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Béts. 

Hertzeg Auersberg Ádámhoz , egy Levelet 
vifz nem régiben a 'Levélhordó, mellynek femmi 
név nem volt alája írva; hanem e' volt az értelme : 
„Jól tudjuk, melly nagy betsben légyen Hertzcg-
ségednél az ajfzonyi Nem; azért bátorkodunk mi 
ketten azon Nemből, meg kérni Hertzegségedet, 
hogy minket «' jövő Vasárnap, Redutba vezetni ne 
terheltejfen." El olvasván e' Levelet a' Hertzeg, 
kezdi hányni vetni elméjét; által futja emlékez
tető efzével minden esmerettségeit, a' mellyekben 
volt Iffjúságától fogva: de tsak nem találhatja el, 
kik lehetnének azok a' két Dámák , a' kik tőle olly 
baráttságot kívánnának. Ugyan tsak meg hatá
rozza magát , 's azt izeni viílza a' Levélhordó 
által, hogy örömejt fogja a'Dámák'' kívánságát 
tellyesüeni. El jő a'vasárnap estve, 's meg jelen 
a' két Dáma H. Auersbérg házánál; de a' Hertzeg 
otthonn nem volt: azért is keresésére indulnak 
a' Dámák, 's ki nyomozzák Gr. Kinfzky József
nél való létét; fel küldenek hozzája eggy esrae-
retlen öltözetű Inast azzal az izenettel, hogy a* 
már nálla tudva lévő két Dámák oda le várják 
ö Hertzegségét, 's vezetné el őket a' tántzoló 
Palotába. A' Hertzeg, azt izeni le a' Dámáknak, 
hogy onnan cl nem vezetheti őket; mivelhogy tsak 
két Jzemélyre való hintón volna. A' Dámák újra 
fel küldik az Inast, 's jelentetik, hogy nékiek 
egefz hintójok vagyon; mellyben tehát mind a* 
hárman el férnének. Ez a' véletlen, 's nagyon 
kereken való izenet el akafztotta a' Hertzeget; 
hogy tehát ízavát ne fzegje , tsak le ment a 'Dá
mákhoz, 's közibek ült; de nem láthatott egye
bet, két Maskaránál: mivel a'Dámáknak farsan-
gos ruhájok, 's állortzájok volt. Szavokról fe 
fájdíthatta, kik lehetnének: mert azt felső hangú 
vékony tsengö. fzóra változtatták. Oda érvén a* 
tántzoló Palotába , hordja fel 's alá a' Hertzeg, 
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karjoknál fogva a 'Dámáka t ; próbálgatta minden 
módon, ha valamit ki tapogathatna; befzéit vélek 
égről, földről, múlandóságról, klaftromi életről 
's a' t. de femmire nem mehetett; hanem hogy 
a 'Dámákat nagy tapafztalású és elméjű ízeméi/* 
lyeknek találta. Darab idő múlva, ízembe ta
lálkozik a' Hertzeg ay Nápolyi Királynéval, *i 
befzélli néki, hogy'járt légyen a' két karján lévő 
Maskarákkal. A' Királynénak, különös múlats-
tságára volt ezen rendes történetnek hallása, 's 
kívánván ki tanulni, kik legyenek ezen elmés és 
nyájas Dámák, mondja a' Hertzegnek, hogy ül
nének le. A' két Maskarát, két keze felöl ül
tette ; 's minekutánna Nápoly, Paris, London, 's 
Európának több fő Városairól, Olqfz, Nemet és 
Frantzia nyelveken, kedvére befzélgetett volna 
vélek eggy ideig: úgy meg tettzett néki a' Dámák
nak fzép efzek, hogy addig nem nyugodott, míg 
reá nem vette azokat, hogy nékie magokat ki
nyilatkoztatnák; mellyet ezek úgy tselekedtek, 
hogy a' Hertzeg femmit is éfzre nem vehetett. 
Ezzel , a' Királyné el vált tölök. H. Jiuersberg is 
újra sétálni indult, esmeretlen Dániáival. A'mint 
a' palota' oldalába bé nyiló kamarátskák mellett 
sétálgatnának, azt mondja a' két Dáma egyfzer 
a' Hertzegnek, hogy nékiek fzükségek volna bé 
térni: hanem egy kevés várakozáflal ne terheltetne 
lenni ö Hertzegsége. Ki is jöttek a' Maskarák 
nem fokára, 's újra vezette őket a 'Hertzeg, egy-
gyik tántzoló palotából, a 'másikba; alólról, fel 
a' folyosóra; 's onnan ismét l e , a' Tántzolók 
közzé. Mivel az elöbbeni fzép beízélgetések a' 
Dámáknak igen tettzése fzerént esett a' Hertzeg
nek , örömeit fzerette volna azt továbbra is foly
tatni; de mélly igen elálmélkodott, midőntapaíz-
talná, hogy. az. ö Dámáin ?ppen oIly változás 
esett, mintha talám a' Feledékenység (Lethe ) 
vizéből ittak volna. , Mert már koránt fem úgy 
Hieni a'befzelgetés, mint az előtt. A' külsőkor-
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fzági nyelvek közzül, mellyeken olly kellemete-
sen beízélgettek, tsak kevéffel is az előtt a 'Dámák, 
nem láttattak már többé eggyiket érteni; a' má
sikon fem oliy tifztán befzéllettek, mint annak-
előtte; a' dolgokról pedig vagy femmi, vagy 
vififzás, és felette liijános gondolkozásaik 's kép-
zelödéseik voltak. — Éjfél után, meg köfzönte a* 
Hertzeg' emberségét a' két Maskara, 's tőle bú-
tsút vett. — Tsak ugyan ki tudódott ofztán, kik 
lettek légyen , a' H. yíuersberget meg tréfált két 
Dámák; tudniillik: Gróf Zichy Iftvanné , Gróf 
Pálffy Kantzellárius' Testvérje; és Hoyos Erneítina 
Gróf KisaíTzony, a' kit is jó neveltetéséről, 's ter-
méfzeti elméííégéről, igen magafztalnak. — At 
óidal-kamarába lett bé térések alkalmatofíagával, 
le tették volt a' meg nevezett Dámák a' maskarát, 
*s Szobaleányaikkal vetették fel azt. Ezek men
tek tehát már ki, az óldal-kamarából a' Hertzeg-
hez; 's innen esett, hogy nem folyhatott tovább 
úgy a'befzéigetés, mint az előtt. Midőn ezekkel 
sétálgatott vóína a' Hertzeg: gyakran öfzve talál
koztak, 's fzóltak is vele az el tseréltt előbbeni 
két Dámái. 

Febr. 6-dikán is eggyütt voltak Gr. Zichy 
Iftvánné; Hoyos Gr. Kisaflzonnyal a' Redut-Szá
lában. A' Grófné, Diogenes Görög Filosofust 
ábrázolta. A' Gr. KisaíTzony, más maskarában 
volt. Eleibe menvén a' Tsáízárnak, meg ránt 
Hoyos KisaíTzony hémelly sinórokat 3L Grófné* 
ruháján, 's hirtelen el változik az , Diogcnesből 
tej- áruló Parafztleár yá. — Ide való nevezetei 
Versízerző Alxinger által kéfzített fzép német 
Verseket nyújtottak bé ö Felségének. — És c* 
fzerént kell a' 153 dik Levélen közlött iiirt m e j v 
jobbítani. 

A'tegnapelőtti, az az Febr. 16-dikai Redut 
arról volt nevezetes a' többek között, hogy tetac-
ízett ebben nemeily Gavalléroknak, és Dámák
nak, Bolondok'' Mázát formálni magokból. Mi* 
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nekutánna t. i. váfzonból kéfzűltt magas falak 
között , mint meg annyi járó alkotványok meg 
jelentek volna a' tántzoló Palotában: egymás 
mellé állottak kerekbe, 's egy kerek épület lett 
belölÖk; melly annyival inkább hasonlított az 
emiitett házhoz, hogy minden járó alkotvány-
liak külső rétzén egy vas-rostélyos ablak volt 
kéfzítve. Ezen ablakon ál ta l , meg lehetett a' 
benn lévő okost is látni, ki á la Bolond (gyen^ 
gébben esik talám így a' kimondás, mint egéí'z 
magyaroíTan: Bolond'' módjára) vagy hegedült, 
vagy rajzolt, vagy más egyébben foglalatosko
dott. Egykor ki rontván a Bolondházbéliek, falaik 
közzül; a' ízabadon lévő Okosok közzé elegyí
tették magokat: de ezek, néminemű tartózkodásai 
fogadták magok közzé. 

A' múlt kedden érkeztek fel ide Pofonból 
némelly Protestáns Deputátus Urak, azon Ki
rályi jótéteménynek meg köfzönésére, mellyet ta
pasztaltatott Ö Felsége, a' Magyar Protestánság
gal. Más nap dél előtt, mindjárt Audentziára 
botsáttattak az emiitett Deputátus Urak Ö Fel* 
ségétöl 's Ferentz Főhertzegtöl, és igen kegyel-
méflen fogadtattak. 

A' Karinthiai Nagy Hertzegséget { Belső *Au -
Jtriának több Tartománnyaitól el Izakaíztva, kü
lönös Kormányfzék által igazgattatja ezentúl Ö 
Felsége. 

A' Tseh Orfzági Udvari Cancelláriától külön 
válafztotta Ö Felsége , a' Kereskedést, 's az eggy 
adózás dolgán kivül , a' Firántzot (közönséges 
jövedelmet) tárgyazó minden dolgok folytatá
sát is; és a* Udvari Kamarát , a' Miniíteri Ban
kó Depuíátióval eggyesitve, újra döbbeni helyé
ra állította viííza. 

Ezen hónapnak 13-dikán dél előtti 10 óra 
tájban indült le innen 3 Kotsival Gr. Efzterhá-
zy Ferentz Ür mint Magyar Orfzág réfzéről való 
Követ, a' Szifztovi Gyűlésre. 

A* 
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A* Szifztóvi Tanátskozáson lévő Ts. 's Kir. 

tellyes hatalmú Minifter, B. Herbert, abban egy-
gyezett meg a' Török tellyes hatalmú Minifterrel, 
fogoly Vitézeinkre nézve, hogy azokat réfzünk-
ről Török foglyokkal tseréllyék fel. E' végre, 
a' múlt Dec. elején indítottak el a' Török tábor
ból bizonyos fzámú Foglyainkat, egyTÖrökTifz-
tel, *s a' Konjtantzindpolyi Frantzia Követtel, a* 
fel tserélésnek ki rendeltt helye Rujtsuk felé. — 
Xígy értettük, hogy következendő 4 tzikkelyekböl 
álló kegyelmes Rendelést adott volna ki Ö Fel
sége, a' Torok' rabságába esett Vitézeinkre néz
ve: i.) Hogy minden Tifzteknek , 's Közembe
reknek, valakik eddig a' Török' fogságában vol
tak, ki kell egy fummában adni , a 'mi t fogsá
goknak egéfíz idején kaptak volna, hadi fzolgá-
latjokért. 2.) A' melly TiCztek rend fzerént fely-
lyebb léptek volna, ha meg maradhattak volna 
döbbeni fzolgálatjokban : viíTza jöttökkel hasonló 
rangú Tifztséget fognak kapni az illy módon, 
el vefztett Tiíztséghez addig is , míg valósággal 
helyek' adódhatna. 3.) Ha a' Fogoly Tifztek* 
Feleségeik fel találtak valamit venni, a' magok 
Férjeiknek tartozandó fizetésből: azt nem kell 
fel tudni a'Tifzteknek. 4.) A'Kintstár (Aerarium) 
költségén fognak minden fogoly Vitézek, Kon-
jiantzindpolytól fogva, egéíTz a? magok Regement* 
jekig fzállittatni. 

Magyar Orfzdg. 
Gr. Battydm' Aloyt Úrnak magafztaltt fontos 

Befzéde, ki jött mind deákul, mind magyarra 
fordítva nyomtatásban. Ezen nyomtatásból, 
következendőket akartunk ide iktatni: 

Oratio boni Civis, Jani Philofophi, et veri 
nominis Chrifiiani Illuftrijfími Domini Comitis Aloy• 
fii de B a t t y á n , dum in Confejfu comitiali Vita 
Iduum Febr. Anno Aerae vulg. MDCCLXXXXf, 
Pifonii in Hungária habito, de Lege Religionis 
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in publicas Tahulas voluntate^ optimi Principis 
referencia ageretur, magnó omniurn Bonorum ap-

•piaufu• diSta. •— Hungarice reddideruni' , atque in. 
Speculum fecus Sentientium , Typis c&cudi curarunt 

Jinceri Illujiris Orator is Cultores L . A. S. P , Sz. 
M . D . C. S. M. F . Pofonii. 

Quod. Vérit as . Philofopho. Religio. Defen-
fori. Pa t r ia . Bono . Civi. Rex . Fideli . Suo. Cu-
ftodi. Monumentum. Debet . Hoc. Infcio. Authore . 
Ad. Poíieri íat is . Memóriám. Procufa. Piac. Ora-
tíone. Comiti . A L O Y S I O . De. B A T T Y A N . CuU 
tores. Amici. P . P . P . 
Juftum et tenacem propoliti Virum 
jNon Civium a rdor p rava juben t ium, 
í í o n vultus inftantis T j r a n n i 

Mente quat i t folida. 
Horatius, 

(Magyar Fordítás.) 
Jó fzívü M a g y a r O l v a s ó ! 

Hogy az itt elő botsátott Deák Befzédet tu
lajdon nyelveden olvashasd; íme'' azt Magyarul is 
közönségeffé teffzük. ffire nélkül esik ugyan Mél-> 
tóságos Szerzőjének, a' ki azt, a? folyó Hónak gdik 
napján tartott Orfzág Gyűlésében a'' leg Jzebb 
ékesen Jzólláffal elmondván, tovább Jenkinek mu~ 
fogatni nem kívánta; de nem lehetett á? Magyar 
Közönséget, és #' következendő Maradékot ettől a* 

Jzép Munkától meg Jojztanunk , mellyben a7 józan, 
ekojfág, az igaz hazafiúi indulat, ésjzin mutatást 
nem esmérő tifzta kerejztenyi Jzeretet, az egéffz 
Orfzág-Gyűlésének őrömét, és helyben - hagyását 
közönséges tapsoldffal érdemiette meg. Te jámbor 
Olvasó ! ha pele eggyef értejfz, mondj áldást <?«-
nek Méltóságos Szerzőjébe; ha pedig más Ítéletben 
vagy; olvasd meg figyelmeteffen, és tanúid meg 
Mélt. Gráf B a t t y á n j í Aloysiustól , hogy tsak a9 

Jzclidfég, és külömbözö értelmiekre • is kiterjedő 
Hazafi és Kerefztenyi fzeretet , tehet Tégedet is9 
fílincltm Jók előtt kedv ejsé. Élj jé egejs égben Költ 
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Po?sónban Böjt elő Havának g-dik napján 1791-dik 
JLjztendöben. ',: 

A' Ki - Adók. 
Felséges Királyi Hertzeg! 

J^űgy Méltóságú Fö Rendek, és Tekintetes 
Státusok ! 

,-, Az a' kérdés láttatik itt fenn forogni, ha 
n á' vallás' dolgában ki jött leg felsőbb 

árazásnak a' közönséges Törvények közzé 
: kelljen e' tétetni ? és ha valljon az erántt a' 

ben lejendő ellen • mondásnak helje le-
:•' ? Az emberséges Ember, az t , a' mit 

érez, nyilván is ki mondani,, és arról kö-
ségeíTeri is vallást tenni íoha fem fzégyerili. 

Szabad légyen tehát énnékem is az én elmémnek 
gondolatait egy kevés idő alatt elől adnom; rö
vid leí'zek , és hogy e' nagy dolgot fummáflan. 
elő adhaíTam, a' nagy lliást dió-hajba fzorítom. 
De valamint hogy én, ezen egéíTz Orfzág-Gyűlése 
alatt í'enkinek is befzédemmel, vagy hafzontalan. 
tsevegésemmel terhére nem voltam : úgy vifzontag 
kikérem, hogy végig meg halgattafíam, és befzé-
demben meg ne akadályoztattaflam. Nyilván
való tehát, hogy a' Vallás' dolga, ezen egéíTz 
Orfzág Gyűlésének kezdetétői fogva, a' közön
séges dolgoknak folyamatját annyira meg aka
dályoztatta , és olly terhes vetélkedéseknek, és 
keserves fzakadásoknak fzülö Annya va la , hogy 
utóllyára már femmi más mód nem volt , hanem 
hogy Ö Felségéhez , mint ollyan Koz-Biróhöz, 
a' kinek a' maga Népeire egy forma gondja va
gyon, alázatofíán folyamodjunk. Ezen ő "Felsé
géhez már két ízben tett folyamodás , olly a* 
Törvénytétel eránt való alku, a' mellybén két 
egymáílál vetélkedő felek, valamelly harmadik 
fzemélynek Ítélet - tételében meg eggyeznek: a' 
honnan, minthogy azon Fö köz - ítélő Bírónak 
bőlts itéiet*, fellyebb való Törvényfzéket nem 
esmér, itt tehát, íe újjonnan való meg rizsgáiá§«< 
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nak, fe femmi bal magyarázatnak, fe az ellent
mondásnak feni mi helye nintsen; de meg fem. 
lehet engedni, hogy vagy tekervényes magyará
zatok , vagy éles alattomba való fenn tartások, 
vagy akármelly egyéb névvel nevezendő kérdések 
a' mi Hazánkfiainak fzíveket további febekkel 
ill'e-ÍTék... Mert ugyan is nintsen itt fzó, valamely-
lyik Vallásnak belső méltósága felől, hanem az 
elméknek meg eggyesüléséröl; nints arról, hogy 
az Apoüoloknak , hanem hogy a' közönséges Tár
saság' gondját fzíveken hordozó Haza' Attyainak 
kötelefíegeiben el járjunk; nints végre arról is , 
hogy a' viffza - vonásoknak utálatos, magvát, a" 
következendő Nemzetiségre is el hintsük, és mi
vel mi boldogok nem- vagyunk, maradékainkat is 
boldogtalanokká tegyük; hanem a' Társaságnak 
k,öz juffai, az emberi Nemnek azon meg bántha-
tatlan fzentséges Törvénnyei forognak itt fenn, 
a,' mellyeket a' mi Atyánkfiaitól, Barátinktól, és 
Véreinktől meg nem tagadhatunk, kiknek Feje
delmünk eránt való különös tifzteleteket, a 'Ha
zához nem tsupa fzokásbol vonfzó fzereteteket, 
és a' Közjónak elő mozdításában meg bizonyí
tott fáradhatatlan buzgóságokat gyakori bizony
ságokkal tapafztaltuk. A' lenne tehát az én alá
zatos vélekedésem, bogy^ ' Vallás' dolgában jött 
Felf. Rendelés , akárki ellenkezésének félre téte
lével, mellynek a' Törvénytételben azon kivül is. 
femmi helye nintsen, még ezen Qrfz ág-Gyűlés én 
a' közönséges Törvények közzé bé iktattafíek. 
Mert ugyan is Nagyméltóságú Fő Rendek, és Ts 
Státusok •' Úg3r láttzik, hogy el érkezett már va
lahára azon idő , mellyben a' mi Orfzágunk' lá
tása határozatjának Egén is. a' világoíTágnak piros 
hajnala derülni kezdvén, mind a' fzeretetnek, 
mind egyéb fzorps köteleffégeknek költsönös, és 
el fzakadiiatatían köteleivel magunkat azon ked
ves Hazánkfiaival egybe köífük, a' kik ezen előre 
ipipdeö- jót igérö időkjiek alkalm^tpírágával, az 
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el múlt időknek taoftolia emlékezetét, és ha fza-
bad úgy ízóllani, bofízontásait elméjekből egéfz-
len ki törülni, és jó Királyunk' tifzteletében, Ha
zánk' oltalmazásában , 's drága fzabadságunk* 
meg erőfsítésében velünk eggyesultt erővel mun-i 
kálódni fognak , hogy ekképpen egéffz Európa 
meg gyözetteílék arról, hogy a' régi tudatlanság*, 
liomállyának el oízlásávai, mi is fzemléllyük már 
a' fel kelő Napot; és hogy ama' Nagy Mester-, 
nek igaz Követői vagyunk, a' ki a' maga Tör-
vén-nyét, a' magáéihoz való hallatlan fzeretettel 
petsételte meg. Én ugyan már ezekről úgy meg 
vagyok győzettetve, hogy ezen értelmem, és F . 
Urunk' a' Vallás' dolgában- ki adott Rendelése 
mellől, melly valamint a' Kriftus' Tudománnyá-
riak valóságos értelmével, úgy a' mi Orízágunk* 
boldogságával egéfzlen meg eggyezik; foha, míg 
élek, tsak egy körömnyit is távozni nem akarok. 
De nem is fog hatom meg, hogy valaki, a' Haza
árulásnak terhes gyanúja nélkül, ezen Rendelésnek 
a' Törvénybe való bé iktatását meg akadályoz-
tathaffa, vagy annak ellene mondhaííbn. Szabad 
légyen énnékem, a' Főtií'z. Papi Rend által tejendő 

•ellen-mondást egy kevelTé mérő ferpenyőre vetnem. 
Az előre látó bőlts Férjfiú , minden dolognak a'v 
tzélját és végét ízokta meg gondolni. Ugyan kér
lek, mi lehetne ezen ellenkezésnek tzélja? Avagy 
nem az e', hogy ama' tsupa vélekedésen épülit Jus 
fenn tartafípk, és boldogabb időkre halafztafíek? 
De kérlek, mitsoda Jus lehet a z , a' melly más 
harmadiknak meg sértődésével vagyon egybe köt
ve, és a' melly, fem az Orfzág' boldogságával, 
fem Európának moííani egybe - fzerkeztetésévcl, 
mellynck tsak ugyan mi is egy réfze vagyunk, 
meg nem eggyezik? Továbbá, mi lenne ezen 
ellene - mondásnak a* vége? Avagy nem az e'^ 
hogy ellent nem alván ezen Törvényünk' fzentsé-
geft motsokkal illető ellen - rriondás , tsak ugya$ 
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azok, a' miket az Orfzág' Rendjei ö Felségének 
meg eggyezésével végeztének, tökélleteífégte raen-
nyettek. Mitsoda következést lehet már innen 
imzni ? avagy n«m azt e', hogy „lehet eggy egéfz 
„Státusnak meg eggyezése nélkül is Törvényeket 
„hozni; és hogy a' törvénytevő Testnek azt a' 
„réfzét, a' melíy az Orfzág' boldogságát minden
ekor ellenzi, és a' mellynek ellent • mondásának 
,,a' Törvényben femmi ereje nintsen: mint éppen 
„fzükségtelent, úgy kelíefiek a' törvény tévő Hata
l o m b a n nézni." Ezeket kell annakokáert miné
künk gondolóra vennünk, hogy tzélunkat el ne 
hibázzuk; és a' Vallás' elö-rnozdításának gondo
latlan buzgóságától el ragadtatván, egéflz Európa 
előtt gyalázatot ne vallyunk." 

Pozson. ,,Febr. 9-dikén érkezett le az ö 
Felsége' felelete, ezen két kivánságokra az Orfzág 
Rendjeinek: 1.) Hogy az úgy nevezett ojficiefus. 
napok , mellyek az eiöbbeni Igazgatás alatt ho
zattak volt b é , törölteflenek el 9 's az Alattvalók 
dolgaik, tsak úgy folytattaííanak ezentúl is &z 
Üri Székekben ( Sedes JPominales ) , mint folytat
tak volt annakelötte. ?•) Hogy »' Parafztoktól 
veteífék viflza azon fzabadság, mellyel II. József 
engedett volt nékiek, boraik' ki mérésére nézve, 
's tsak az gyakoroüafíek továbbra i s , a' mit az 
Urbárium tart. 

A' jövő Orfzág-Gy ülésre halafztott tárgyak
nak ki dolgozására, 9Orfzág-Gyülési Deputátziók 
vágynak immár ki rendelve, mellyek, a' moítani 
Gyűlésnek el ofzlása után 90 napokkal fogják, 
réfz fzerént Selmetzbánydn, réfz fzerént pedig 
Pesten és Budán kezdeni a' magok tanátskozá-
saikat. Ezen Deputátzió' Tagjainak hat forintjok 
fog járni naponkent az Orfzág' Kaszájából; melly 
napi pénzt mindazáltal nem fognak kapni az oly-
lyan Uraságok, kik külömben is Dikaftériumokon 
vágynak: ki vévén a ' törvényes Dikaítcriumok* 

Tag-
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Tagjait azon esetre, midőn törvény - nyugvás' 
napjai lefznek." 

Pets , Febr. (6-dikán. „Nagy fájdalommal 
olvaíTuk az Urak* Leveleikből, hogy kedves Ha
zánknak némeliy réfzeiben, olly nyomorúságra 
jutottak légyen Magyar Atyánkfiai közzűl lökan, 
hogy holmi gyökerekből > 's gyékény - tövekből 
kéí'zített eleséggel kéntelenítteflenek magokat az 
éhei-halastól meg menteni. Minálunk tsupán a' 
fzéna drága: a' bornak, 's gabonának ellenben, 
mi árra sintsen. A' múlt efztendei termésből, 
eggy akó Pétsi bort fzéltire lehet 51 krajtzáron 

, venni; a'fzép búzának kiláját, fok, ha 4forinton 
eladhatjuk, ' s a ' két-fzeresét 3 forinton: a' rozst, 
kukoritzát (tengeri, torok búza) hajdinát (Spelta) 
pedig nem is keresik. — Egéfz Febr. 5-dikéig, 
íemini hidegünk ném volt. Már a' Izőllő-metz-
ízésbe is belé kezdettek volt a' Vintzellérek, mi
vel látták <£ bodza-fákat zöldelleni; mellyből 
azt hozták ki , hogy többé hideg nem lefzen: de 
meg tsalatkoztak, mert ma, a' midőn ezt irom, 
©Ily hideg fzél fú, hogy alig ha be nem fog nálunk 
telni: Fánáhgfarkán, tsúfz á* fa-fzán. — A' vén 
aíFzonyok ugyan, elő vévén a' gusolya ( rokka) 
mellett gyűjtött tapafztalásaikat, ellenkezőt jö
vendőinek : jól e' vagy nem, már azt majd tsak 
a' vége válafztja meg." 

'Nagyvárad, Jan. 31-dikén. , ,A' tél, ma 
mutatja itt magát leg előíFzör. — Bizonyos napo< 
kon, közönséges Bálok tartatnak nálunk. Más 
napokon, vagy egy, vagy más előkelő házaknál 
űízve gyűlnek az Uraságok, 's leginkább pénzbe 
való játékból áll a' mulattság. Gróf Brunfzvik^ 
mind a' Bálokat , mind a' Társaságokat meg lá
togatja, 's úgy alkalmaztatja magát , hogy ellene 
fenki is kifogást nem tehet; bátor az eggyet-értés 
mégsints itt úgy helyén, a 'mint lehetne óhaj
tani. " 

Ráday Gyűjtemény Jelzet: 778 



A ujt r i ai Bel gy i o m. 
Hogy ezen Tartománynak Lakosai , még ez 

ideig .fem alkalmaztatják úgy magokat áíallyában, 
kegyes Fejedelmekhez, miut a' tartozott háiáda-
toíTag hozná magával, az igaz; de hogy kozzü-
lök fókáknak fziveiket magáéivá tette már , pél
dás jósága által II. Leopold, az is igaz. Szembe 
tünö példáját adták ennek az el múlt hónapnak 
28-dik.án, a' Bruxellai Tzéhek, úgymint a' mely-
lyek Követeiket küldöttek a' Ts. 's Kir. teilyes 
hatalmú Minifterhez, Gr. Mercy cC Argentequhozy 
's egy könyörgő írást adattak által nékie, melly-
ben, arra kérik a' Tartomány'Közönséges Kormá
nyozok, Chrifiin* FőhertzegafTzonyt, 's Albert 
Hertzeget, hogy közibek való menetelekkei im
már a' nemzeti örömnek tellyeíTégét efzközlenék. 
Az í r á s , drága íelyem materiára volt varrva, 
mellynek eggyik fzárnyán a.' Ts. Tzimer, a' má-. 
sikon pedig a' Közönf. Kormányozó Főhertzeg-
AÍTzonyiiak, 's Hertzegnek Tzimereik fzemléliet-
tek. 

Nemet Birodalom. 
Lüttich Városában és Tartománnyában , min

den az előbbeni állapotra tér viííza, mellyben 
volt t. L a' pártütés előtt. A' Város' Fő Törvény-
izékének Feje, Gr. Meán is újra hozzá fogott, 
hivatalának folytatásához Jan. 29-dikén. Semmi 
zenebonáskodás , Jan. 14-dikétől fogva nem esett; 
jóllehet mind ez ideig találtatnak még ollyanok, 
a' kik titkon a' pártütés' lelkétől vezéreltetnek. 
Meg mutatták ezt némeílyek mind Lüttich Váro-> 
sában, mind más Városokban az által , hogy az 
úgy nevezett pdtriotai Sereg' Tagjainak meg fzii-
nés nélkül fizették a' zsoldot. Hírével esvén ez, 
a' végrehajtó KommiíTziónak, fzoroffan, 's testi 
büntetésekkel való fenyegetés alatt meg tiltotta 
az efféle fizetéseknek mind adását , mind el vé-
fglétj és 100 forintot tett fel annak jutalmul,_ a* 
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ki ezen rendelésnek ál ta l <• hágóját bé fogja adni* 
's elégedendő p róbáka t fel tud ellene hordani* 

A ' Neuvidl Újságból, némeliy ide ta r tozó 
Különöjfegeket kívántunk közleni: 

Különös > hogy SL Leidai (Leiden) és Cliviai 
f Cleve) Újságokba iktatot t némeliy Tudós í tások , 
nem fzünnek m e g , a' világos igazságnak ellenére 
is á l l í t an i , hogy tsupán az a' híres Levele Dohm 
Úrnak , tsendesíthette le a' kéltségbe esni kezdett 
Lüttichi Népet — Különös , hogy ezen kéítségbe 
esésnek femmi jelensége nem volt a k k o r , midőn 
Jan, 10-dikén hirül ad ta Afpre Major Úr a' Taná t s -
házná l , Lüttich T a r t o m á n n y á b a lejendö bé me
neteleket a' végrehajtó Seregeknek — midőn Gen« 
Kheul, éppen ezen napon nyomta tásban közlötte 
a ' N é p p e l a ' m a g a küldetésének tá rgyá t — midőn 
a 'Seregek 12-diken dé lu tán , minden jó Polgárok
n a k valóságos örömökre bé férkeztek — midőn 
33-dikon, minden meg háborí t ta tás nélkül ta r to t t 
még a' közönséges tsendeffég. — Különös , hogy 
ezen tsendeíTég éppen azon n a p o n , sőt ó rában 
kezdett meg bomlani , mellyen Dohm Úr' i rása 
közönségeire tétetett Lüttichben. — Különös, h o g y 
cgéfz tsendefíeggel, 's fzép renddel meg esett 
Jan. 30-d ikán , az úgy neveztetett 16 Kamarák
nak Gyűlése , mellyek leg a lább is á l lanak 600 
fze.méliyekböi: különös t e h á t , h o g y még is az t 
kiál tozzák némel lyek , hogy a' Lüttichi Nép ninr 
tsen meg e légedve, a ' törvényellen hel lyre állí tott 
rendes fojyarnatjával a' dolgoknak. — Különös , 
és nevezetes mind az É l ő k ' , mind a' Ha lo t t ak ' 
Orfzágában , hogy a' Birodalmi Gyűlésén Régens-
burgban lévő Pniffziai Követ Gőrz Ú r , kövétke-

. zendőképpen nyi la tkozta t ta k i , Dohm és Senffit 
Urak' különös magok viselések el len, a' maga 
értelmét : hogy ö> ál tal nem láthatja a' maga 

h e . 
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helyén, mi módon hagyhatná az ö Üdrara jóvá éá 
afféle lépéseket. 

A n g l i a. 
A'múlt Jan. 2o-dikán érkezett egy vártt Kurir 

"Pétersburgból Londonba. Leg ottan Státustanáts 
tartatott , a' melly eleibe terjefztette maga hatá
rozásait a' Királynak. Úgy irják, hogy azon Írá
sok , mellyeket az emiitett Kurir vitt magával, 
femmi reménységet nem'nyújtanának még a' bé«-
keíTég felől. 

A' leg Öregebb emberek fem emlékeznek még 
olly télre Angliában, mint ez a' moftani: mert 
nintsen a' fzéivéfznek, 's az efsönek femmi ízü-
nete; melly miá temérdek károk történnek napon
ként mind a' fzárazon, mind a' vizea* 

Spanyol Orfzág. 
A' Korona' Örökösének életéhez, újra re

ménység kezdett lenoi, az el múlt hónapnak j-8-•' 
dikán költ Madriti Levelek fzérént. •— Ugyan 
ezen Levelek bizonyítják, hogy fok Marokkóiak 
érkeztek légyen Madritba, és hogy a' Szultán' 
KÖvetje is rövid időn meg fogna ottan je lenni. 
A' melly Spanyolokat vasra veretett volt , a • had
nak kezdetével a 'Szu l tán , már ismét mind ei 
botsát tattá. 

Tö r ok Birodalom. 
Dec. 8-dikán, hírével volt már a' Portánaky 

(mint az akkor költ Konjiantzinápolyi Levelek 
bizonyítják), hogy az Orofzok oRromlam kezdették 
légyen lfmail Várát; de a' Nagyvezér mindenkor 
olly reménységét nyújtott néki, 's maga is annyira 
bizott az őrizet' erejébe,-hogy nem is képzelhette 
emiitettEröíTégénekOro/z.'kézre lejendő jutását. — 
Leg nagyobb feleimet okozott Ko?ijtantzinápolybant 
's a' Rümcliai partokon az a* vélekedés , hogy az 

Qrofz 
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Oro/z nagy hajós Sereg a' tengeren fogott maradni, 
's Konjiantzinápoly ellen fzándékozik. Ezen véle
kedésre az fzolgáitatott alkalmatoíTágot, hogy mi-
nekutánna az említett nagy hajós Sereg, a' Duna 
torkolatjába való bátorságos bé férkezést efzköz-
lött volna a' kis hajós Seregnek: H. Potemkir? pa-
rantsolatjából, a' Rumeliai partok mentében vette 
viflza útját a' Sevajiopoli ki kötő helybe, melly 
alkalmatoflaggal fok Török hajókat el fogott. — 
Ennek látására, mind a* Konftantzinápotyi tsator-
nába vették magokat a' több Török hajók, 's a ' 
Diván Konjiantzindpoiy oltalmazásának efzközei* 
röl kezdett gondolkozni. — Emiitettük volt már 
közelebbi Levelünkben , hogy Várnához egy Sere
get rendelt légyen a' Szultán; de a' mint irják, 
többet nem lehetett öfzve keríteni 2000 embernél: 
hjLjós Sereget is öröm«ft küldött volna a' ten
gerre , de a' magáé nem arra való volt; tehát 
a' tsatornában tartózkodott Algiriakat próbáltatta 
meg: de ezek, azzal mentegeitek volt eleinte ma
gukat , hogy ok a' fekete tengeren egéílzen járat
lanok , és hogy a' Deynak előre való parantso-
latja nélkül, nem lehetne nékiek femmit is tsele-
kedni: ugyan tsak reá vették végre magokat, a* 
Porta' kivánságának tellyesítésére , 's már a' ten
geren, is voltak.JDec. 8-dikán, melly napon 30 fegy
veres Török hajók is érkeztének a' fek. tengerről 
Bujukderéhtz. 

A' Portánál lévő Nápolyi Minifter Gr. Ludolf-
nak, az elmúlt efzt. Nov. 17-dikén volt pompás 
bé köfzöntö audientziájá a'.Nagyfzultánnál. 

Fr ant zia O rfz á g. 
Oda hagyván egy Frantzia Kaputzinus a* 

Klaítromot, következendő Teftamentomot tett 
előbb: , ,A ' fejemen lévő beretváltt kerekséget 
teüálom koronául a 'Királynak; az Aureliánumi 
Hertzegoek hagyom a' paláftomat, hogy legyen 

mi-
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mivel .takarhafía magát; a' kötél - övemet, á* 
Nemzet Gyűlése' bal oldalának (azon ülnek a' 
Világiak); a' Breviáriumomat, az Autuhúnii 
Püspöknek ; prédikátzióimat, Gergely Apátúrnak : 
de olly fel - tétellel, hogy maga olvaííá azokat 
közönséges helyen; a' fzakáilomat Camus Úrnak, 
hogy belőle vendég-hajat (parókát ) tsináltaííbrí 
magának, melly alatt kívánom, hogy eggy ón-
sipkát visellyen; fa - tzipöimet a' Nemeílegnek, 
hogy ne járjon még is egéíTzen mezít - láb; a' 
botomat a' Papságnak, hogy legyen néki mivel 
kódúim menni; a' kódúló tariíznyámat az egéííz 
örízágnak; a' Nemzet-Gyűlését végre, minden 
ördögöknek." 

Üjj es igen különös Jzdnde'k. 
Eggy Anglus azt irja a' JSíeuvidi Újság' Szer

zőjéhez, hogy mivel a' Dámák nagyobb réízént 
mind Férjfiakat vefznek már ma fel, a' magok 
külső, 's belső fzolgálatjokra : ö is arra hatá
rozta magát , hogy ezentúl í'zép Leány haj-
füsüíőt 's belső Szolgálót tartson; söt még Titok-
nokjának is egy Prédikátor' Leányát kéízítteílén. 
Szándéka' követését másoknak is javallya. 

JELENTÉS. 
Ezen folyó Efztendönek első napjától fogva 

a 'mái ig , 14 darab, réfz fzerént egéf'z, réfz fzerént 
fél árkusokat küldöttünk immár le, az Orfzág-
Gyülése' Hiítoriájából. Az emiitett 14 árkusokat 
egyező betűk, következendők: R. S. T. U. X. 
Y. Z." Aa. Eb. Cc. Dd. Ee. Ff. Gg. 

Költ Bétsben , Febr. iS-dik napján 1791. 
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