
Béts. 

A' múlt Szombaton, úgymint Fébr. ii-dikéri 
Izületése napja volt Ferentz Főhertzsgnek , a' mi
dőn tehát 23 efzíendög lett már: mivel 1768 báni 
jött a' Világra. A' Fohertzeg' tifzteíetére, nagy-
udvari Bál tartatott azon nap estve az Arany-
Szálában, 's gazdag vatsora is adatott a'hivátalö* 
Fö Méltóságoknak, Más nap dél tájban, öízvé 
gyűltek azon mind két nemen lévő Fö Méltóságok 
á' Nápolyi Követ' fzállására, kik néhány napok 
múlva , fíégy külÖmbkülömbféle Kontratántzot 
fognak az ide való Redut-Szálában (Palotában) 
tántzolrii, a' Nápolyi Királynak vezérlése alatt ; 
*s ki ízánkáztak a' Práter erdejében lévő Tsáfz* 
jfnúíató Házba, holott a' Nap. Király által- meg 
vemíégeltettek. A'. i'zánok mind piruts-ízánok vol
tak i két két fzemélv re valók. Nem kellett ez 
.úttal íbrsra botsátani, mint az első fzáhkázás* 
alkalmátolíágával, mellyik Gavallér , meUyifc 
Dámát vigye: mert ezt moít a' tántz' rendje ha
tározta meg, melly már előre ki van tsinálvaj 
tsupán azt végezték el vonás által magok között, 
niitsőda rendet tartsanak a' fzanok. R Auerjperg 
Adárn vezette a'í'zánkázó íort, de moít nem magá-
noííán ül t , hanem Gaganek Grófnéval eggyütt. 
Másodikban mént Markéze Pr/or<?, a' Nép. Király* 
kedves Embere, Gr. Efzterhdzy Ferentznével, a* 
ki ízületeit Grafflalkovits'.-Leány. 3.) Nápolyból 
való M. JDiomeede Caroffa, Vallis.. Grófnéval, a ' 
ki ízületeit Waldfiein. 4.) Gr. Vallis József, a ' 
moft Szifztóvban lévő Hollandus KÖvet' B. Haefteri 
Hitvesével. 5.) A' Nápolyi Követ M, Gallo, ide 
való Lengyel Követ' Gr. Voynd Hitvesével. 6.) 
Gr Kihsky József, Gr. Hadik Jánosnévál; abban, 
a' liánban, meJlyet az Udvar adott volt ez alkal-
ínatoíTággal, a' Nápolyi Király' fzámára. 7.) ö 
Fels. a' Náp. Király , H. Lichtenficin Aloyf. néval; 
SL Gr. Kinsfcy József' ízánnyáií. 8.) Obriftiieut, 

if 'Gr; 
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Gr. Dietrichjiein , Gr. Kinsky Filep' volt Felesé
gével , a 'k i fzületett H, Dietrichjiein Leánj . 9,) 
Nap. M. liieria, Kinsky Józsefnével, a' ki ízüle
teit Gr. Harrach Leány. 10.) H. Schwartzenberg 
József, Sera Capriola He zegnével , az OroJ'z 
Udvarnál lévő moítani luíp. Követ' Hitvesével. 
11.) Gen. H. \Auerfperg Károly, Gr. W'rbna Ru-
dolfnéval, a 'ki fzületett H. Kaunitz Leány. , 12 . ) 
Gr. Wrbna Eugen, H. Lichtenjiein Károlyiéval v 
a' ki fzületett Gr. Khevenhüllcr Leány. 13.) Larid» 
gráf Fürjienberg, Zichy íftvánné — fzül. Pálffy 
Grófnéval. 14.) Nápolyi Hertzeg Sicignia.no, H. 
Lichtenftein Káptalanbéli Úrral. — A' fzánbéli 
lovsaknak fejeket, nyákokat, és farokat magaífan 
fenn álló íimtz-toll-bokréták ékesítették, 's fzer-
fzámjaik rakva voltak tsörgőkkel. Minden fzán 
előtt egy Lováízmester, vagy házi Hufzár iovag-
lot t , tzifra köntösben; ezt ismét 2 durrogató Le
gények követték. — Estve, fok égő fáklyák kö
zött lett a' viíTza fzánkázás. — Ez nap nem volt, 
mint fzokott rend fzerént lenni, Bál az Udvarnál j 
de bezzeg volt eggy ollyan maskarás Bál a' Redut-
Szálában , mellynek párja fe Károly*, íe Ferentz\ 
*s M. Therésid , és II. József Orí'záglások alatt 
íiem volt még; és így a' miólta fenn áll a' Redut-

(Értjük a' pénzért adatni fzokott maska
rás Bálokat.) A' Kaffzára vigyázó Személlyek 
bizonyítják ugyan is . hogy még foha fem vettek 
feé annyit a 'Bemenőktől, mint ekkor; tudniillik: 
6400 forintot *). —- Eggy egy Személy fzokott 
£ tsupa bé-botsáttatásért 2 forintot fizetni; vol

tak 

HÍIH1I miMIIIW.r r . m . , . i , . i . I nl.li nu . . . n.'i • • - • i . ' • ' • < 

*) JÓI telt ez úttal az Udvari Teátrom' Kafz-
fzája, mert a' Musikusok' 's a' Redutfzáiát 
világosító yiafz-gyertyák nem kerültek többe, 
mintegy 400 forintnál: 6000 jutott tehát a&-
emlitett KaffzáSa. 
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iak tehát *2oo-an, a' kik fizettek: azoknak fzá-
mok, kik ingyen kaptak bilétet az Udvartól, reá 
ment Valami 300-ra. — Jelen volt ebben a' Bál
ban a' Tsáfzár is , a' Nápolyi Király és Királyné, *• 
Jibrentz, Ferdinánd, 's Károly Főhertzegek, Fe-
rentz Föhertzeg' Hitvese, és Albert Hertzeg , fok 
Udvari Méltóságokkal eggyütt. Estvéli 10 órá
tól fogva , egéfz reggeli 5 óráig, foha le nem 
ült Ö Felsége a' Tsáfzár; hanem állott, járkált, 
's még ollykor oliykor tafzításokat is kapott. 
Kivált, a' többek között e'ggy OlafzMaskara igen 
meg találta tafzítani: de a' melíyre ö Felsége meg 
fem fzóilalt. Mondja azonban egy más, az em
iitett Maskarának olafz nyelven, hogy vigyáz
zon, mivelhogy a' Tsáfzár lett legyen a z , a 'k i t 
úgy meg táfzított. Erre a' Maskara viffza néz, 's 
jól ízemébe tekintvén ö Felségének, azt monda: 
„Ugyan fzeretem, hogy láthatom; még úgy fe 
láttam. " —• A' Nápolyi Királyon nem tágítottak 
két affzonyi ruhás Maskarák. Sokat nevetett 
nékik a' Király. — A' Nápolyi Királyné, fekete 
maskarában járkált fel 's alá, a' múlató Nép 
között, éjfélutánni 3 óráig. A' Főhertzegek, 3S 
Fsrentz Föhertzegné, néhány Kamarás Urakkal, 
's Gróf Kisafízonyokkal eggyütt, egy Frantzia 
Quadrilt tántzoitak; mellynek igen fok Nézői 
voltak. — Egéfz reggeli 6 óráig tartott a 'musika; 
még akkor is tömve volt a' Szála emberekkel. — 
A' haza-menetellel, fokán meg akadtak: mert 
reggelre ízintúgy fzakadt, úgy esett az efsö; 's 
mivel az erfzéunyek nem engedte, hogy annyit 
fizetheffenek a' kotsisoknak, a' mennyit fzoktak 
azok olljan időben kívánni: tsak per gyalog 
kellett haza vezetni nagy tzifrán, 's jobbára inas-
karáíFan a' Kedveffeiket. 

Tegnap , ismét Bált adott a" Nápolyi Követ, 
mellybea az Udvar is meg jelent, fzokása fze-
rént. 

N a Ne* 
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Nevezetes foglalatjáért, ide iktatjuk egy Le
velét az Oro/'z Tsáí'zárnénak, mellyet a z , ínég 
a' múlt eí'ztendő' Novemberében utasított Beesőé, 
H. De/ignehez: 

,,-Ne féllyen Hertzegséged, hogy úgy bánjak 
a' Leveleivel, mint a* Szomfzédiméival. Hertzeg
séged' Levelei mindenkor gyönyörűségemre vágy
nak nékem; másoké ellenben gyakran unalmat 
okoznak. Hamar s által adom az illyeneket* 
visgálás végett a' Tanátsomnak, mellyel, én min
denkor eggy értelemben vagyok : ha ő az én ér
telmemen van. Ellenben gyönyörködtető íögla-
laíoííagom az énnékem, midőn "Hertzegségednek 
kell válafzolnom. —* A' Pekingi Újságok azt bi
zonyítják nagy magafztaláílá] , hogy a' kis fze-
ma Chinai Szornfzédim , péídáíían követik 

f iontról pontra azon ízámtalan izokásokat, mely-
yeknek alája vágynak vettetve. — A' mi illeti 

az én Perjel Szomfzédjaimat, ezek rend fzerént 
nyákokat törik egymásnak minden hónapban. 
Hasonlók ezek a 'mi tengereink' jég-darabjaikhoz, 
mellyek a' fzélvefzek' idején öfzve ütődnek , 's 
egymást el törik. — A' Lengjelek, hogy reá üt-
heíTék a' magok fzabadságokra a' petsétet, kéí'zek 
a' katonai Defpotismus jármába botsátani nya
kaikat ;. 's ezt , annál Szabadabb akarattal tseíe-
kefzikv minthogy magától függ közzülök kitöl-
kitöl, hogy a'tsengő pénzt, mellyet azért fogtak 
adni nékie , el vegye e ' , avagy nem. — Selim, 
és a' Divánja, jónak találták, hogy Tutörság 
alá adják magokat, 's Túlóráiknak engedjék ál
t a l , hogy azok' tüzeíTen' folytaííák az ő dolgai
kat. — így könnyítnek leg alább magokon. De 
m i , mind fzárazon, mind vjzen tsak verjük őket, 
a' *mi ditséretes fzokásunk fzerént. — T i , ^iu-

Jtriáiak! . . . T i , békeíiéget tsináltok! . . . . — 
A' két Bárók (Ige/Jlröm, és Amijeid)-?C •Verele'-
nél fzerzett. békefféget még eröíí'ebb talpra fogják 
már moft helyheztetüi , két réízröl való követtsé-

geik 
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geik által. (Igelftröm, az Orqfz Tsáfzárné Kö
vete Stukkóimban; B. Armfeld pedig a' Svéd Ki
rályé, Pétersburgban.) — .Anglia, hadhoz kéfzíti 
magát. — Spanyol Orfzdg, békéltetésbea foglala
toskodik. — A' Prujjziai Király, Diktátorrá akarja 
magát tenni. Nem volt az , az ő Attya' J3áttya 
(Fridrich) 1756-ban. — Frantzia Orfzágnak 12CO 
Törvényadói vágynak, kiknek fenki í'e fogadja 
más í'zavokat, hanem tsak a' Király. — Hollan
dia, örömestebb fzeretne pénzt nyerni kereskedése 
által, mint pénzét hadi kéizületekre fordítani's a' t. 
%x\ fzinte el is felejtem magamat. Tsak a' Szóm-
fzédimról kellé vala Hertzegségadnek ízóilanom: 
?s azonban Adat, és Európát rendre mustrál
tam. 

Magyar O rfz á g. 
Az el múlt hónapnak g-dikán költ Kir. Vá-

lafznak el maradt réízéböl ezeket kivántuk köz
leni : 

Az úgy nevezett Patentalisoknak küldését 
tsak azon esetre tartja Ö Felsége midőn egye
dül azok által lehet foganatoffan közönségesek
ké tenni oliy dolgokat, ' mellyek külömben a* 
Törvénnyel nem ellenkeznek* — Ha fognak ta
lálkozni a' Magyar Nemzetből, kik egyébaránt 
ízükséges minémüségekkel fel ruháztatva lévéa 
Követtségeket kivánnának viselni: az illyenek-
nek utat fog nyitni Ö Felsége , a' Státus belső 
Kancelláriáján való magok tökélletes el kéfzi-
tésére. — Az Iffjűság nevelése módjának ki tsi-
náíására meg engedi Ö Felsége , hogy különös 
Prízág Gyűlési Deputátio áilittalíék fel: de ki kö
ti a' maga Kir. juííainak e' réízben is sérelem nél
kül való maradását, Ö Felsége bizonyosokká te-
|zi a' felöl a' Státusokat és Rendeket, hogy sem 
mi dolgodnak folytatására idegen nyelvet bé nem 
Vifz; 'shogy pedig a' fzületett Magyar Nyelv inkább 
ierjedjen, és pallérozódjon: a' Gymnaíiumokban, 

Aka^ 
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Akadémiákban, és Magyar Univeríitásban különös 
Tanítója fog a' Magyar Nyelvnek, és Stylusnak 
rendeltetni, hogy mind azoknak, a' kik még a' 
Magyar Nyelvet nem tudják, 's meg akarják ta
nulni; mind pedig a' kik már értik, 's benne ma
gokat tökélletesíteni kívánják , alkalmatoííágok 
lehefíen a' magok kívánságaiknak tellyesítésére.;' 
a' dikafíériorni dolgok pedig deák nyelven fognak 
még raoft folytattatni. — Ö Felsége kegyeimeífén 
reá áll, hogy a' Kánoknak, Jájzoknak , és Hajdúk
nak ülések 's voksok leheíTen ezentúl az Orfzág-
Gyűléseiben; és ez eránt közönséges törvény is 
hozattaflek. — A'Felség' meg hántása büntetésé
nek, közöns. törvény által meg állítandó enyhíté
sét (mitigatio) nem akarja Ö Felf. az ezen törvényt 
meg előzött esetekre ki terjesztetni. —'• Hogy a' Ka
tonaság ne tsak a'Királynak, hanem azOrfzágnak 
.hűségére is esküdjön: nem itéii ízükségesnek Q 
Fellege. 

PofonJFebr. 10-dikén. Az elegyes Dépuíá-
tió által ftilusba vett Tzikkelyeken nem ísak ke-
refztül ment már egéffzen az Orfzág Gyűlése; 
hanem által is adta azokat a' Cancellátia ide le 
lévő réfzének. Ez 19 Tzikkelyeket küldött fel 
már tegnap előtt a' maga Ítéletével eggyütt Béts-
be a' Ministériumnak ; a' még hátra lévőket is 
fel küldi a' napokban. —• A' Vallás dolgát el 
intéző Kir. Határozás, Ö Felségének utóbbi mó
dosítása fzerént megy be , az Orfzág Gyűlési 
Tzikkelyek közzé , mellyek ezentúl Törvényül 
fognak fzolgálni. Benne leífz a' fel tételben; 
JSÍon, obftante Contradictiane Cleri et partis alicu-
jus e Catkolicis Secularibus az az : ellent nem al
ván á Papi rendnek , és a világi Catholikusok üa? 
lamelly réfzének ellenzése', mivelhogy az emlí
tett Kir. határozásnak Orfzág Gyűlési Tzikke
lyek kÖzz,é yaló menése; ellen, Protesiaüót adott 
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hé a' Prímás az egéfz Papi Rendnek nevében; 
ellene fzólltak annak némelly világiak is , 's 
olly tartósok voltak az akaró és nem akaró Fe
lek között a' vetekedések ; hogy már egéfz Ö-
töd fél óráig húzódott az Ülés, a' midőn Gr. Bat-
tyáni Aloisius , igen fontos és hathatós Befzédé-
vel véget vetett az ellenkezéseknek. Ezen Be-
í'zéd Nádorispány Ö Kir. Hertzegségének fzivét is 
annyira meg hatotta, hogy érdemesnek Ítéltetett ál
tala F. Királyunkhoz való fel küldésre. — Pompás 
fzánkázása volt tegnap Nádorisp. Ö Kir. Hertzeg
ségének az Orfzág Eleivel eggyütt. Szánkáfztakt. 
i, 32 válogatott tzifra fzánakon trornbita 's musir 
ka fzó alat t , egy ide közel lévő jófzágába a* 
Prímásnak. Holnap vagy holnapután újra igy 
fogják magokat mulatni, a' mint van a' hire. 

Pozsonból írja egy más jó Hazafi: ,,Tudom, hogy 
olly nemes érzékenységű Férjfiaknak, kik tellyes 
igyekezeteket a' Magyar Nyelvnek gyarapítására 
fordították , kedvesebb hírrel nem fzolgálhatnék, 
mint az itt következő tudósításommal; hogy tud
niillik: T. Grigely József Ür, a' Zólyom Városá
ban lévő Deák Oskoláknak rendes Tanítója, Felf. 
Királyunknak azon kegyes Végezését, mellynek 
ereje fzerént , különös Tanítója fog a' Magyar 
Nyelvnek , és Stylusnak minden nagyobb Osko
lákba be vitetni, önrion magától, 's a'Hazafiság 
Lelkének indításából, már ínég előzte. Mert , 
minekutánna ditséretes fzándékját egy nyomtatott 
tudósítás á l ta l , egéfz Ns Zólyom Vármegyében 
közönségeire tette volna: hozzá is fogott a 'múl t 
hónapnak 4-dikén , a' Magyar Nyelvnek, minden 
bér, vagy jutalom nélkül való tanításához; és 
eggy úri Embernek bizonyítása fzerént, többre 
ment már 25-diken 80 nál a' Tanítványoknak 
fzáma. Annál többet lehet pedig ezen érdemes 
ProfeíTzor Ürnak hazafiúi buzgóságátoi várni , 
hogy a' Piarifiák Rendjében, melíyböl tsak a' 
múlt efzlendőben lépett k i , 10 egéííz e'ízíendőkig 
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gyakorlottá a' Tanítói Hivatalt; még pedig mi 
formán? könnyen meg lehet 'abból is ítélni, hogy 
3 efztendőkkel ez előtt, midőn még Nyitrán taní
tott 'Volna, ama Mázsák' 'kormányozásáVá fz ille
gett M. B. Prónai Gábor Ür által eggy igen kegyes 
Levéllel ti ízt eltetett meg; méllyé t magamnak 'ú 
Volt Tzeréntsém olvasni." ;}:v T ' • •' 
• " Említett Tudósítását T. Grigely Úr, Deák 
és Német nyelven adta volt.ki 'nyomtatásban ki 
el múlt Dec. ,24-dikén. Ennek érteiinét azért 
iktatjuk munkánkba, hogy ez által olíy példás 
hazafiúi tselekedetnek emlékezetét Örökre fenn-
ma raízthaífuk; 's annak követésére Hazánknak 
több Fiáit is meg nyerhefiunk. 

A' Tudósításnak értelme ez : 
, ,A'Magyar Iffjúságnak jó nevelését tárgy az 9. 

Feltételeik közzül, az Qrí'zág'" moílaííi Gyűlésén 
cggyü'tt lévő .Státusoknak és Kendeknek, zg$j 
az , hogy az Oskolákban taníttaffon az Iffjúság 
a' Magyar Nyelvre; hogy iliy módon ezen hafz« 
nos , %s Magyar Orfzágban igen íziikséges Nyelv, 
laífan lafTan az' egéilz Örf'zágban el terjedjen , és 
közönséges Nyelvvé váliyon. Ezt • bizonyítják 
mind a' N$ Vármegyék' nagyobb réí'zének 0 Fel
sége eleibe tett" terjefziéseik , mind. pedig az ö 
Felségé' kegyelmes akaratja, mellyet ezen folyó 
éíztendőben Aug. 21-dikén",* 21484 dik í'zám alatt 
tett a'Kir. Helyt. Tanáts nyilvánvalóvá. — Hogjr 
továbbá a' Magyar Nyelv mindenkor ugyan, fő
képpen' pedig a' moíiani környulállásokban olly 
fzükseges légyen 'Magjai Orjzágban, hogy annak 
el irfuláíásá. nyilvánságos bizonysága légyen a* 
kellete ízerent Va|p nevelés'el múlatásácak, nyo
mós okokkal meg 'rnüíatjai""a|t egy Kpnyvetske, 
melly következendő, ' tzim ' alatt ' jött Bétsben 
világ eleibe: "£g$'"' Mogyat.. Társaság eránt vdló 
jámbor j'záhdekí -̂ ~ Gondolóra vévén a' Magyar 
Nyelvnek haízhos , és a' Hazáibari í'zükséges vol
tát, liogy rnind ezeii Zólyom Varmegye', Vannak 
'**•-' - '-' 'fit* ' • ' ' ;:;; •' ' • ' • ," S z ó m - ' ' 
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Szomfzédjai', rniad nevezeteiben ezen Szab. Kir, 
Zólyom Városa?íffjainak lehefíen az alatt is alkal-
matoffágok , a' Magyar .Nyelvnek fundamentomos 
meg tanulására ; míg kegyelmes Rendeléseket 
fogna tétetni az érántt Ö Felsége; és a' Szülők 
meg fzabadíttathaffanak azon terhes kS'itségtéie* 
lektől, mellyeket fzokott okozni Fiaiknak gyak
ran m'efifze főidre való küldése: fel tettem, hogy 
a' jövő 1791-dik Efztendő' Januáriuííának 4-dikén 
el kezdem ; 's annakutánna minden Kedd napo
don 'délutánni 3 órától fogva 4-ig; Tsötörtökökön 
pedig délelőtti 9 órától fogva 10-ig folytatni fo • 
gom a' Magyar Nyelvnek tanítását. — A' betűk* 
KÍ mondása' 's helyes öfzve foglalása' módjának 
elo-adását , a' nyomtatványoknak, és kézi Írá
soknak olvasásában való gyakorlás fogja követni. 
Elütendő alatt , könnyű 's foganatos móddal vé
gig fogok menni a' Magyar Grammatikán , Farkas, 
MeMbosus, Klein, Perefzlényi 's a ' t . útmutatások 
ízetent.— A' kiknek tehát akár a ' D e á k , akár 
ja' Nemzed Oskolákból ( az utóbb említett Oskola
béliek közzüi, azoknak javaslom kiváltképpen, 
ks kik a' jövő 1792-dÍK oskolai Efztendőben, a* 
Deák Oskolákba fognak által menni) fzíves fzán-
dékjok, vagyon, ezen Nyelvnek ^minden költség 
nélkül való meg tanulására : adják bé neveiket 
|rásban Dec. végén a' Gymnaji:wi> Gondviselőjé
nek., hogy kívántató nagyságú helyet leheííen előre 
ki válafziani a' tanításra. 

Grigely József, a' Zólyomi 
K. Gymnásiumban köz*. 
rendes Tanító. " 

Mófon Vármegyének Metser nevezetű helységéből 
'•• írja eggy érdemes Hazafi: 

,, Gyűlést tartván a' falusi Felsőbbség itten 
a* napokban, vetélkedésbe eredtek azon a' Bíró, 
és Sótárius: íia vallyóri meüyre valóban, vagy 
dolmányoflan öltözködnének e' fzebben a' Magyar 
Uraik ? A' külömböző vitíatás közben, meg fzóllai 

a' 
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a' Törvénybiró : „ Nékem ( úgymond) fzebbnek 
tettzik, ha dolmányt viselnek az Urak: mert 
akkor övök is van ." NoíTza, a' Törvénybirót 
mindnyájan magafztalni kezdik, hogy helyén 
fzóllott légyen; és rendre köfzöngették az egéfz-
ségéért a' Falu' Tsutoráját. — Meg bizonyította 
ezen kis Község, a' maga magyar érzékenységét 
azzal i s , midőn a' múltt efztendőnek utóTlyán, 
Orfzágunk' újjonnan fzületésére eggy Ofzlopot 
emelt, illy reá-iráflal: 

Ezer hét fzáz kilentzvenben, 
Midőn Magyar ujjúit fzerben, 

így Metse'r is örvendett: 
Szent Ijivánnak példájára, 
ím' Ofzlopot hál'adásra 

"• Nagy uiffzonnak épített. " 
Gróf Károlyi József Kontzipistává lett, a'Kir. 

Helytartó Tanátsnál. 
Német Birodalom. 

Bender Fővezérhez utasított Levelét Dohm 
Úrnak, fokán tartották volt költött írásnak elein
tén , nem tsak azon vallástéteinél fogva, mellyet 
tett Jan, 15-dikén a' felöl Bender Fővezér; hanem 
magának a' Levélnek tulajdon foglalatjára nézve is. 
— A' Neuvidi Újságnak 4-dik Darabjában , követ
kezendő jegyzések vágynak fel téve az emiitett 
Levélre: 1.) Annak foglalatja, egéílzen ellenke
zik a' Birodalom' Konftitutziójával, 's hibás álla-
tásokon épült; p. o. hogy a' Frankfurti Feltételek 
magától a' Pruffziai Királytól helyben nem ha
gyattak, 's a' Lüttichi Pártosoktól el nem fogad
tattak. 2.) Nints egy betű emlités is benne a 
felöl , hogy az író parantsolatot vett volna a' 
maga (Pruffziai) Udvarától; a' melly pedig fzük-
sésesnek láttzik, eggy illyen nyomós dologban, 
g.) Különös, hogy Dohm Úr, nem a' Kerületnek 
végrehajtó Kommiflziójához — nem is a' Tsáfz. 
teilyes hatalmú Minifterhez; hanem Generálishoz 
ti f a 'k i rő l maga is fel-telizi, hogy az , olíy já

rat-
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ratlan a' dologban, hogy ő — eggy idegen Ud
varnak Miniftere; annak — más Udvar' Generá-
liíTinak, maga tanátsadását, 's utasítását ajánlja. 
4.) Különös, hogy minekutánna a' Pruffziai ü'dvar 
1790-bea Ápr. 6-dikán, olly nyiíatkoztatást tett 
volna közönségeííen maga felől, hogy a' Lüttichi 
végrehajtásban íemmi réí'zt többé venni nem akar; 
hanem az egéfz dolgot által engedi azoknak, kik 
azt könnyebbnek gondolják: a'minthogy viífza is 
vonta a' maga Seregeit; moít egyí'zerre fel emeli 
fzavát Dohm Úr, mindjárt az ./űujiriaiak'' hé fér-
kezését követő nap.on : de tsupán a' Tsáfzárnak, 
's a' Prujfziai Királynak eggyesülésekröl fzóll; a' 
több végrehajtó Udvarokról pedig még tsak nem is 
emlékezik. 5.) Különös, hogy 13-dikon költ az 

"írás Aquisgr emumban (Aachen), mégis már 14-
diken reggel fok nyomtatvánnyá el volt annak 
ol'ztva Lüttichben, a ' N é p között: előbb kellett 
hát arról tudni a' Nyomtatónak, mintfem útnak 
indíttatott volna az Bruxella felé. 6.) Különös, 
hogy Bender Úr azt téteti közönségeíré 15-diken: 
mennyire tsudálkozik ö azon, hogy nyomtatva 
lát egy hozzája fzóíló í rás t , meiiyet azonban 
nem vett." 7.) Különös, hogy a' Lüttichi Prujfz. 
Követ, Senjft Úr, kemény ki fejezésekben pana-
í'zollya azt, hogy Bender Úr közönségeire tétette 
légyen Lüttichben, eggy olly írásnak nem vételét, 
meílynek hozzája kell vala utasítva lenni, 's gya
lázatos tselekedet' fzerzöjének nevezi, ezen kö
zönségeire tételnek az okát. 8 ) Különös, hogy 
éppen ezen Senjft Úr, Bender Úr' vallástételének 
ellenére fem ízünik meg, eggy olly írásnak való
ságát állítani, meílynek ki ofztása újjonnan meg 
háborította, a' törvényes úton helyre állani kez
dett tsendeííeget. — Ő fzerentsétien Levél! ( így 
kiált fel továbbá, a' Neuvidi Újság' Szerzője) le
hetetlen, hogy az , ama jó gondolkozású 's hajlan
dóságú Dohm Ürtói ízármazott légyen. 

%\ érkezett azonban, Jaja. 16-dikán a' Levél 
Ben* 
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Bender Fővezérhez. Nem lehetett hát többe már 
annak valósága felöl kételkedni. Erről emléke
zik a' Neuvidi Újságnak 5-dik Darabja is; de a" 
mellett , következendő jegyzéseket teíz a' Le
vélre : 

„Ebben az írásban ( t . i. a' JOohrn Ür' Leve
lében) a' van, hogy Bender Fővezér, moftani 
állapotokban tartozzon hagyni a' Luttichi dolgo
ka t : mivel azok erántt eggyezés lett a' Prujjzuxl 
Király , és a' Tsáfzár között. Tehát azt tefzi 
fel Dohm Ur , hogy a' Be'tsi S tátiig - Kantzellária 
bizonnyal el fogta felejteni, Bender Fővezért, 
avagy a' Ts. Minidért ezen eggyezésrol tudósítani; 
és ha igaz, hogy a 'Tsáfzár , 's a' PruJJz. Király, 
a' Birodalom' Rendjeivel , 's Törvényí'zékeivel 
való közlése nélkül a' dolognak, eggyeztek egy-
gyütt: úgy, tsak rakásra kell hordani minden 
fflémet Törvényeket és Végzéseket, 's meg kell 
gyújtani. Azután kérdhetik egymástól a' JSeme-
tek: Kihez tartozunk mi? Felelet: ahoz , sC ki
nek több bajonétja van. — Ekként, vége a' Biro
dalom' Konftitutziójának* 's leg alább tudja oiztán 
mégis az ember, hányadán van . " 

Jan. 27-dikén utasította Betsbe Lüttichböl, egy 
moftan ott múlató Ür a' maga Levelét, meilyben is 
ezeket írja*. , , I t t , moít minden tsendeiiégben 
vagyon. — Gr. Alean, a' H. Püspöknek közelről 
való Aítyafia, hoíFzas távolléte után, feleséges
től viffza jött. Maga a' H, Püspök is meg fog 
érkezni a' jövő héten. — Itt azt hallyuk , hogy 
a' Brabantziaiah még itt .amott nyughatatlankod
nak : de ezen nyughatatlansagok, kéttségkivül tsak 
a' haldokló pártütésnek utolsó venódásai fogtak 
immár lenni." 

Spanyol O rfz á g. 
Minthogy eggy időtől fogva, nagyqn meg 

kezdett volt fogyatkozni az Orfzág' Kintstárja: 
tehát az arra vigyázó Miniíier, az adónak neve
lése által kivánt azon fegíteni, 's Galíitúa Tar-

'' to-
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tománnyán tett leg elsőben is próbát; de a 'Nép 
oll j keniénnyen ellenek fzegezte magát a' felsőbb 
Rendeléseknek, hogy a' tartománybéli Seregek
nek fzámát fzaporítani kelletett: de erre még in
kább fel lázzadt a' Nép , 's a' fzomfzéd Tarto
mányok is háborogni kezdettek. Illy környül
állások között fel vette a' Nép' ügyét az Orensei 
FüspÖk, 's eggy írást botsátott a' Királyhoz, 
meüyben a Tartományok' Lakosinak már regtől 
fogva tartó fartzoltatásaikat, 's mindenekből lett 
ki pufztíttatásokat olly fzabadon, és fzívrehato 
módon adta elő, hogy a' Király mindjárt paran-
fsoit, az adónak le í'zállítása eránt. — Ha ezt 
nem tselekedte volna ,a' Király : nagy gonofz 
követhette volna az égéíí'z Orízágot; mellynek 
bizonyosabb el hárítására, más í'zükséges eí'zko-
zöket is elő vefz az Igazgatás. — Réí'z fzerént 
í'zámkivetésbe küldettek, réfz fzerént tömlötzre 
hányattak fok ollyas fzeméllyek , a' kiktől méltán 
lehetett félteni a' közönséges tsendefléget. 

Tálam tsak meg kéí'zűl már a' Marokkói Tsá-
fzárral a' békeíí'ég, mert az a' végett Madritbd 
rendeltt Marokkői Követ Cttutába érkezett volt. 

Frantzia O rfz á g. 
Mennyire ment légven Parisban a' nyomtatás 

fzabadsága , meg tettzik ez a' többek között ab
ból i s , hogy az egéfz Városban közönségcffen 
árulják ezen tzimü Könyvet: Les crimes des Rois 
de Francé , depuis Clovis, jusqzia Louis XVI, par 
M>' de Iá Ficomterie. (Frantzia Orfzág' Király
ijainak vétkei, Clodoveustól fogva, XVI. Lajosig. 
De la Vicomterie Ür által.) A' Szerző , még IV. 
Henriket fem haggya fzárazon. — Bizonnyal nagy 
tásgyáva fogta tehát venni, a' mo'ítani Király 
irtott uralkodott Fejedelmet, XF. Lajost, a' kire 
már 1771 dikben is következendő értelmű versek 
jöttek ki Parisban : „ Diána, Bachus, és Ve'nus 
meq rövidítik a' te élted folyását; küld e l , még 
idő van reá, magadtól azt a'Szemtelent ( Barry 

Gróf-
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Grófnét), a' ki gyilkosa a' te betsületednek; haggy" 
fel a' te illetlen fzerelmeddel. T e , nem egyéb 
vagy, hanem egy gyáva Tyrannus; eggy erőte-
len maciiina, 's Barrf fzoigája. Tsúfolnak, 's 
utálnak tégedet a5 Gangestöl fogva, a' Tamejis 
vizéig ( Asiának izéiéitől fogva, Londonig,)" — 
Mennyire orránál fogva hordozta légyen említett 
Barrf Grófné XV. Lajost, egy jelensége annak 
ezen történet is ; Aiguillon Hertzegnek bizonyos 
fifztséget kér egykor a' Grófné a' Királytól. Ez,.' 
azt feleli, hogy azon tifztséget ChoifeulH. kérte 
volna már , eggy attyaíiának. Tehát még több 
van már e'fzerént, felele a' Grófné, az én kéré
semnek tellyesítésére: mivel ez, egy kis büntetés 
gyanánt is fog esni Choifeul Hertzegnek, az én 
eránttam viseltető gyűloíségéért, 's roííz maga 
alkalmaztatásáért. A' Király elmosolyodott, 's 
azt monda a' Grófnénak , hogy tőle íénimit is 
meg nem tagadhat. —• Nem tagadta meg annak-
utáona még azon kérését i s , melly H. ChoijeuP 
Minifterségének végződését tárgyazta; 's a' melly 
kérését pedig tsak iily tréfaképpen tett fel eggy 
estve-a 'Királynak: Én, úgymond, elküldöttem 
c£ Choifeulemet; hát a' Király mikor küldi el a' 
magáe'tl Arra tzélozott t. i. a' Grófné, hogy az 
nap ki adott egy Szakáttsán tsak azért, hogy az 
nagyon hasonló vóit H. Choifculhcz. — Még él 
Bcirry Grófné, 's meg is károsodott nem régiben. 
A' míg t. i. Luciennes nevezetű mezei jófzágára 
lett volna, bé rontottak Párisi lakó fzobáiba a' 
tolvajok, 's elvit ték 1 millió 's 100,000 Livrát-
érő gyöngyét, és drága köveit. Ez az eset egy-
fzersmind mutatja, mibe kerülhetett légyen Barrf 
Grófné, XV. Lajosnak. 

Török B i r o d a l o m. 
Azt tartják, az el múlt efztendö' Nov. nek 

22 dikén kőit Konjiantzi nápolyi Levelek, hogy íbha 
talám nagyobb aggódásban nem. volt a' Diván, 
mint ez úttal; már nem is tart ízápaót többé a' 

maga 
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maga erejére; hanem egéíTzen a' FrigyeíTeire tá-
mafzkodik: 's azoknak fzámát minden módon 
igyekezik fzaporítani. Ugyanezért , nagyon rajta 
van, hogy a' Lengyelekkel frigyet köthefíen; de 
még ezen frigy dolgának ki menetele igen bizon-
talan: mivelhogy öfzve kaptak azon egymás kö
zött a' Lengyel Követ Gr. Potocki, 's a' Pruffziai 
Knobelsdorf Úr. — Tudniillik a' Frigykötésben, 
azt akarja Gróf Potocki meg állítani , hogy ha 
Lengyel Orfzág fegyvert fogand a' Porta mellett: 
az, magát e' réfzben a' Pruffziai Udvarhoz fogja 
mérsékelni; 's minekutánna Pruffzia támadándja 
meg előbb az Ellenséget : úgy fog oíztán ő is 
fegyverhez nvúlni. A' kereskedést tárgyazö fzö-
vettségben pedig annak akarja jól meg kötni a* 
tsomóját, hogy a' Lengyeleknek fzabad hajóká
zások lehelten a' Dniefier ( Niefter) vizén , és a' 
fekete tengeren. — A' Pruffziai Minifter:, tüzeílen 
ellenek van ezen 'í tzikkelyeknek, 's azt mondja, 
hogy ha hadat kell Ruffziával kezdeni a' Portáért, 
ízükségesképpen Lengyel Orfzág tartozik első 
lenni a' meg támadásban, minthogy közelebb 
van, 's azért is jobban keze ügyibe esik a ' török 
határoknak oltalmazása. Hogy a' fekete tenge
ren, 's a' Dniefier vizén való hajókázást ellenzi 
Knobelsdorf Úr a' Lengyeleknek: annak az a' tu
lajdonképpenvaló fundamentuma láttatik lenni, 
hogy így Pruffzia fokát vefztene. — Mert moít 
tsupán a' Wcichfel vizén, és így a' Pruffziai Stá
tusokon, 's vámokon kerefztűl fzállíthatják a* 
Lengyelek minden gabonájokat a' Bált tengerre, 
's ennél fogva néminéműképpen a' Pruffziai Tar- ' 
tományokhoz vágynak kötve; de ha a' fekete 
tengerre is útjok nyílik, a' Dniefier vizén; úgy 
bizonyoíTan nem fognak ezentúl annyi vámot ven
ni tőlök a' Pruffzusok , mint vettek ez ideig* — 
Ezen ellenkezések miá, nem kéfzűlheteít meg 
ekkoráig a' kötés , Lengyel Orfzág, és a' Porta 
között: mert á;'Porta íémmit íe akar tsinálni, a' 

Mer-
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Berlini Kabinétnek jóvá-hagyása nélkül; Gróf 
Potocki pedig nem akar el állani, a' maga kivan-
ságaitól. — Nagy meg háborodáffal érti azon
közben a' Porta, hogy az Orofzok naponként 
nevelik a'magok gyözedelmeiket; küíÖmbkíilömb-
féle Várakat foglaltának el a' Duna! torkolatjai
ban; söt kis hajós Seregekkel eggyütt bé is vették 
már magokat a' Dunára; továbbá, hogy az Orojz 
nagy hajós Sereg is a' tengeren vagy or) még, melly-
nek hajói egéfz Várna elibe el menegetnek, 's ott 
néhány Török hajókat, a' meliyek Konjiantziná-
polj fzámára voltak meg rakva eleséggel, el
vettek, 's magának is ezen Városnak í'zer felett 
meg vetették az ijjedtjét. A' Szultáni tehát siető 
parantsolatokat adott ki leg ot tan, hogy egy 
Seraskier menjen bizonyos ízámú Sereggel Vár
nához , ki az Orojzoknak fzárazra való fzáíláso-
kat meg akadályoztathaílá. Hajós Seregnek is 
kellene ki állani a' tengerre; de a z , oily roffz 
karban vagyon, hogy lehetetlen lenne néki az 
efztendönek. ezen ízikkelyében meg maradni a' 
fekete tengeren. 

Nov. n-dikén, Követjét indította a' Porta 
Berlinbe, kire ezeket bízta: i.) Köfzonuye meg 
a' Porta' nevében a' Prujj'ziai Királynak, hogy 
a z , maga hathatós közbevetése által, félbe I'za-
kafztotta az jiuftiiai diadalmakat» '$ a' JSémet 
Tsáízárral , a' Porta1 réfzére hafznoíTan kötendő 
békeíFégnek fundamentumát meg - vetette. 2.) 
Kérje ö Prujfziai Felségét, hogy a' mint a' Portá
val tett frigykötésében meg ígérte, izenne hadat 
az Orojz Tsáfzárnénak, ha az tovább is késedel-
mezne még magát, minden nyereségeinek viííza 
botsátására- ajánlani. 3.) Igyekezzen minden el
követhető módon ki tanulni, minémü gondola
tokkal legyen voltaképpen a' Porta eráritt, a? 
Prujjziai Kabinét. 

Költ Béuben * Febf. 15-dik napján 179*. 
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