Tármegye > közönséges Gyűlések' tartá-
iához fogott, ezen hónapnak 3-dikán. Első Ülé
sében i s , mindjárt némelly kebelebéli nyomorult 
helységeknek fel fegélléséröl gondolkozott; úgy« 
mint a' mellyek oily Ínségre jutottanak, hogy 
»ás - és gyékény - tövekből kénteleníttetnek ma
goknak lifztet kéfziteni. El végeztetett tehát , 
kogy néhány fzáz mérő gabona fzállíttaflek azpfo 
nak fzámokra; és hogy a' dolgot ízivére k?ll 
feötni a' Kir. Helytartó Tanátsnak is. Ezen al-
kalmatoíTággal példás ajánlást tett a' H. Grafpifc 
kovits' Jófzágainak Árendátora, Tanátsos Glu-7)-
%-dtz Úr, hogy t. i. többet ezer kobol búzánál, 
felénnyi áron; mint moft kél , kéfz lefzen ki-
ofztani, és tsak a' jövő Sept. végére kivánja a* 
búza' árrának le tételét. — Bártsak fok Követői 
találtatnának, ezen könyörülni tudó Úrnak! 

Költ Bétsben , Febr. 8-dik napján 1791* 


