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Béts* 

Meg esek nagy vigaíTággal a' tegnapelőtti, 
&& az Febr. 23-dikai Redutban, az a nevezetei 
Quadrille - Tántz , mellyre már olly igen kéfzűU 
tek darab időtől fogva, a' Nápolyi Király; '3 
némelly Fő Méltóságok mind a' két Nemből; és 
A' mellyét olly fokán óhajtottak volt már látni. 
A' tántzoló Sereg, 16 pár Személyből állott. A* 
Férjfiak, mind egy formán voltak öltözve, t. u 
Nápolyi Hajóslegény (Matelot) ruhában. Feje
ke t , háló formára kéfzűltt retzés zatskó fedte, 
mellynek vége a' hátakon tsöngött le. Fellyűl 
a' zatskón, kis kerek kalapjok volt. A' több 
öltözetek egy tafota rékliböl, fejér felyem melyre* 
valóból, és bokáig érő pőtyögös tsíkos nadrágból 
állott. -!- A' n y á k o k , minden nyakra
való nélkül volt. — A' Dámák , négy - féla 
öltözetekben fzemléltettek. T . i. H. Lichtenjiein 
Aloyf. Hertzegné, ki a' Nápolyi Király' tántzoló 
Társavól t ; H, Efzterházy Antalné , fzül. Hohen* 

feldt Gr. Kisaílzony, a' ki H. Efzterházy Miklóílal 
tántzolt; Gr. Efzterházy Ferentzné, fzül. Gráffal* 
Jtovits Leány, a' ki M. Prioré Nápolyi Gaval. ral 
tántzolt; és Vallis Grófné, fzül- Waldjiein Leány, 
a' ki M. Diomede Caroffa Náp, Gaval. ral tántzolt. 
téj-áruló Affzonyok' módjára voltak öltözködve. 
•— H. Efzterházy Miklósné, fzületett Lichtenjiem 
Leány, a' ki H. Claryval tántzolt; Kaganek Gr. 
né , fzül. Gr. Salm Leány, a' ki H. Lichtenfiein 
Károllyal; Lengyel Követ Voyna Grófné, a* ki 
a' Náp. Követtel M. Galloval; 'a a' Hol. Követ 
B. Hacfterű Hitvese, a' ki Gr. Vallis Józseffel 
tántzolt, Felsöaufir. parafztaffzony ruhában vol
tak. Fejeket, tsöngö pántlikájú fzalma - kalap 
fedte. — Gr. Kinfzky Filepné , fzületett Dietrich* 
Jtein^ Oberítlieut. Gr. Dietrichjiein Testverjével; 
Gr. Kinfzky Józsefné fzül Gr. Harrach, Rieria 
Náp4 Gaval. ra l ; Gr. Hadik Jánosáé fz, Breuner^ 
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Gr. Kinfzky Józseffel; Sera Capriola Hertzegné 
pedig H. Schwartzenberg Károllyal tántzolt. Ezen 
4 Dámák $ Székely Leányokat ábrázoltak mó
dosan ki - prémezett vállaik kai, 's pafzamántoa 
fzoknyájaikkal. — Végre Gr. Vrbna Rudolfné, 
fzül. Kaunitz Leány, a' ki Gr. Auersberg Károly 
Generáliffal tántzolt; Gr. JtJarrach Ferdinandne, 
ízül. Lichienjiein, a' ki H. Sicignianoval; H. Lich* 
leiiftöin Kár oly né, fzül. Khevenhüller, a' ki Gr. 
Kinfzky Kár. al; 's Gr. Zichy Iftvánné, fzül. Gr. 
Pdlffy Leány, a ki Fürjienberg Landgráffal tán
tzolt , Sváb • aíFzonyofían voltak fel öltözve. — 
Kellemetes volt mind á' ló Dámáknak tekintetek. 
Hogy annál fzabadabban tántzolhaflbn az elqi« 
ízámlált 16 pár , fel voltak 60 Granatérosok mas
karába öltöztetve. Képeiket, öfz bajuffzos, és 
fzakállas állortza fedte. Kezeikben, egy zöld* 
fzinü páltzátskát tartottak. Ezen 60 Granatéro
sok, hoífzas négyfzeget formáltak fzép tsendeííer* 
a ' tántzoló Palotában. Zöld páltzátskáikat, kői-
tsönöíTen fogva magok előtt tartották. Kéfzen 
lévén a' négyfzeg, meg jelent ax Udvar, maga 
a' Tsáfzár i s , és a* Nápolyi Királyné, az úgy 
nevezett jádzó fzobának ( e z , a' tántzoló palo* 
tának napnyugoti végén vagyon fellyül) folyosó
ján. Tsak hamar, a' tántzhoz kéfzültt 16 Dá
mák i s , á' jádzó fzobából Igét felöl le jövő grá-
ditsoknak külső oldalaiknál fzemléltettek. Már 
a' Musikusok is rá kezdték, a' jelenlévő alkal-
matoírágra kéfzített Darabot. Egyfzer a' Hajós-
Legények is elő kerülnek , eggy Olafz - Parafzt-
Birónak ( ez , egy Nápolyi Hertzeg volt) vezér
lése alatt, 's bé férkeznek"a' négyfzegbe: holott 
midőö ugrálva vigadnának, meg fejtik oda fel 
a' gráditsokon a' fzép parafzt Leányokat , és 
Menyetskéket ( a ' 16 Dániákat)» intenek egymás-
nak , hogy jó volna azokat tántzra vinni.' Hg 
Auersberg Ádám is , felső Auftr. falusi Biró ruha* 
ban , fzéles nadrág - tartóval ( Hofentrager ) , éf 
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páltzásan bíztatja őket, hogy bátrán rajtök me
hetnek, az elöltök álló fzép Leányokon és Me-
nyetskéketi, 's tántzoió Társakat válafzthatnak 
közzülok magoknak. Erre, jelt ádlá ' JSúpolyi 
Király, több Hajóslegéhy Társainak, 's ki ron
tanak a'négyfzegből,, fel fzaladnak a' gráditsra, 
magokhoz ragadják a' már előre kiválaiztott Dá-
máikal, 's' vilzik a'négyfzegbe, ElőíTzör, külön 
járta minden fzegeletben négy négy pár a' tántzot; 
hanem annakutánna mind a' ió pár a' négyfzeg' 
közepére jött öfzve : holott is külömbkülömbfél* 
figurákban tántzolt igen mesterségeden, és kelle-
meteííén; hol kerekséget, hol kereíztet, hol egéfz 
tekervényes labyrinthust formált, és ismét módos 
rendbe vette magát. A' Királynak ugyan tsak 
Volt kedve, rúgta is derekafíán a ' po r t ; és ámbár 
nagy test, még is igen jó ugrásokat tett. Mint^ 
egy fél óra múlva vége lett a' tántznak, a' mi* 
dön ki ki a 'maga Dániájával, Örvendezés és tap~ 
solások között fel í'zaladt oda , a' hol áz Udvar 
állott: honnan mindnyájan vatsorára mentek az 
udvari Palotába. Yatsora után is ínég tartotta 
ínég a' Napolyi Király a' hajós legény ruhát, és 
fok ideig járkált a'Redutbán, más 3 Hajóslegények
kel eggyütt. Meg fzóllította minden esmerőíleit, 
's ízokása fzerént nagy hangon befzéliett vélek. 
De még inkább kezdett kiáltozni, hogy néhány 
Afízony-Maskarák elő vették, 's a' fök kérdéffei 
kinzották. 

M a gy at O rfz d g* 
Boly tatása azon Személlyek' Laiítromának, kiket 

.Nádor - Ispány ö Kir. Főhertzegsége az 
Orfzág - Gyűlési Deputátziókra pro

jektált : 
A' Kereskedést tárgyazó dolgokban (in Com-

ineráalibüs) Elölülőül Gr. Forgáts Miklóst* .Ta
gokúi: Skeríetz Miklós, Almásy Pá l , Gr. Sza~ 
j/áry János (Fiumei Kormányozó) , 's B. Pod-
manitzky József Urakat. A' Státusok közzülí 

Q a Jtr* 
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Árva Vármegyei Vitzeisp. *s Küldött Revitzky Jó
zsef > Somsits Láfzló, D&mokos Lörintz, Éí&ka* 
sini Antal , és Thianich Urakat. 

A' Bánják'' *s pénzverés dolgát illető dolgok-
han (in montanis $ et re monetaria) Elölülőül Gr;. 
RévayPétert. Tagokúi: B.Mitrovfzky, Br Saberg 
Fi íep , B. Hellenbach György, 's B. Gerlitzy Fe
rentz Urakat. A' Státusok köízű l : Berzevitzy 
András ( Vitze - Palatínus) , Radvánfzky János, 
Geramb Theophil., Ruprecht Antal , Dreveriyák 
Ferentz , Qzmitz Mátyás, Vadcífz Imre, Harqfzky 
Antal , 's Baumeijier János Urakat. 

A' törvényes dolgokban (in juricticif) Elölü
lőül, az Orfzág! Bíráját. Tagokúi: Tárriokrnes-
ter Kégli Péter , Püspök Konde, Gróf IlléshJzy 
János, Ürményi József, Szdntiványi Ferentz,. 's 
B.• Re'vay Pal Urakat. A'Státusok közzül: Kcfz-
•premi Kánonok Rofos P á l , Beöthy Imre, Ürme'' 
nyi Bernárd, Szirmay Antal , Tihanyi Tamás , 
JiSe'meth János , Bernáth József , Jezernitzky 
Károly, Revitzhy József', Páfzthory Dániel, Mar-
ion Dávid, 's Bosnyák Pál Urakat. 

A' tudományi dolgokban (in litterariis) Elöl
ülőül j Ürményi József Urat. Tagokúi: Mándits 
Püspök, Szabó Püspök, Gr. Brunfzvik Antal , B. 
Prónay Gábor, Gr. Török Lajos, 's B. Podma-
nitzky József Urakat. A'Státusok közzül: Nóvák 
Apátúr, Somogyi János, Vay Iftván, Luby Károly, 
Meltzer Lajos, 's Pe'chy Mihály Urakat. 

Az Ekkle'siai, '«r Fundátziókat illető dolgok* 
tan (ín Ecclejiajiicis, et Fundationalibus) Elölü
lőül , a' Primast. Tagokúi: Kalotsai Érsek, Zá-
grábi Püspök , Mitterpacher Püspök, Gr. Brun

fzvik Antal, és Erdődy József Urakat. A* Státu
sok közzül: Kánonok Dongd Mihály, Pafzkly 
János, Rlobusitzky József, Pletrich Láfzló, Éber-
gényí litván, 's Bányai Mih. Urakat. 

Az Orfzág nehézségeinek (gr av ami na) elő
adása végett fel - állítandó Deputátzióban végre, 

Élői-
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Elölülőül, a' Tárnokmestert. Tagokűl: Szerda
helyi Püspök , Gr. Teleky József, B. Orczy Láfzló, 
Gr. Nádasdy Ferentz, 's Gr. Szapáry Pál Urakat. 
A'Státusok közzűl: GrubanovitsZsigmond, Maj-
láth György, Majtháyi Láfzló , Spisiis János , 
Kapy József, Lányai 'Menyhárt, Bogledich, De-
fbretzeni Biró Szombati, 's Győr Városa'Küldöttje 
JDorffner Urakat. 
Moldvának Nyamtz nevezetű helységéből, Febr. 

2-dikán utasította hozzánk betses Levelét egy 
barátunk , mellyben IftnaiP meg - vételének 
Orofz nyelvből fordított környülállásos elő
adását köziötte velünk. Ebből mi, követ-
kezendőket kivontunk írásunkba iktatni: 
^Minekutánna Dec. 22-dikére virradóra, éj

féli 1 óra után rendbe fzedték volna magokat 
nagy tsendefíeggel 6 Orofz Tsapatok, 300 lépés
nyire a' Várhoz: jel adatott, egy rakétának fel-
botsátá^a által a' várvivásra. Ennek látására, 
meg indultak az emiitett Tsapatok lajtorjáikkal, 
melíyeken a 'Vár ' árkaiba bé^ 's onnan fel-máfz-
t-k a' sántzokra. Az első Tsapatot vitte Gen. 
Jklekrqf^ a' másodikat Gen. Lacyy a' harmadikat 
Jj/i^adcios Eepepier , a' negyediket Brigadéros 
Besövrovki, az ötödiket Gen. Kortifof, 's a' ha
todikat Brigád, Boldov. A' Saporogi Kozákokból 
álló 2 Tsapatok, mellyéknek eggyike G:;\ 
vezérlése alatt volt , leg előíízor rontottak be a' 
Városbaj a' több 4 Tsapatok inkább meg akad
tak, 's kivált a' viz felől való oldalán a' Várnak 
nagyon vigyázva találta két tsapat az ellenséget, 
a' melly&ől ugyan tsak két izben viíí'za is verette
tett , még pedig nagy vefzteséggel, mert a' Törö
kök kartátsokkal vették űzőbe a' vár árkaiban, 
mellyekkel Tokát el ejtettek, és fokát meg febe-
sítettek közzüle. Meg indulván ezen az Orofz 
Fö kormányozó Gen. Suvarov, meg parantsolta 
Seregeinek, hogy az ellenség közzül fenkinek meg 
*e kegyelmezzenek; az emiitett két Tsapat utáa 

esett 
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esett Törökökre pedig a' maga Regementjét kül
dötte, 4 Vadáí'z Batalionokkal eggyütt, kik azok
nak betsülettel végekre jártak. Már tele volt a' 
Város Orofzokkal, mellyre nézve nem lehetett 
a' Törököknek egyebütt maradások, hanem a' 
kő-bástyákra (baltion) fzaladtak: holott is egéfz 
tűzzel oltalmazták magokat, a' míg lehetett; de 
lát ták, hogy akármit tsinállyanak, ugyan tsak 
áldozatjaikká kell lenni végre is az Oroízoknak; 
azért is Gen. Suvarovhoz küldöttek kegyelemért, 
mellyet meg is nyertek- Ez már déllyesti 12 óra
kor esett. — Az Oroí'z hajós Seregetske ;• közel 
vette volt magát Dec. 21-dikén a' Városhoz, 's 
azt derekaílan lövöldözte. Leg többet is tett ez, 
a' kő - bástyák ellen; de benne is fok kár esett: 
mert 2 Brigantina nevezetű hajókat fel vettetett 
belőle az ellenség, néhányat pedig el süllyefztett, 
's átallyában igen meg viselte az árbotz -fákat, 
és vitorlákat. — A' Török Foglyoknak fzáma,, 
mind öf'zve 9954-re ment. — Az Öroízok' réfzé-

' röl el esett Gen. Besborovki, a 'Tsapatoknak több 
jKormányozói is mind meg febesíltettek, Gen. 
Lacjn kivül. Továbbá, 4 más Generálisok kap
tak febet; 9 ftabális Tií'ztek estek e l , 21-en pedig 
febbe; 50 Fotifztek hullottak el, 's íog-an l'ebe-
síttettek meg. — A' Strázsamestertől fzámláiva, 
mintegy 3000 embert vefztettek az Orofzok. — 
A' Sebeseknek í'záma , még ennél is felesebb. — 
Jfmail Városa'Kommendánsa, és egy Tatár Her-
tzeg életben maradtak, 's fogságba estek; de a* 
kiket fzabadsággal ajándékozott meg Gen. Suvarov, 
Js Brajlába utaztatott. — A' nagy Mosehuk ( T ö 
rök Templomnak) tornyából vette éí'zre leg első
ben egy Strázsa az Orofzokat: de már akkor két 
Tsapatok voltak benn a' Városban. " 

A1 fenn emiitett Levélnek Útólirása ez: „H, 
Potemkin be fzállott Gydfzvásárba (Jajff), do 
jftem (okára Ptítenburgha. megyén; 's helyébe , a* 

m% 
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míg oda leflz, H. Repnint fogja az ide való Sereg
nek Kormányozóáúl hagyni ." 

Hogy Bulgáriának (Bolgár Orfzág) Rustsuk 
nevezetű Városa rendeltetett légyen a' Foglyok* 
fel-tserélése helyévé , tettünk már felöle jelentést. 
Ezen emiitett Városból Levelét utasította Jan. 27-
dikén , egy réfzünkröl való liabális Tifzt a' maga 
Oberíteréhez Temesvárrá; mellyből mi , némelly 
tördelékeket ide iktatunk: „ Ezen hónapnak 
(Januárius) 7-dikén érkeztem (úgymond) ide, 
és még azólta tsak 60 Foglyainkat kaptam viíTza 
tserébe. sódikon, 110-et fogok 229 Török Fog
lyokkal fel tseréini. Iften tudja, mikor keríthe-. 
tem még vifizav azon 44§ Foglyainkat, kiknek 
ki fzabadítások reám vagyon bízva: mert a' Tö-
xökök hármat akarnak magokéik közzüi viflza 
kívánni, eggy Auítriaiért. Igen nyomorult életet 
élek én itt, 's a' köz Néptől mindenféle illetlen
ségeket kell fzenvedni. A' Szifztóvi Gyűlésnek 
már 10 napoktól fogva nem volt ülése. — A* 
Hollandus Követ, azt mondta énnékem néhány 
napokkal ez előtt, hogy foka nyúl ez a' Gyűlés. 
Jte. Feketegyergyói Kormányozó slbdullah Basa , 
a' ki 3 lófarkat kapott vitézsége' jutalmául, itt 
vóit néhány hetekig olly tzéllal, hogy fegyver
fogható embereket keríthefTen öfzve ; de fzándé-
kában nem boldogulhatott, 's a' mint jött, úgy 
tért viíTza, — Achmed Hamandgy két ló-farkas 
Basa, ma érkezett ide ágyúk f durrogásai között 
Konfiantzinápolyból, honnan azért küldetett, hogy 
a' Dunán lévő Török hajós Seregetskének kormá-
nyozását által vegye, a' Brájlai őrizetet, 's a' 
maga kis tengeri erejét derekasabb karba tegye, 
's ekként az Orofz hajós Seregetsképefe továbbvaj^ 
haladását meg akadályoztaíTa. 

A uji r i (fi Bel gy i o m. 
A' Ts. 's Kir. telíyes hatalmú Minifler Gróf 

Mercy^ foglalatos a' pártütés által fél bomlott 
frend-
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rendnek viíTza állításában, valamint a' pártütés* 
minden maradvánnyainak kiirtásában is. Ide tzé* 
loznak azon két rendelések is , mellyeket Jan. 
5g. és 29-dikén tétetett közönségeire asz ö Felsége* 
nevében- Amabban tudniillik, fkáz Tallér bün« 
tetés alatt tiltja azon arany, ezüst, vagy réz pen
géknek további ki adását, 's el vételét, mellyek 
a' pártütés' ideje alatt verettettek, az úgy neve
zett eggyesúltt Belgyiomi Rendek' nevek alat t ; 
egyfzersmind parantsolja, hogy valakiknél efféle 
pénzek találtatnak, vigyék azokat a' Bruxellai 
pénz-verő Házba , holott is kapnak az emiitett 
pénzekért annyit, a' mennyit az azokban lévő 
értz fogott érni; a' mi kárt vallanak^ annak meg 
térítését a' Pénzveretöknél kereshetik. 

A' másik Rendelésben, meg hafzontalanítja, 
és femmikké tefzi ő Felsége, azon papi 's világi 
Méltóságoknak, Tifztségeknek, Hivataloknak 's 
Szolgálatoknak ofztogatásait, mellyek lettek a' 
pártütés' idejében : mindazáltal az emiitett Mél
tóságokat , Tiíztségeket 's a' t. kapott Személlyel? 
nem fognak végképpen el rekeíztetni a' hivata* 
lóktól; hanem, valamint mások, úgy ók is je» 
lenthetik magokat. 

Nem fzakadt magva Vandernoofs Vaneuperv-
nek Belgyiomban, az ö magok el. távozásokkal. 
Vágynak hékiek még raoft is fok titkos tiíztelőik, 
kik hogy annyival több követőket ízerezb ifiének 
újra emiitett két Bálvannyaiknak, azt hirlelik, 
hogy a' régi Igazgatásnak vifíza - állítása nem 
lehet maradandó; hogy a' jövő tavafízal, 60,000 
emberből 4Uó Sereg fogna véletlen, Vandernoot 
?s Vaneupen Uraknak vezérlések alatt újra fzem-
léitetni; hogy ö nékaek, fegíttséggel fognak lenni 
más, Hatalmaílágok i s : mint erről reménységet 
nyújtanak az azoknál lévő Küldöttjeik 's a' t. —*• 
Hogy pedig valamelly fzint adjanak ezen kőlte-* 
menyeknek, elő hozzák, meliy habzásban, 's bi-
ssontalanság' állapotjában legyenek fok nagy dolgai 
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Európának, a' Reichenbachi Eggyezéstol fogva; 
és a' Nép között azt terjefztették el, hogy a' Há~ 
gai Eggyezés nem állhatna meg: minthogy az, 
helyben nem hagyatott a' Tsáfzártól. — Hogy 
az efféle hazug híreken el ne menjen a' Nép, 's 
vak Vezérek után ne indúllyon újjolag a' maga 
vefzedelmére, következendő Jelentést tétetett kö
zönségeire a' Kormányfzék: „ Semmi nints , a* 
mit ki ne gondolnának a* közönséges tsendeffég* 
Ellenségei, hogy a' nyughatatlanságot fenn ma-
rafzthaííak Belgyiamban, 's meg fojtl>aíTák a' bi
zodalmat, mellynek kellene uralkodni a'Fejede
lem 's a' Belgyiomi Nép között , a' mellyel olly 
fzelídséget, kegyelmeííéget, és fzeretetet tapasz
taltatott ö Felsége. A' minden nap hintegettetni 
fzokott mesék közzúi való a z , hogy a' Tsáfzár 
nem hagyta még helyben azon Eggyezést, melly
nek a' helyben-hagyatás' reménysége alatt (Jub) 
Jpe rati) iría alája magát a' Ts. tellyes hatalma 
Minifter Hágában, a' múlt Decemb. ío^dikén* 
Nem lehet ennél nagyobb hazugság: Ö Felsége, 
nyomban helyben hagyta (meg erőfsítette) &% 
emiitett Eggyezést. Szinte egy hónapja m á r , 
hogy azon helyben - hagyás tudtokra is adatott 
Hágában, a' több eggyütt tanátskozó Miniflerek-
jiek; és ö Felsége, tsupán tsak egy Toldalékot 
adott hozzája : t.i.„ígéri, hogy azOrfzáglásba val<$ 
bé iktattatásáuak alkalmatosságával minden Tar* 
tományban meg fogja eröHiteni a' polgári alkot* 
ványról fzólló azon tzikkelyéket, a' mellyek dl* 
tsö emlékezetű VI- dik Károly Tsáfzár és M. The-
resia Tsáfzárné Orfzáglások kezdetekor meg erő
sítettek vol t ; de egyfzersmind jelenti hogy at tól , 
a' minemű állapotban voltak M. Theresja Tsá« 
í'zárné Orfzáglásának végezetekor a' dolgok legj 
kiflebb réfzben sem fog el távozni: ez meg eg-
gyez a' Reichenbachi Végzésekkel; valamint azon 
Jelenténél i s , mellynek Gkt, 14-dikéa irta alájj* 
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magát Ö Felsége Frankfurtban, 's a' melly azon 
hónapnak 31-dikén tétetett közönségeíré Hágában; 
és végre a' 3 eggyesüitt Udvarok' Miniftereiknek 
Nov. 20-dikán tett Jelentésekkel is ; és mivel az 
el múlt zenebonák, az utolsó igazgatáskori ne-
melly újjításoknak bal magvarázatjokból vették 
eredeteket: terméfzet fzerént az emiitett Igazga
tást meg előzött igazgatásra kell viíTza menüi; 
mellynek végén fem panafz, fem femmi viííza-
ki^ánás nem hallatott. 

Fr ant zi a O rfz á g. 

A' Királyhoz, Attya után vérséggel köttetett 
Hertzegnék Romába ízándékoztak volt e' folyó 
hónapban; de meg értvén a' Népnek azon való 
gyanús nyughatatlankodását: le tettek ízándék-
jókról. 

Febr. 4-dikén, az Atyafiak' Öfzve-házasodá-
sokat fel fzabadító engedelem-adásokról (Difpen-
fatio) volt fzó a' Nemzet Gyűlésében ; ' s elvégez
tetett, hogy a' Püspökök adják ezentúl a' magok 
Megyéikben , minden fizetés nélkül az emiitett 
liázasodásokra való engedelmeket. Erre fel fzol-
laltDarnaudat Úr, 's elébe terjefztette a 'Gyűlés
nek , hogy a' Proteftánsoknak a' Kantzelláriához 
kellene az efféle engedelmekért folyamodni: már 
a' mi a' gazdag Proteftánst illeti, az nem fajnálja 
a' maga pénzét, tsak hogy fzerentséíTé teheíTe 
magát; a' melly Proteftánsnak ellenben nintsen 
tehettsége, kéntelen eggy olly házas Társtól e\ 
maradni , kihez ragafzkodik fzive." így foly
tatta tovább befzédét Darnaudat t í r : ,, Az Urak 
nem akarnak, úgymond, meg engedni eggy ily-
lyen egyenetlenséget a' Katholikusok és Nem-Ka-
tholikusok között, kik hasonló értelemben PoU 
gárjai ugyan azon Orfzágnak: éhez képest fel • 
tefzem végezni való tárgyúl az Urak eleibe, hogjr 
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a' házafíagi engedelmek fzintén úgy fizetés nélkül 
adaflanak a' Nem-Kathoiikusoknak, valamint a* 
Katholikusoknak." — Ezen feltételt, elfogadta 
a' Nemzet Gyűlése. 

Febr. 5-dikén délután, azt tette fel ChqJJktŰt 
a' Nemzet Gyűlésében, hogy a' proteftans Prédi
kátorokat is úgy kell nézni, mint papi Tií'ztvise-
löket: arra nézve, ö közzűlök íé kellene fenki-
nek meg engedni a' közönségefíen való prédikái-
lást, míg le nem fogta tenni a' Papoktól kivántt 
polgári hitet. Ezen feltételre, némelly vetélke
dések után reá állott a' Gyűlés. —• Febr. 8-dikai 
Ülésében azt állította meg a' Nemzet Gyűlése, 
hogy az ollyan Püspökök, kik a' polgári hitnek 
le nem tételéért el vefztik püspöki hivutalokat, 
12000 Livrát kapjanak efztendei fizetésül; a 'Ple-
bánusok pedig 500 Livrát. . 

Spanyol O rj'z á g. 
Jan. 20-dikán olly rettentő fzélvéíz volt Ma-

dritban, és Madrit korul, a' melly fok kéménye
ket le forgatott a' házak' tetejeikröl, még több 
ablakokat öfzve rontott, és külombkülömbféle 
fzerentsétlenségeket okozott.— Nagyon fzeles idők 
ezek , minden értelemben ! 

Jan. 13 dikán érkezett a' Marokkói Követ, 
fzámos kísérőkkel, békeíTégfzérzés végett Madrit-
ba, 's Jan. 25 dikén volt első audientzián a' Ki
rálynál. Midőn éppen a' baráttságos ajánlásokat 
tette ez a' Békefíeg-Követe: éppen akkor vette a' 
hírt Qránból a' Madriti Udvar, hogy az ott lévő 
Spanyol Táborra majd minden nap rá ütnek a>* 
Maurusok; de ezek nem a' Marokkói Tsáízár , 
hímem a' Maskarái fiegh alatt vágynak, vagy is 
inkább tulajdonképpen femmi Urat nem esmérnek. 
A' Spanyolok azonban rend fzerént viílza verik; 
a' Maurusokat ágyújaikkal.- Az említett Spanyol 
Tábornak eröfsítésére, egy gyalog Regement kül
detett Spanyol Qrfzágbol, 
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A' Tamefu (Themfe) folyó vizéből olly 
seggel nyomult ki a' v iz , ezen hónapnak 2>c > 
Londonnak, liogy fok úttzákon tsónakokoy 

letett járpi. Felei? fzámú portéka tartó i 
vizben állottak, mellyböl ki mondhatatlan kái* 
következett. 

Aífzonyi Curipíitás' ftapogatódzás') fzomorű 
gyümöltsei: 

Egy jófzágos, és ugyan tsak a' maga jófzá-
gában lakó Anglt^s Nemesem bérnek igen í'zcp Leá 
bya volt Angliában. Ennek látogatására mennek 
egykor néSiány ifijú Dáma Barátnéjai: fő tzéiiyok; 
midázáftal a 'volt ? hogy végire járnafTanak valami 
módon, havai lyon az ö Barátnéjok ízereL-mbea 
Tolna e' eggy igen fzép nemes lífjúyal, kire fok 
Dámák vágyódtak. Magától íemrnit is ki nem 
tanúihattak a' Barátnéjoktól, mellyre nézve még 
inkább nevekedett bennek, a' titkök.ít fefzegctni 
*s ki tapogatni kivánó afízonyi indulat. Tudták, 
liogy a? említett nemes Iffjú el utazott 14 napra* 
Ügy tsinállyák ki tehát a' dolgot, hogy az alatt 
két Iffjak érkeztek fekete fátyöloílán a' házhoz, 
kiket midőn kérdeznének, ki hólt volna rnégí a* 
házi KisaiTzony gyanított Szeretőjét nevezték. 
Ekkor ízorgalmatofFaii vigyáztak a' Dámák Barát-
péjokra, de femmi változást rajta nem tapafztal-
i ak ; 's azért is meg fzűntek gyanakodni. Ezzel, 
$1 oFzlott a' Társaság. Estvére, midőn öfzyg-
gytíitek volna vatsorára, nem látják magok kö
pött a' házi Kisaífzont, A' Barátnéi fel mentek 
érette, hogy majd le hívják: 's hát a' fz obija* 
ajtaját belőlfől bé-zárva találták. Minekutánna 
fok kiabálásaikra fe adódott volna f^mmi válafz, 

•hé törték az ajtót. Mindjárt fzemekbe akadt a' 
fzegény Barátnéjok, ki magát harisnyája' kötője-
vei meg fojtotta. Ezen gyáízos látás úgy meg^ 
háborította őket, hogy kivált ketten kozzülök 
igéíízea efzekeia kivüT láttatlak lenni. — Midőn 
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«' fzép nemes Iffjúnak értésére esett volna Ked* 
vese' fzerentsétlensége: fzivérjek fzegezte pifzto-
lyát , 's véget vetett életének. 

Tudományi Dolgok. 
A' múlt Febr. 3-dikán tartotta a' Tudomá

nyok' Kir. Akadémiája Berlinben, a' maga fun~ 
dáitatásátsak líinepét. Jelen Voltak ezen Innepea 
a 'Korona' örököfíe, Lajos Kir. Hertzeg, az yln* 

Jpachi Markgráf, és fok más Fö Méltóságok. Az 
Akadémiának Gondviselője, Státus- és Kabinét-
ÍHinifter Gr. fíerzberg rövid befzédet tartott f a* 
múlt efztendöbéli főbb tetteikről az Európai Stá* 
tusoknak; és a' régi 's örökös Nemeffégnek né-
inelly Státusokban lejeüdo alá-fzállásáról; jelen
tette egyfjsersmind , hogy a' Király' meg. eggye-
zéséből, bctsületböl való Tagjává válafztottá ma
gának hajdani HeJfenkaJJeli Generál és Státusmirti-
l ier, moftan pedig Prujfziai Generállieut. Schlieffek 
Urat , ki magát, ^Ly régi Nemejjégnek eredetéről 
irott munkájával, egy valóságos Tudósnak lenni 
meg bizonyította. Ezen jelentésre rövid, de igen 
jól kéfzűkt befzéddel felelt a' jelenlévő Generái-
Lieutenant. — Az emiitett Akadémia ál tal , neve
zetes kérdések vágynak a' Filozófiából, és fzép 
Tudományokból ezen folyó efztendőre , a' jöVö 
efztendö' Jan. végéig feltéve. T. i. a' Filof. ClaíTis 
kívánja, hogy meg mutattaíTék: Minemű, való
ságos elö-menetele vagyon a' Metáüsikának Mémet 
Orfzághan, Leibnitz' és WolfF idejektöl fogva. — 
A' fzép Tudományoknak ClaíTisa pedig követke
zendő 3 tárgyakat ajánl a' meg fejtésre : 1.) Egybe 
hasonlítani Európának fö nyelveit, mind a? hó Itt % 
mind pedig az élö nyelveket, gazdagságokra, ren~ 
des voltokra, erejekre, fzép hangzásokra, ys mindért 
más gondolható nyelv - mine'müse'gekre nézve. 2.) 
Megmutatni, miben haladja meg mindeggyik a* 
többeket; avagy miben alább való azoknál, 'J ennek 
okait adni. 3.) Meg határozni azokat, mellyek~ 
hen.A külúmbkülümbféle nyelv-minémüségek olly mér-
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te/kben találtatnak eggyüttL, /sogT" /<?£ inkább lét
tatnak azon tökelletejfeg'' pontjához közelíteni, a* 
mellrre el juthat emberi nyelv. — Ötven aranyat 
nyomó érdem-pénzzel tifzteltetik meg, a' ki leg 
jobban elegét fogott tenni munkájával az Akadé
miának. Nem tsak PruJ/ziai, hanem minden Tar-
tománybeli Tudósoknak ajánlja az Akadémia ko-
zönscgeííen , a' maga rendes Tagjain kívül, az 
említett tárgyak körűi való dolgozást, 

ígéretet tettünk vólt:T hogy a' Deák és Gö
rög iUaííikuíbknak külömbkülömbféle ki adásai
kat közleni fogjuk laflanként érdemes Olvasóink
kai. — Cicerón kez'djiik igéretünknek tellyesité-
s é t : . . • • • > • 

Cicerönis Opera Omnia , a'következendő Tu
dósok adták ki leg jobban: Gruterus Hamburgi 
1618 2 Tomi. in fólió.; Schrevelius Lugduqt Ba-
tavorum 1661 2 Tom. 4-ed rétben. Gronoviás 
Amstelodámi 169211 Tom. 12 öd rét. és 2 Torn. 
4 ed rét. Verburg Amstel. 1724 ló Tom. 8-ad 
rét. 2 in fol. Blaeu Amst. 1658 10 Tom. 8-ad 
rét. Olivetus Paris 1740 9 Tom. 4-ed rét. Ez 
nagyon ritka, az ára leg alább is 100 tallér. U-
gyan ez Genevában is ki jött 1758-ban. Meg
lehet kapni 30 vagy 40 fl. Em'ejius Halae 1757. 
1774 és 1776 5 Tom. 8-ad rét. 16 fl. Vallemand-
Paris 1768 Barbounal 14 Tom. 12-ödrét. 20 vagy 
28 fl. — Ki jöttek Cicerónak minden munkái Mer-
bipolis , Bipons , és Manheimba.il is , de ezek az 
előbbenieknél lókkal alább valók. Az első nyom
tattatott 1776 ban 3 könyv, 8-ad rét. az ára 
2 fl. 15 kr; a 'második 1780-ban 13 könyv, %-a.d 
rét. 14 fl. a' harmadik 1783-ban 20 könyv 8-ad 
rét. 1411:51 kr. Ezen három utolsó ki adások 
között a' Biponsii tartyák közönségesen jobb
nak, • 

€ic*' 
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jtVcmmak különösen ki adott munkái: 
Ciceronis epijiolae in usum Delphini Párig 

l685 4-ed rét. Opera epistolica Milleri Berolini 
8-ad rét. I fl. 30 kr Epistolae ad Familiares Grae
vü Amst- 1677 2 Torai. 8-ad rét. Epistolae ad At-
ticum Graevü Amst. IŐ84 2 Tom,. 8 ad rét. 6 íl 
Epistolae felectae Berol. 1784 8-ad rét. 1 fl 30 kr 
Epistolae ad Quintum Fratrem et Brutum Hagae 
Comitum 1725 8-ad rét. 

Opera Rhetorica Stroth Berol. 8-ad rét. 3 fl. 
Orationes in usum. Delphini Paris i6$4 3 

Tom. 4 ed rét. — Graevü Amst. 1699 6 Tom. 
g-ad rét. 

Opera Philosophica Davisü , Cantabrigiae 
1740. 1745 6 Tom. 8-ad rét Ugyan ezt Stroth is 
ki adta Berol. 1745 8-ad rét. Officia Graevü, 
Amst. 1Ó88 8-ad rét. Ezt Pearce is ki adta Lond. 
1745 8-ad rét. Heufinger is Brunsvigae 1783 8-ad 
rét. Nagy betsben van a' Tudósok előtt Garve 
nak Német fordítása , melly iliyen tzim alatt jött 
k i ; Abhandlung über die meníchliclien Pflichten 
jn 3 Büchern aus dem Latéin. Brefíau 1784 8-ad 
rét. De Finib'us Davisü Cantabr. 1718 1728 1741 
8-ad rét. Academica Davisü Cantabr. 1725 1736 
8-ad rét. Tusculanae Quaeftiones Davisü Cantabr. 
1709. 1723. 1730. 1738 ; ugyan ez Glasgaban is ki 
jött 1744-ben 8-ad rét. De Natura Deorum Davi
sü Cantabr. 17íg, 1723. 1733. 1744 8-ad rét. De 
Divinatione Davisü Cantabr. 1721. 1730 8-ad rét. 
Cicerónak Norimbergában, Betsben, Nagy Szom
batban, Augfburgbau 's a' t. ki adott Munkál 
nem sokra betsültetnek az Aefteticusoktól. 

Béts. Febr. 24 dikén dél tájban ki lovagíott 
a' Nápolyi Király, í'zarvas-bőr magyar nadrág
ban, néhány igás lovak' meg nézésére, mellye-
ket azon tár-fzekerekbe fzándékozik meg venni, 
a' mellyeken fognak Nápolyba fzállíttatni: a' 

Frank-
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Frankfurt tájján, *s Bétsben fzerzett feles fzámű 
kutyák; továbbá, az ide való Fabrikákból öfzve 
fzedett külömbkülómbféle portékák: p. o. por« 
tzellán, pofztó, fá t jo i , patyolat, felyem mate* 
í i ák ; valamint néhány ide való , 's jó íz fzerént 
kéfzültt épületeknek fából kis formában ki tsi-
xiált képeiket 's a' t. — Estvére , Zieglcmek Sel-
fene Onkel nevű meg lehetős új Darabja jádzat-
tatott ; mellyen a' Tsáfzárné, a' Nápolyi Király 
5s Királyné, 's a' Föhertzegek, és Hertzegnék is 
meg jelentek — és eggy új Vendégje az Udvar
nak : Saxoniai Hertzeg Károly, Albert Hertzeg-
jiek a' Báttya, néhai Curiandiai Fejedelem. Hat
van efztendős Úr. Tegnap előtt érkezett ide. 

Az emiitett napon, tüz támadott volt a* 
Kémák' házában. Ferentz Föh. is oda nyargalt, 
2 Magyar Testőrzőkkel. Minthogy igen jó ren
delések vágynak itt a' tiiz eránt: tehát tsak ha
mar vége lett az égésnek. — Egy Pápai réfzeg 
AÍTzonv' története jut itt efzünkbe. Gyúladás 
lévén a' Városban , midőn mindenfelé kiabálnák: 
Vizet! Vizet! a' réfzegen ott tántorgó Afízony 
ismét tsak azt hajtotta : De ne'kem Bort! De 
ne'kem Bort! 

Febr. 21-dikén tétetett közönségeire a' F ; 
Magyar Kantzellárián , ö Felségének azon kegyel
mes parantsolatja, mellynek ereje fzerént az Er
délyi Udvari Kantzellária, külön fog válni a ' 
Magyar Kantzelláriától. 

Pozson Vármegye' örökös Föispánnya, Hadi 
Tármester , és egy gyalog Kegementnek Vagyo-
moíTa Gr. Pálffy János ő Exc. Febr. 23-dikán dél 
tájban vetett véget, rövid betegsége után életének 
Pozsonban* 

Költ Bétsben, Febr. 25-dik napján 1791, 

; 
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