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^ AJ műit Szombaton, az az Febr* 19-dikén 
diiknóknak .. kergetésében, 's azoknak lánd-

sákkal és vadáfz - késekkel való ki -végzésében 
míüaíta magát a' „Napolyi Király , f$ /Vrfter er-

Vele voltak Ferentz 's Ferdinánd Fő-
izegek,*s más Méltóságok. Ez alkalmatos
ul néhány lökni való kurta nyelű dárdákat 

ki H. Auersberg Ádám, 's azokat ajánlotta 
aak; de éz , meg nevette magát , 's el 

nem y&m. s Maga a' Hertzeg kézibe veit ugyan 
^gyeí ' i de femmi haí'znát nem vehette. Egyéb 
kár nem esett, hanem hogy a' Királynak egy 
derék fekete kutyáját nagyon meg febesítette, a* 
leg iitóllyára kergetett 's kivégzett vad-kari. 

Ezen napon estve, pompás Bált adott Gróf 
fsernin, mellyben nagy ízámmal jelentek meg az 
sde való Méltóságok, 

Vasárnap, néhai II József halálának napja 
vala: a 'mellyen tehát minden múlattságok meg 

-ik tiltva; úgy Hétfőn is. Mind a 'két napo
kon gyáfzban jelent meg az Udvar,, a' Nápolyi 
Felségekkel eggyütt az Udv. Kápolnában; holott 
Ifteni fzolgálat tartatott a' meg boldogult! Feje

dért. 

Ö Felsége,' a*' Gfiúén Mufzár Regementjét F* 
M. L. B. Fáséi Miklós Úrnak adta; Gr. Hadikét 
pedig-— Bia^en/temmak, mint leg öregebb F* M. 

Efzterházy Miklós' gyalog Regement-
'áray Generálisnak; a' Durtachít pedig 

Gr, tfonak,. • \ . 
A* Nápolyi Király, egy Kurírt vár Nápolyból, 

annak el érkezésétől fog függeni maga meg hatá
rozása , ha Mártziusban; avagy Májusban induljon 
e vutza Orfzágába. 

**' Tan, 
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Jaa. 25-diken, következendő tudósítást méltőz. 
tátott hozzánk utasítani, a 'már egyfzer emli. 
tett nagy érdemű Gberiter Úr Foksdnból: 
Minekutánna meg ment volna a' hire Brajla 

Várába , hogy az Orofz Seregek téli kvártélyokra 
takarodtak: fogták magokat az emiitett várbeli 
Törökök , tsajkákra üllek 4 , 5 nappal az előtt, 
's a* Galdtzndl álló Orofz hajós Seregetskét, 
valamint a 'Duna parton telepedett Orofz könnyű 
Seregeket is véletlen meg támadták; a' Kozá
kok 's Szabadakaratúak közzül két fzázat le 
vágtak; a' hajós Seregetskében is nem kevés kárt 
tettek. Hogy ezen történet fülibe ment Generál 
Suvarovnak, leg ottan Galdtzba indult, 's páran* 
tsolatokat adott k i , hogy a' már kvártélyokra 
bé fzállott, 's a' még marsban lévő Seregek réfz 
fzerént előbb nyomúilyanak, réfz fzerént meg 
állapodjanak; az ide közel feküdt 2 Granatéros 
Bátalionok pedig az el hagyott Maxineni táborba 
menjenek: holott táboroznak is már főid-kuny
hókban. A' hátra volt könnyű Seregek is elő 
nyomultak. — A', mint értjtík , naponként neve
kedik a* Brajlai őrizetnek fzáma: a' Várból és 
Városból ki kell a' Kerefztényeknek költözni a' 
Raiah ízomfzéd faluiba, 's azoknak házaikat 
mind fegyveres Törökök foglalják el. Ezt bizo
nyítja egy Hufzár is , a' ki az oda való Basánál 
volt fzolgálatban, és moít viíTza tért a' Tsdfzár 
Huízár Regementjébe." 

M a gtf ar O rfz á g. 
Pozson, Febr. 17-dikén. „Királyi Hertzeg 

Sándor Leopold kegyelmes Nádor - Ispányunknak 
Kántzeiláriája egéíizen fel állíttatott már. Mélt. 
Rákosi Boros Lajos Úr , ki eddig a' F . Magyar 
Kin Helytartó Tanátsnál volt Tanátsos, Fels. 
Koronás Királyunk által a 'Nádorispányi Kantzel-
láriára Igazgatónak rendelte tet t ; egyfzersmind 
pedig a' F . Magyar Udvari Kantzéllárián Refe-

*" rea-
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rendáriusnak, és Udvari Tanátsósnak neveztetett, 
a' hol Jan. 24 dik napján ezen új hivatalbéli hitét 
le tévén, ülést is vett. Tek. Vadáfz György Úr, 
Nádorispányi Titoknoknak ; Költsei Kende János 
Ür pedig Expeditornak neveztetett: kik e' moft 
folyó hónapnak 9-dik napján Nádorispány ő Kir. 
Herizegsége eiött, két Qrfzág Báróinak, úgymint 
Nagymélt. Vegh Péter Tárnokmester , és Gróf 
Battydni József György Afztalnokmet'ter ö Kegy. 
nek; nem külömben Mélt. Gen. Pázmándi Kern-
pelen János , 's fellyebb emiitett Udv. Tanátsos, 
és Nádorisp. Kantzellária Igazgatója Boros Lajos 
Uraknak jelenlétekben, hiteztettek meg. Ugyan 
azon napon tették le a' hi tet , a' 4 nádorispányi 
Kantzelislák is , úgymint: Szentgyörgyi Hoiváth 
Zsigmond, Karátsonyi Ferentz, Radvárifzki Antal, 
és Horváth János Urak. " 

Az Orfzág-Gyűlése, alig ha még Mártzius-
Iiak közepe tájjáig is el nem nyúlik. A' Be'tsbe 
fel küldött Tzikkelyek kÖzzűl, femmi fem ment 
még viífza Pozsonba , az Orízág-Gyűlési Tzikke
lyek közzé lejendö bé-iktatás végett. 

Német Birodalom. 
Közelebbi Levelünkben emlékezet volt, a* 

Lúttichi \6 Kamaráknak Jan. 30 dikán tartatott 
GyülésekroL Ezen 16 Kamarák, mellyek 600 
Szeméílyekbol állanak, az egéfz Lüttich Városá
nak képét viselik. Minden Kamara 4 Klaífzisokra 
van fel ofztva, úgymint: Nemesek', Patritziusok* 
(régi törsÖKös famíliákból va lók ) , Kalmárok'* 
*s Mesteremberek' KlaíFzisára ; de a' mellyeknek 
eggyike fe bír a' másik felett valamelly különös 
fz abads ággal, avagy jufl'al: tsupán az az egy 
külömbség vagyon a' Mesteremberekre nézve, 
hogy kőzz ülök nem fzoktak Polgármestert válafz-
tani. Az emiitett 16 Kamaráknak egybe-gyűlé
seket , olly feltétellel engedte meg a' Tsáfz. Kom-
miíFzió, hogy az ollyan Tagok, a' kik a' pártos* 

P a ko-
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kődás' idején le tették vőit a' polgári hitet, moft 
újra vonják viffza esküvéseket; a' kik pedig tifzt* 
ségeket vállaltak volt magokra, rnoft eleintén ki 
rekeízteffenek a' Kamarákból. Eisö foglalatoflá-
gok is a' volt tehát a' Kamaráknak, hogy azon 
Tagjaikkal,, kik az úgy nevezett polgári hitet le 
tették volt, közönségeífen viffza vonaíTák vétkes 
esküvéieket; az előbbit ellenben, melljel a' Ha* 
zának esküdtek volt, vélek meg újjíttaííak. Hit
tel fogadták annakokáért az emiitett Tagok újra,, 
liogj azon polgári alkotványt, mellj már annj^i 
időtől fogva eí'zközlötte a' Lüttichi&knek boldogi 
és fzerentsés áílapotjokat, a' maga tökélleles 
valóságában még fogják tartani. Ezentúl fél* 
olvastatott a' Lüttichi törvényes Tanátsnak eggj 
í rása, mellj azon temérdek költségeknek laiítrb* 
mát foglalta magában, a' melljeket 18 hónapok 
alatt tettek a' Pártosok. — Város' Kintstartójává 
válafztottak a' Kamarák köz akarattal Melotte* 
$izet nevezetű Nemest, ki már Polgármestersé
get is viselt volt ez előtt. Továbbá azt végezték, 
l iogj a' magok tifzteleteket, engedelrneffégeket» 
és háláadatoffágokaí tegyék le a' Tsáíz. Felség
nek, 's-a ' Val. Hertzegeknek lábaikhoz; a' Hg 
Püspököt js kérjék meg, hogy Alattvalóinak kö
zönséges kivánságokat teilyesíttse, 's térjen viffza 
közikbe minél előbb ; köfzönnyék meg végre a' 
Káptalan' hív Tagjainak, a' Haza mellett lett 
állhatatos meg maradásokat, 's annak ügyéért 
el követett gondoskodásokat. E' végre Deputá-
tusokat válaíztott minden Kamara a' maga kebe
léből , kik Febr. 2-dikán a' Tanátsházba öfzve-
gyűlnének, azon írásoknak eggyütt a'/Tanáttsal 
lejendő el kéízítésére , mellyek által tzéllyát ér* 
hefíe említett végzések a' Kamaráknak. 
Febr. 8-dikán utasított betses Levelében, . ezeket 

írja Litftichböl egy Méltóság: 
, ,A' Váiaí'ztó Hertzegeknek Biztosai, 's a l 

áde való Káptalaaaak már darab időtől fogva 
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jíquisgr emumban tartózkodott réfze, fok öröm
kiáltások között fogadtattak Lüttich Városában. 
Az emiitett Biztosoknak tifzteletére, nagy rousika 
adatott; valamint a' Fő Törvényfzék Elölülője' 
Gróf Meánéra. is. Teméntelen volt a' Nézőknek 
fokasága. Az. előbbeni Tanáts , ismét viílza, 
állíttatott a' maga helyére. A' iő Kamarák is, 
egybe gyűltek Jan. 30-dikán. A' Hg Püspököt, 
12. vagy 13-dikra várják. Ma ment eleibe egy 
Káprál, 8 Közemberrel a' Wurmfer Regementjé
ből. Az ide való NemeíTég, egy testőrző Sereget 
állított fel maga kebeléből, mellynek Vezére Gr. 
Medn. 50 Nemesek vágynak benne , a' Tifztekerj 
kivűl. Ezen Sereg ki fog elibe menni az érkező 
H. Püspöknek, itt lévő fok más Seregekkel egy* 
gyütt. Igen pompás leflz a' jövetel. —- Minden 
nap egy Tifzt, 's 8 Köztestörzö fog a' H. Püspök
nél - ftrázsán lenni, 's az Őrálló mindjárt a' H? 
Püspök' bal fzobája előtt állani. — Dohm Frujfz* 
Minifter ott hagyta Maftricht Városát» 's Lippp 
Grófságnak fő Városába Lipftaitba. (Ennek egy 
jéfze, a' Brandenburgi Házhoz tartozik) vette 
útját, hogy ott a' békeíTéget helyre állíttsa. — 
Az ide való Prujjzus Követ B. Senfft Úr láthatat
lanná lett , néhány napoktói fogva. Némellyek 
azzal tartják, hogy nem is yólna többé i t t ." 

Febr. 5-dikén estve érkezett a' mi győzedel
mes Fővezérünk if. Cohurg, azözvegy Anfpachi 
Markgráfcéhoz Schwanmgenhe, a' kitől különös 
tifztelettel és örömmel fogadtatott. Már előre 
Dennenhofelöl fogva "Schwaningemg, meg voltak 
rakva az utak' mellyékei fzurkos ferpenyökkel. 
A' mindenünnen öfzve fereglett Nép, örvendetes 
vivát kiáltáíTal idvezlette a' Hertzeget. Midqr* 
közelgetett volna SchiaaningenYitz, meg fzóilalt 
a ' d o b ' s trombita az öröm-alkotványokról. -A* 
Kaftély* udvarán egy Templom volt emelve, a* 
mellyet urnák,- 's feilyül a' Hertzeg' és Markgráfné 
Ínyeiknek m ó d o s a Jkifoj:i»4Ut cláO betűik. ?kesj. 
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tettek; a' Templom előtt egy kis kert vol t , 's 
mind ez, mind amaz meg voltak világosítva. —-
Nagy fokaság kisérte bé a' Hertzeget a' Kaftéiyba, 
*s zengedeztette a' maga öröm - kiáltásait. — K.i-
fzállván hintájából a' Hertzeg, így fzóílott: Ez» 
igen fok. — Fellyűl a' folyosón várta a' Mark* 
gráfné — 's meg ölelvén, illy fzókkal nyilatkoz
tatta ki fzíves atyafiúi érzékenységét: Ól Fridii
kéin — kedves Bátyám'. 

Hogy egy fziikségteíen, 's azonban kártékony 
fzokásnak el törlése által, köteleflege legyen a' 
Népen fegíteni minden gondos Kormányfzéknek, 
ditséretes példáját adta ennek közelebb a' Felső-
Palatinátusi Kormányízék; úgymint a' melly el 
töriötte a' költséges gyáfzruha viselést az egéfz 
Felső-Palatinátusbaru 's olly bölts rendelést hozott, 
hogy ezentúl az Aífzonyoknak minden gyáífzok 
főkotöjeikre függefztendö fekete pántlikából; a* 
Férjfiaké pedig bal karjaikra kötendő darab fekete 
fátyolból állyon, 

Török Bi r o d a l o m9 

A* múlt Decemberben költ Konjiantzinápolji 
tudósítások fzerént, a' hadi dolgokban való Reis-
Efendi, vagy hadj Kantzellárius , ki is hadakozás 
idején rend fzerént a' Nagyvezér' táborában fzo-
kott tartózkodni, Konjiqntzinápolyba érkezett nagy 
váratlan az emiitett hónapnak első napjaiban* 
Ennek értésére, igen meg döbbent a' ííép* fzive, 
mellyet kűlömben is olly háborgásba hoztak volt 
már a' darab időtől fogva jövögetett kedvetlen 
hirek , hogy a* Nagy-Szultán' parantsolatjából, 
minden vendégfogadók:, és más egyéb közönsé
ges öfzye - gyűléseknek helyei is bé zárattak; 's 
halálos büntetés alatt meg tiltatott, hogy az útz-
tzákon , vagy piatzokpn tsak kis tsoportokbaa 
fe merjenek feregelni a' Törökök. Nem fzabad 
a* Státus' dolgairól femmit is befzélleni; és hogy 

V tüaiom után emlegetni merték némeiiyek a* 
Oro-
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örofzok' gyözedelmeiket: minden irgalmafTág 
nélkül a' tengerbe vettettek. A' Mi.niftérium, fe
lette titkolódik: azért is bajosan lehet valaminek 
igazán 's kornyülállásosan végére járni; 's még 
a' külső Hatalmafíagok' Min literei is keveset tud
hatnak meg. — A' lleisRendinek, Konjiantziná-
polyba lett küldetésétől mind öfzve annyit lehe
tett ki tapogatni, hogy H. Potemkin azzal fenye
gette légyen meg a' Nagyvezért, hogy látogatá-
s i ra fogna Siumlába menni, ha mások' közben
járása nélkül, továbbra fem akarna még békes
ségre lépni Rujfziával. Ezen fenyegetésre annyi
val inkább meg ízeppent a'Nagyvezér, mivelhogy 
Jfatzitől, a' hol akkor voltak az Orofzok, alig 
vanSiumla két napi járó fold: 's a'.Nagyvezér 
olly kitsin, erő dolgából, hogy tellyefleggel ellent 
nem állhatna. Minekutánna néhány napokig való 
tanátskozásokat tartott volna a Szultán, viíí'za 
küldötte a' Reiseffendit a' Nagyvezérhez. Azólta 
liem hallik egyéb Konjiantzinápolyban , hanem, 
hogy Rumeliában erővel fzedik a' katonaságot a* 
ífagy vezér' Seregéhez. De ez , még inkább ne-
velte a' jKqnjlqntzinápolyi Nép' nyughatatlanságát; 
mellyre nézve ugyan tsak fzoros vigyázattal is 
vagyon a' Kajmakám. —• A' Konjiantzinápolyban. 
lévő Anglus Minifter, Ns Ainslie, Pífani nevezetű 
első Tolm^ttsát küldötte, a' maga Udvarának 
párantsolattjából $zifztóvba.— Az Archipelagu-
son lévő Orofz fzabad Prédálók eggy Algíri hajót 
fogtak e l , mellyen ajándékokat küldött a' Dcy 
a' Török Tsáfzárnak, 's egyfzersmind alkalmas 
fumma pénzt, azon hajós feregetskéje' ízámára, 
mély moft a' Törökök' fzolgáíafjában vagyon. 
Ezen hírnek hallására, igen meg háborodott az 
Algíri hajós Seregetskének Kormányozója ; de 
a' Szultán azt izentette néki, hogy ö az emiitett 
fummát meg fogja téríteni, az Algíri hajófi 
Népnek, 

Qlafx 
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Egy Velentzei magános I<éVelbdÍ , melly költ 
Febr. 2-dikán, azt oívafFuk, hogy a' Fcbr. első* 
jen tartatott Tanátsgyülésében a' KÖzonf. Társa
ságnak , azon kiránsága forgott fenn a' Portának\ 
melly fzerént 3 öreg fegyveres hajókat í'zándé-
kozott nj^erni a' KÖzonf. Társaságtól. Ezen kí
vánságára a' Portának, következendő értelmű 
feleletet tett fel a' Velentzei Tanáts : hogy bár 
melly igen óhajtson is a' Köz. Társaság minden 
tőle kitelhető kben tettzésére lenni a' fényes Por
tának; mindazáltal a' 3 öreg fegyveres hajók 
eránt való kívánságát moft íémmi módon nem 
tellyesíthetné: úgymint a' mellynél fogva nagyon 
meg tsÖkkenne az ö maga tengeri ereje eggy olly 
időben , meilyben még a' Tunisiakkal femmi egy-
gyeffégre nem léphetett. De ha meg kéfzüíhetne is 
az alku a' Tunisiakkal, ugyan tsak fzüksége va
gyon a' Köz. Társaságinak, Bariária Státusaira 
nézve, egy jó forma hajós Seregre minduntalan: 
mivelhogy az emiitett Státusok nem egyebünnen 
fzokták fel függefzteni a' had-indítást, hanem tsu-
pán tsak a' magok reményihető haíznokrói; ha
nemha a' Török Tsáfzár , mint leg főbb Kalifa, 
közbe veti magát az emiitett Státusoknál, 's azt 
az ajánlást tefzi a' Kőz. Társaságnak , mint a' 
mellyet tett volt a' Ts. 's Kir. Udvarnak a' mos
tani hadnak' kezdete előtt, hogy t, i. mind azon 
kárt , mellyet Barbariának Státusai találnának 
néki okozni , meg fogja a' Porta betsülettel térí
teni. .Illy móddal eshetne meg egyedül, ha azon 
közben femmi más ellenkezőt jav álló tekintetek 
elő nem adnák mvlgokat, hogy a' Köz: Társaság 
néhány hadi hajókat^ által engedjen a' Portának 
plly árron, a' mint meg alkhatnak. 

lengy&§ 
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A* műit Jais. ?g-dikán, eggy emU írást 
adott be a5' Varsái uin0us Követ Ur, a' 
külső ofzági dolgokra ügyelő''Lengyel T)éy\x\á\.i\ó-
nak, mellyben említi, hogy Jan. "8-dikán adta 
légyen as maga Udvara nékie tudtára, a' Lengjél 
Köz, Társaság eránt való értelmét, melly kinyi
latkoztatásánál fogva örömmel 's egéfz bizonyos
sággal jelentheti» hogy az JÍhglvM Király fzivesén 
kivan, politika 's kereskedést tárgyazó eggyes* 
,ségre lépni a' Lengyel Királlyal, 's Köz. Társa
sággal ; és hogy ezen tárgyhoz leg ottan egéfz 
határozáffal lehetne fzóliani, mihelyest nyilván
valóvá teízi Lengyel Orfzág maga réfzéröl, hogy 
kéí'z olíy öfzve fzerkeztetésre reá állani, melly ̂  
ben terméfzet fzerént az ö köz Szövettségesek is 
a' Pruffzial Király be foglaltairon, mint ezt maga 
az egyenefíeg kívánja. (Itt a' bökkenője). így 
végzi a"Követ a' maga Írását: „Reményű az 
alól-irtt, hogy a' Nagyságos. Deputátzió méltóz
tatni fog, az ö Udvara' értelmét a' Nagyságos 
Kendek eleibe terjefzteni, 's azokat arra bírni, 
hogy a' magok bőltseffégek fzerént igyekezzenek, 
as ieg bátorságosabb efzközöket fel találni eggy 
oliy dolognak végrehajtására, melly a' moítaní 
fzempillantásban íehettséges; de meg eshetik, 

• hogy már a' más fzempillantásban nem fog az 
lenni többé." 

Az ezen Orfzágban fel állítandó új polgári 
alkotyánynak első tzikkelyét közlöttük már Mun
kánk' 3-dik Szakaffzában. A5 2-dik tzikkely Jan, 
21-dikén állíttatott meg , melly is azt foglallya 
magában , hogy a' ki ezentúl DeputátuíFágot akar-
viselni yalameíly Tartomány' vagy Vajdaság5 

réfzéröl az Orfzág Gyűlésén: tartozik a' mag^ 
kívánságát akár még a' tartományi vagy vajda, 
gági Gyűlések előtt be adni a' helybéli Kantze^ 
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láriába; akár pedig a' Tartomány' Gyűlésének 
első napján, az Ülés' kezdödése élött tudtára 
adni írásban a' Tartomány Gyűlése' E161ölöjén,ek : 
fzabadságában fog azonban állani a' Tartomány-
Gyűlésének , oliyakat is meg kinálni. a Depuiá-
tuirág' fel vállalásával, a' k'k nem jelenteitek 
az eránt magokat. — A' 3-dik tzikkely, a' kü-
lömbkülömbfele tzélú tartományi Gyűléseknek 
idejét határozza, meg. ~- A' 4-dik tzikkely azt 
tartja, hogy az Ülések reggeli 9 érától fogva, 
délutánni 3" óráig tartaíTanak: hanemha a' kér
désben, forgó dolog hamarább el találna vége* 
zödr^i; vagy annak végrehajtása hoíízabb iclöt 
kívánna. A' Tartomány Gyűlése' első ülésének 
kezdödése előtt , meg kell 'mind vonni a* hely
béli harangokat. — Az 5-dik tzikkelyben a' vé
geztetett, hogy tsak a'birtpkos Nemeííégnejl le
gyen a' tartományi Gyűlésekben fzéke és í'zava, 
mint ez mindenkor úgy volt ízokásban , az 1768 
efztendőben fel állított polgári alkotvány előtt; 
melly azért engedett voksot minden Nemesember
nek a'tartományi Gyűlésekben, hogy annál kóny-
nyebben leheffen feles fzámú követőkre ízért 
tenni, 'sakként a' kiííebb félen akármeliy dolog
ban is diadalmaskodni. Az emiitett 5-dik tzikkely 
fzerént tehát, minden birtokos Nemesembernek 
van fzéke és ízava, a' maga Kerülete, Vajdasága 
vagy Tartománnyabéli Gyűlésekben. Sőt 2.).le!>z 
fzékek és fzavok a' tartományi Gyűlésekben a* 
még meg nem ofztozott birtokos Atyafiaknak, 
és az élő birtokos Szülék' Nagyfijaiknak is: ha 
mindjárt nints is tulajdon magoknak leg kUTebb 
birtokok is. 

Fr ant zi a O rfz á g. 
Febr. 4-dikén, meg jelent a' Király a' Nemzet 

Gyűlésében, 's olíy kinyilatkoztatást tett maga 
felöl, hogy a' polgári alkotványnak el intézését 

az 
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az azt elő adó kifejezéseknek tulajdon értelmek 
fzerént, pontról' pontra jóvá haggya, *s kötelezi 
egyí'zersmind magát, annak fenn tartására s oltal
mazására. A' Párisi Nép' képét viselők , arra 
határozták magokat mindjárt abban az órában, 
hogy a-' -Nemzet Gyűlésében tartott Beízéde a* 
Királynak ér£zre mettzetteílek, 's örök emléke
zernek okáért "á' Tanátsházban fel függefzteflek. 
Tettzett ezen határozás a' Királynak, 's a' maga 
Melly Képével meg is ajándékozta a' Párisi Kö
zönséget. Ezen emiitett Közönség' képét viselők 
meg indulván belsőképpen jó Királiyoknak atyai 
fzeretetén, elvégezték, hogy Febr. nak 4-dikén 
minden efztendőnként nagy Mise, és Te Deunt 

-tartaflek; a' minthogy határozásokat mindjárt 
akkor végre is hajtották a' B. Sz. Mária' Templo
mában. A' Nemzet Gyűlése is Deputátziót küldött 
az Illeni tifzteletre. 

Hollandia. 
A' fzornyü fzélvéfzek, 's tengeri háborúk 

ólly erőben ostromlottak volt ezen Tartomány
nak partjait már az előtt is; főképpen pedig ezen 
Febr. holnapnak 1. 2. és 3-dik napjain, hogy 
hanemha különös gonddal 's vigyázáíTai láttak 
volna a' Tartomány fzélein lévő töltések erősíté
séhez, igen nagy vefzélly érhette volna az egéílz 
Tartományt. Amfierdám Városának ki kötő he
lyéből , egéílz a' házakik vitte a' vi? a' hajókat. 
Sok házakban nem maradhattak alól az emberek; 
és ha még egynéhány ujnyival nevekedett volna 
a? viz : úgy egéííz Amfierdám vizben lett volna. 
Alkmqr, Saardam , Harlem, Hága, Rotterdam , 
's némelly más apróbb helyeken is meg történt 
az , a' mi Amfier dámon: réfz fzerént nagyobb, 
réfz fzerént kiflebb mértékben. Harlem körűi, 
teli volt a' mező fúltt állatokkal, és a' viz által 
oda hordott rakás fákkal. 

Tol-
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Tolvaj Törtenetek. 

Felső-Styriáhan torténtt dolognak irják: Egy-
Papnak, a' mint lovaglott volna az orfzág-útján 
^iujtria felé, el álíyák néhány Tolvajok az útját, 
*s meg foí'ztják mindenétől ; még a' rajta lévő 
öltözetétől i s : úgy hogy tsak a' leg alsó ruháján 
ban hagyták, hanem a* lovát nem bántották. 
A' Pap reménykedni kezd a' Tolvajoknak, hogy 
ha már meg kegyelmeztek életének, tselekedjék 
vele azt a' jó t , hogy veffenek neki valameily 
avult darab ruhát, a'mellybe belé takaródzhaffon. 
Hajlottak a* Gonofztévök a'-Kérő'fz a vára , 's oda 
adnak néki egy roíTz őtő ruhát, mellybe a' íze? 
gény Pap bé pólálta magát a' mint lehetett, 's 
azzal meg hajtván magát a' Tolvajoknak, útnak 
indult. Alig haladt el valamennyire , noíFza kiál
tani kezdenek utánna a' Tolvajok, hogy állna-
meg; de ö még febeíTebb nyargalásra vette a' 
dolgot, és el jutott végre egy malomhoz, a 'hová 
nem akartak utánna menni a' Tolvajok. Itt le 
vetette magáról a' Pap a' dífztelen ruhát, melly 
néki igen nehéznek tettzeíí; ürgeti forgatja: 's hát 
9900 forint kerül ki arany pénzben belőle. —-
Nagyon fel került tehát, a 'Paptó l kapott préda 
a' Tolvajoknak. 

Nagyon meg járta Parisban is , Febr. s-dikáa 
egy Zsivány a' zsebeléflel. Mert midőn a' Kir. 
Palota körül tolongó fokaság között bé nyúlt 
volna egy Szomfzédjának a' zsebjébe: ügy oda 
koppantottá valami az ujjait , hogy mindenek 
hallottára el sikoltotta magát. Azonban meg in
dult a' Tolvajfogó egyeneifen a' Visgálófzékhez: 
a' Tolvajnak kellett követni, vagy akarta vagy 
nem; mert a5 kezét femmi módon ki nem fzabadífc-
liatta, a'zsebbe bé-tsinált tőrből. 

Még jobban meg esett eggy Olafznak, a' ki 
§' maga Komája AÍTzonyát meg akarta ölni. A" 

ÍÍQ.5 
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Öolog Ürhinö Hertzegségebéli táborban történt. 
Az emiitett Falunak egy Lakosa, gyakran el fzo-
Isott volt onnan hazúi utazni ; de a' feleségét 
otthonn hagyta. Illy magánoffágaibaft fokfzor 
el menegetett az AÍTzonyhoz egy Komája. Egy
kor bé tekeri a' befzédébe, melly nagy bolond
ság volna az , hogy az AÍIzonv' Férje mindűnta-
lan olly fok pénzt vifz magával az útra; 's meg 
hem gondolná, hogy egyfzer a' Tolvajok mindé
től meg fofzthatják. Az Affzony, leg kiffebb 
gyanakodásban lém lévén a'Komája felöl, ki
mondja néki egyenes fziv vei , hogy az ő Férje 
tsak kevés pénzt vitt légyen el magával 5 a5 többit 
pedig mind otthon hagyta. Ezt értvén a' gonofz 
Koma, más hangon kezdett befzélleni; 's né melly 
öfzve fzóilalkozások után, meg mondotta az Afz-
izonynak , hogy néki a' pénzt adja ki. Az Afz-
ízony mind tsak tréfára véle eleinte a' dolgot, 
míg nem végre Öléffel fenyegetödzött az Emb^r; 
a' midőn fel nyitotta az AÍTzony a' ládát, rs. által 
adta néki a' pénzt. De már moft nem elégedett 
meg a' pénzzel az Menteién , hanem hogy ki ne 
tudódjon a' goriofzsága, el tökéllette magában, 
hogy az AÍTzony t meg öllye; 's válafztást enge
dett néki, kés vagy kötél által akarna e5 inkább 
ki-végeztetni. A' nyomorűltt Affzony, nem lát
ván már femmi módját élete' meg tarthatásának, 
a' kötelet válafztotta. Míg a' Gyilkos kötél után 
liézkélödhe, az alatt bé ugrik az Affzony egy 
más fzobába, 's fzerentséffen bé zárhatta azt a' 
Gonofzíévö előtt. Ez , vátig próbálgatta bé-törni 
az ajtót, de vele femmire íe mehetett: azért is 
idolról fzándékozott fel rontani a' fzobába, tsi-
nál't is lyukat, a' mellyen fel bújhafíon. Az Afz-
fzony egy kaízát kapott, nagy fzorongattatásai 
között a' kezébe, 's fenyegette a' Gonofztévöt, 
hogy meg ne próbálja a' fel-buvást, , mert bizo 
nyoffan életével fogja bé-kötni vakmerőségét; de 

ez 
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ez nem hajtott az AÍTzony' fenyegetödzésére, *s 
már a' fejét is fel dugta: a" midőn az AÍFzony is 
oíiy fzerentséfien tsap hozzá kafzájávál a' nyaká
hoz , hogy a' gonoízságou forráltt fö leg ottan bé 
gördült a' fzobaba. 

J E L E N T É S. 
Mivcíhogy f.'lOrfcág kívánságához alkalmaz

tatott akaratja ó Felségének az , hogy ezentúl a* 
JMagyar nyelv és Stylus tanittaíTék az Oskolák
ban ; erre nézve fzükség leíTz a' Magyar Gram
matikán kivülegy Magyar Síiluít tanító jó Könyv
re is. Ennek hafznos ki dolgozására, eízközö-
kül fzolgálhatnak a' régibb 's újjabb irók Mun
káik közzül im e' következendők: 

Ciceronis Rhetoricam ufum Delphini Paris. T6"87 
4-ed rét. Ezt Burmann is ki-adta Lugd, Batav. 
17Ó1 8-ad rét. Gsejjsing-h Norimb. 1782 2 íl. 15 k i . 
De Oratore Fearce Cantabrigise 1732, és Lon-
dini 1745 %-a.d rét. 

Quintiliani Inítituttpnes oratoriae. Ennek a* 
leg jobb ki adásai ezek : Gihfoné Oxonii 1693 
4-cd rétben. Burmánk. Lugduni Batavorum 1720 
két könyv. 4-ed rétben. Gefneré Göttingae 1738 
4 ed rétb. Cum notis Variorum Lugd. Batav. 1665 
g ad rétben. A' Biponti ki adás is meg lehetős ; 
úgy nem kűíömben cum notis Roilin Parifiis 's 
*z után Patavü 1775 12 öd rétb. 1 for. 30 kr. 
végre Harlesé Wirceburgi 178Ő 2 könyv. 3-ad rét. 
1 for. 30 kar. 

Sonnenfels (Jof. von) über den Gefchaftsítyl, 
für angehende Kanzleybeamte. Wien 1786. 8ad 
rétben. 1 forint. 

Lugo's (Herren) fyítematifehes Handbuch. 
für jedermann, der Gefcháftsauffátze zu entvverfen 
hat. Wien 1790. 2 Kötet, 8 ad rétben. 1 for. 
40 kr. 

Ennek 
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Ennek toldalékja most kéfzül i t ten, ' s a * , 

jövő holnapban ki is fzabadúl a' prés alól illyen 
tzim alat t : 

Verfuch in fchriftlichen Auffátízan , fiir aa-

f ehenden Beamte, und für jenc die Geíchafte :<j 

ey den ftellen zu betreiben habén, cntworfen 
von cinem K. K. Beamten. 

Adelung (Joh. Chr. ) über den deutíchen 
Styl. Berlin 1789- 2 kötetben 8-a.d rét. 2 for, 30 
kr. 

Scheller ( lm . Jóh. Gerh. ) Praecepta ftyli, 
bene latini, imprimis Ciceroniani, II. Vol. Lip-
íiae 1784 g-ad rét. 3 fi. Ugyan övé: Compendium 
^raeceptorum ítyh bene latini Lipíiae 1785 8-^d, 
rét. 1 fi. 

Ide tartoznak ama hires Római Piárifi&» 
nak ékes befzédei i s : Paulini a S. Jofepho, 
de forenfi Latinitate expurganda: továbbá: de 
ufu et nucejjitate eloquentiae inforo et hodiernis Ju
dit-. Német Nyelven is ki jöttek: Leipzig 1728. 
'* Ulm 1756 8-ad rétben. *s a. t. 

Oliy könyvet, melly Magyar Órfzágíiak pol
gári alkotvánnyát helyes renddel, és fontos rö
vidséggel adja e lö , régen óhajtották már Ha
zánkban. Hlyen került most ki a' prés alól kö
vetkezendő tzim alatt: 

Jus Publicum Regni Hungáriáé ex Combina* 
tione Veterum, Regentiorumque Legum, in Com* 
pendfum Systematicum redactum, et usibus maxi
mé fcholasticae Juventutis adeommodatum ; Stu« 
dio et Impendiis Stephani /Josenmann Juris Can« 
didati. Wiennae, Typis a Baumeifterianis. 1791. 

Hol lehelten ezen Munkát találni rövid időn 
fogunk jelentést tenni eránta. 

Nádor. '•• 
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lor-íspány ö KIr. Föhertzegsége, követ-
...késendő Személiyeket projektált (tett fel) a ' F a 
Rendek és Státusok közzül , az Orfzág-Gyűlési 

•,'i.úátziókra: 
P<t .. trí alkotván : íárgyazó-

publlcopoliticis) Elölülőül m 
a' Fő Rei a' Primást; 

Birájat; Gr, 5s, Ürm ! 
B. Prénuy I 's Gr. íialler József 

Urakat. A' Státusok 'közzül •: -Egrj'- Kanonok 
Atzél, , ' zsef, Pogány -Jó-

Kár oly . sa' Küldöttje 
Pozson. Városa Küldöttje Steitner 

líra] . . . 
- Az ózást, és B í ^ o f ^ o t tárgyazó dol-

f í'/z Cúntnibut s et Commiífariaticis) 
üöül iá? Tagokúi: az Orfzág Bi-

jlrnd.y Pá l , Gr. C$£ky jozsef, és Efzter-
ventz Urakat. A ^k közzül: ZÍY>7-

; ul, F«?^. litván, Karnis József,, /^oy Jó-
liulai Antal , -Szálka Mihály, Horváth 
JiOi>fzky Sándor, Jankovits György, &£<?/*-

F'Orös Tenátz , Íte/T Városa Küldöttjei 
", 's " 'Eperjes Varosa Küldöttje Srnitsek 

! 

Az Urbariálékban, Elölülőül: Gróf Zichy 
FerentzeY. Tagokúi: Mándiis Püspököt, Gróf 

senyi'Fer. , Szeisény Sándor, B. Orczy József, 
Gr. Apponyi Antal Urakat. A' Státusok közzülí 
Görgsi Márton , Mikos Láfzló , Szentiványi János, 
Szily József, Ragáilyi József, Marits Tamás , 
&risits, Hertelendy József, Kájzonyi Ferentz, 
Dvornikovit* Miklós Urakat. 

ytatása következik. 

KÖlt Bétsben , Febr. 2£-dik napján 1791* 
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