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Á* mólt Szombaton, úgymint Febr. 26-<ükáa-
vad oífznók' kergetésével § 's agyon-fzufdosásával/ 
iüülátta magát, fzofcása fzerént a' Nápolyi: Király • 
a' Práterben. Mi formán fzokott meg kéízülni 
az efféle vadáfzat, kívántuk ez úttal kornyülái-
íásostul elő adni. Az emiitett Práter erdejének 
egy réize, melly jobb kézre esik a' Leopold* 
Városa' Jaegerzeil nevezetű úttzáján ki-érőknek, 
Környül van véve defzka keritéíí'eL Ezen kerí
tett darab erdőnek felső réfze el van bizonyo* 
feakafzokra rekefztve hálókkal és ponyvákkal. 
A rekefztékeknek oldalain, négy fzegü lyukak 
vágynak vágva, mellyeknek ajtajaik úgy kéfzül-
tek, hogy egy rántaííai fel lehet nyitni, 's ugyari 
«gy rántáfíal bé is lehet zárni. Ezen lyukakon 
tsallyák bé a' rekefztékekbe a' vad difznókate 
következendő módon: Egéhez a tanyázó helyek-
tol fogva eleséget hullatnak elöttök a' Vadáfzofc 
a' lyukakig; belől a' lyukakon pedig nagy rakás 
kukoritza (tengeri), á rpa , vagy makk van le 
öntve, melíyet látván a' difznók, bé sietnek a* 
prédára: 's azonban le erefztődik a' lyuk' fedele. 
— A' vadáfzat' napjára annyi difrnő van kéfzen 
az első rekefztékben, a' mennyi ki vagyon ak
korra fententziázvai Közelebb 16 vált* máfízoí 
is ollyan formán fzokott lenni. Az emiitett első 
rekeízték előtt és mellett i jó forma pázsitos tér
ség vagyon. Ezen térségnek bal felől való refrén/ 
mindjárt a' múlató házhoz vivő űt mellett vau 
egy ízín, meliyben fzokták télen etetni á' fzarva-
sokat és özeket, ide í'zoktak a' gyalog 's kotsi-
kou lévő Nézők öízve gyűlni: úgy nem külöm-
ben a' Méltóságok paripáikat Vezető Hufzárok 's 
Inasok, éssC kutya-pétz^rek is. — Tizeneggy óra 
tájban meg jelent a' Nápolyi Király, Ferdntz, '» 
Ferdinánd Föhertzegekkel, ChrUlirid Föhertzeg-
Aílzohnyal, néhai" Curlandiai Fejedelem Károly 
SnxQmai Kertzeggel, és fok mis Méltóságokkal 
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eggyütt. A' Föhertzegek, némelly Urasagökka! 
eggyütt, a' rékefzték előtt jobbra foglaltak helyet^ 
hogy a' difznókat ne engedjék a' Dunának menni. 
E 'végre oítorokat tartottak kezeikben, mellvék
kel keménnyen durrogattak, mihelyt feléjek talált, 
iramodni a'difznó. A' ffiapolyi Király, más Mél
tóságokkal eggyütt, hoffzű nyelű dárdákat vévén 
kezébe, bal felől állapodott meg, a' rékefzték' 
oldala eránnyában. Midőn már helyben lettek 
yólna, dolgokhoz láttak a'hajtók a'rekefztékben, 
3s fel rántották eggy ollyan oldal lyuknak a' fe
delét, mint a' miííyenröl fellyebb emlékeztünk 
volt, mellyen miíielyest ki rontott a' difznó, leg 
ottan utánna eredtek a' Királlyal lévő Lovasok, 
's nem tágítottak rajta mind addig, míg végére 
nem jártak. Egy difznó, a' Király' ízekott állása 
felé vette a' fzaladást, 's a' kunyhók és kuklizó 
helyek között fzinte a'Leopold Varosáig le fzaladt. 
Igen fokáig fáradoztak utánna, de még is kézre 
nem keríthették. Éppen minthogy ennek a' ker
getése annyi időt el vett volt: hogy el ne későd
jenek , mind ki erefztette utóllyára a' Király a5 

még benn volt difznókat a' rekeíztékböl; kilentzet 
vagy tizet, mellyéknek magok is ugyan utánnok 
omlottak a' Lovasok, de az ebeit is reájok bo-
tsáttatta a' Király. A ' kutyák tsak hamar fülön 
ragadtak közzülök egynéhányat, 's tartottak a* 
Vadáfz Uraknak, hogy agyon fzúrhaffák; de vagy 
négy fzerentséíTen meg mentette életét. Semmi 
kár nem esett egyéb, hanem hogy a' Királynak 
egy derék lengyel agara febet kapott. Már e z , 
rend fzerént való dolog. Ritkábban történik, 
hogy a' lovakat érje fzerentsétlenség. Gr. Carac* 
cioli fzép török paripájának hasította ki a' minap 
egy difznó a' hasát; más ismét B. Fe'tsei Udvari 
Concipista lovának a' körmét tsapta le. — Darab 
ideig nézői voltak a' vadáfzatnak, egy 6 lovas' 
hintóból János, és hintál Föhertzegetskék; de 
nem várták végét. A' Vadáfz Sereg két óra táj-. 

ban 
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fcári indult viíTza felé* a' Városba, két tsapatok-
Dan. A' kiffebb ísapat előtt lovaglott '$ tserge-
tett Ferdinánd Fohértzeg, a' más nagyot pedig a' 
Király vezette. 

Vasárnap deí táibaft öfzve gyűltek a* Dián' 
net Rendjén lévő Vitézek , H. Muerfperg Ádám
nak külső Városi Palotájába. Meg jelent kö-
zottök a' Rend Nagy Mestere a' Nápolyi Ki
rály is. Ezen Rendnek különös jegye, és formaru
hája vagyon. —• A' jegy aranyos Vadáfz kür t , 
itiellyet zöld és fejér tsiku fzéles pántlikán vi
selnek bal mellyeken a' Vitézek. — A' Forma 
ruha: hamu fzin kabát, zöld hajtókára; zöld 
inellyrevaló és nadrág. Ezekhez, vadáfz kés járul; 
ETztendőnként két két aranyat tartózik fizetni 
minden Vitéz a' Rend' Kaífzájába ; de eddig ke
vés gond volt az emiitett adónak :bé fzedésére-
A' mostani Gyűlésben tehát rendelés lett ez e-
fánt "s egyéb Törvények is hozattak. Az ed
dig való jegyet továbbra is meg erősítette a* 
JSáp. Király, valamint a' Forma ruhát is ezen 
fzókkal: Minthogy Vadáfzok vagyunk nem fzük-
s'éges á' tzifra köntös. Á' Tsáfzar léfzen ezentúl 
maga Birodalmaiban Pártfogója (Proiector) ezeű 
Rendnek. 

Estvéli 6 óra tejban kezdődött azüdvari Eál, 
méllyben magok a' Felfégek is meg jelentek 7 
óra tájban. Eggy ideig Katonai Forma ruhában 
volt a' Náp. Király; hanem egyfzer el távozván 
az Arány Szálából hajós Legény ruhára vétke
zett, a' tudva lévő Társaival eggyütt, 's úgy 
tértek viffza az emiitett palotába, holott minek-
utánna a'16 fzép parafzt Leáuyok 's Menyetskék 
is jelen lettek volna, eljártak a'minapi quadrille 
íántzot. Itt nem Gránátérofok formáltak már a* 
tantzolok körül négy fzeget; hanem némelly Ga
vallérok é§ Dámák kiket Ferentz Főherfczeg sze-

P« 2 dett 
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deít rendbe a* pádimentomon húzott ílneák aiétf. 
téfeen. Egy Gróf ííisaífzon folt a' ífliegelmann. 

A'-Redutban, éjfél eJott. fél órával jelent meg 
&* Tsáfzár, a? JSJdpolyi Király, és Saxoniai Hertzeg 
Károly, ném^lly állortzás Pulcinellik'' lántzának 
ízemléíésére. Ezen Pulcinellik, valami 20 Férj-
fiakból, 's eggy Affzonyból állottak. Nagyobb 
íéfzeket, a* Mápoíyi Király' házi TiTztjei tették. 
A* férjfi Pulffinelliknek fejeiket, hoíl'zú hegyes sü
veg fedte. Hajók, retzés zatskóba volt kötve. 
Egy hoíTzú ujjú böv fejér ingből állott az ötő-
ruhájok, meily a* derekokon által volt kötve, ** 
«' kötésen alól még jóval is le nyűlt, mint a* 
Kömivesek' ingjek. Féllyül a' kötésen, rakva 
volt az ingek* eleje, ö Felsége' tiízteletére való 
tiyomtatott versekkel. Röv lábra valójok is fejér 
cyóltsbóí kéfzűlt. — Az Affzonynak rendes afz-
fzonyi öltözete volt, hanem ábrázattyát, áll-
ortza fedte. — Tántzoló helyet , 30 Grana-
térosok formáltak nékik következendő módon: 
Meg indulván ketten ketten egy fórban, a' Palota 
közepére marsiroztak; holott minekutánna meg 
állapodtak volna, artzai fordulván egymásra 's 
költsonÖs kézfogás által egybe kaptsolván mago
k a t , kerek formába kiterjedtek, 's ekként közöfr-
tök eggy üres kerekség formálódott. Ezen kerek-
ségbe féfkeztek hé a' Pulcinellik, \s minekutánna 
fok nevettséges hajtogatások által tifzteieíet tettek 
volna a' jadzó fzoba' folyosóján ülő Felségeknek, 
eggy igen múlattságos, de nehéz figurája tántzot 
tantzoltak; meliyben el is estek ugyan tsak vagy 
ketten, 'singek' elejéből rakáflál omlott ki a'fok 
papiros. A'tintás azzal végződött, hogy a'férjfi 
Pulcinellik, külömböző mértékben lett magok meg 
hajtások, 's réfz fzerént egyeneífen állások általi 
gráditsot formáltak magokból, mellyen fel fza-
ladván az AíTzony, a' leg fe l iü l álló Pulcinellik* 
vállaikon állapodott meg, 's előre nyújiott kezé
vel ffl felé tartváa legyezőjét, testét olíy forrná-
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ha heíyhette, minríia repülni akarna. Azzal I« 
fzaladt, 's a* gradits is el bomolván, fel futott 
két férjfi Pulcirielli, az Alizon nyal eggyütt a* Fel
ségekhez, kiknek a* fellyebb említett versekkei 
udvaroltak.. A* több Pulcinellik oda le ofztogat-
ta.k afféle verseket a' nézd fokaságnak; mellyé* 
ket k:bántunk mi is , értelmekkel eggyütt, ide 
iktatni: 

AlP Imperátori Le op oldó JJ, Una Famiglfa 
Di (Jurretani Sonetto 
Sotto rusíiche vesti, e rozzi aspetti 

Una sensibil Alma anco si asconde? 
Né men capace é di gentili affetti 
Uom clie ín povere nasce' o in ricehe spoa-

de, 
£ a noi ' Signor, negli umiii ricetti, '/£ 

Ove spiriam di pace aure seconde,, 
'-Giunsér tante accoglienze, e i?ei düeíti § 

Önde al cor di Fernando il tuo rispondc-
Qamái volar osammo aí regio/ piede; 

I-'ypti della *) Cerra abbiam con noi j 
Gratitudin' e Ámor F ali ci diede. 

£be x>ffrír a Leopoldo , e a' merti Suoi? 
ha. vita ? , • . é poeo : i cor ? . , ¥ ah' se sl 

concede 
CaroUna e Fernando i cor son TUQÍ. 

*) Cérretani popoli spggetti al Re delfe díl® 
Siciüf tra quali ebber origine i Pulcinelli. 
lí-dik Leopold Tsáízárnak eggy Cerretói Fái* 

miliátőV ajánlott Vers. 
Parafzt ruha, 's vastag Qrtzák alatt is 

lappan'g érzékeny Lélek. -V fzegény fzületésüek in 
jzintén* úgy réfzesei lehetnek a' nemes indulatok
nak mint á* gazdag ágyból fzármaztak. Nékünk 
js van V mi tsend.es alatson hajlékinkban réfzünk; 
azon B-aráttságoskodásokban 's kedves gyönyö
rűségekben, mellyek eggyeztetik Felséget fzivét 
a* Ferdinándéval. Azért, meréfgelünk a' Királyi 
Jábokhoi irepülí}i. A5"Gsrretöaqk •*).kívánságai84 
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lünk vágynak. A' háladatoííag 's fzeretet adtak mi 
nékünk' fzárnyakat. Mit ajánljunk Leopoldnak H 
az ő érdemeinek. Élttünket? — e' kevés; ízi-
veinket? — Ö! ha Carolina és Ferdinánd meg* 
engedik, fzívünk Tieid. 

'•*} A' Nápolyi Király bírja. Onnan fzármas': ak 
a* Pulcinellik, 
A' Vasárnapi Redutban, valamelly Levelet 

adott, a' mint pal i juk, egy Maskara Fere.ntzF&-
Hertzegnek, mellyben arra kérettetett a' Nádor-
ispány á l ta l , hogy menne le Pozsonba ; hová 
le is indultak m a , reggeli 8 órakor Ferentz, és 
Ferdinánd Föhertzegek , Hitveiseikkei eggyütt, —'• 
Az emiitett Maskara, V\ilzay Grófné volt. 

PriiJJzus Minifter Gr. Lufi, a' ki a' Eeiehen* 
hachi EggyezéíTel küldetett volt a' Nagyvezérhez, 
|de érkezett a' napokban Szifztovbél. 

M a gy a r O rfz á g. 
Pozson, Febr. 26-dikán. ,, Ma érkeztek le 

Be'ts&öl,. az Ö Felsége által helyben - hagyatott 
Tzikkelyek. Éhez képest mindenek úgy remény
ük , hogy leg fellyebb is két hétnél tovább nem 
fog immár tartani az Orízág Gyűlése. — Itt , en
nek a' hónapnak 23-dikán maskarás Bált adott 
Kantzel. Gr. Pálfy ö Kegyelme.fsége , mellyben az 
Orízág' Naggyai igen kedvekre múlatták mago
kat, iíádörispány ö Kir. Föhertzegsége, három 
izben változtatta a'maskaráját. ElőíFzÖrTzigánys 

Legény, azután Verbunkos , végre pedig Szakáts 
formában fzemléítétte magát, Felette vig volt. 
Maga a' Kantzellárius Úr pedig Magyar Tsaplá-
rost ábrázolt, 's kedves íYiiTeííeggel és nyájaflag-
gai forgolódott Vendégei körül. A' ruha is úgy 
illett néki, hogy íbkan méltónak telték, azon 
formájában való le - festésre, — Nagymélt. Gróf 
Pálfy; János Úrnak 24-dikeri 9 és 10 óra között. 
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történt halála, mellyet igen fokán fájlalnak. —< 
Poíupáíían lejendö el temettctése mára halafzta-
f;ott , délutánni 4. órára; minthogy a' tifzteífég? 
tétel végett ide rendeltt Katonaság el nem érkezhe
tett tegnap a' ki fzabott időre. 

Jí uft r i a i Bel gy i o m. 
Nem a' leg jobb lábon állanak Belgyiombqn 

a? Reridek. A' Nép nem akarja őket illy formá
ban, a' mint moít vágynak, maga képeinek es
mérni tovább. A' thnnegau Tartománnyabéíiek 
következendoképpen í'zóllanak az oda való Ren
dekről , ő Felségének a' Tsáfzárnak bé mutatott 
Jelentésekben: „ A' Rendek , ez a' tsuda alkot-
ványú test, mellyhez a' Népnek foha fem volt 
bizodalma, nem is leffz, hanemha jobb karba 
fog állíttatni; ezek a',Rendek foha fe lehettek a ' 
Nemzetnek Képei, úgymint a' mellytöl foha fem 
voltak botsátva, fem tellyes hatalommal fel ru
házva, 's a' mellynek meg eggyezését femminémű. 
dologhoz való fogásokba nem kérték: a' mellyek 
nem azon igyekeztek, hogy a'Népnek terhét visel-
hetőbbé tegyék; hanem tsupán a' magok tekinte
teknek nagyobbítása forgott mindenkor fzemeik 
előtt; ezek a' Rendek, a' Feudalitásnak (az Ura
ság 's fzolgáiat bé hozásnak) métfeo fzármazván-
nyi, nem átallották II. József Tsáfzárról 's egéfz 
Familiájáról olly jelentést tenni közönségeíré', 
hogy azok , Hennegau Tartománnyához yal© fe
jedelmi juíToktól el estek azért, hogy ők magok 
ínég az Asiai Szultánoknál is fzabadabbak legye
nek , 's bennünket a' leg keményebb , hajthatat
lanabb, és képtelenebb Despotismus, t. i. a' papi 
*s vallási Ijespotismus alá fzoríttsanak. Megvon
ták ők II. Józseftől azt a' tsekéíy fegíttséget, 
mellyet kivánt, némelly apróság, és kéttségbe 
hozható jus rontásokért; 's magok azonban, eíz-
tendőnéi kevesebb idő alatt milliókat vefztegettek 
at' magok törvénytelen, tekinteteknek fenn tartá-
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Sára." «!— Ezentúl azt adják elő a' Hennegaulafe, 
pontról pontra, mint viselték magokat a" Rendek 
a' Revolutzió alat t , és után, '§ illy kéréífei. vég
zik jelentéseket: „Kérdje meg Felséged magát 
a Kepét, mi az ő akaratja, és kívánsága, és 119 
azt a' Testet, melljel annak femmi köze. Ez a* 
Idvánság, Feíf. Urunk! abból á l l , hogy a' .Nép* 
Deputátusainak fzabadabb válafztása által, jobb 
formába vételiének a' Kendek, avagy ieg alább 
a ' harmadik fiend. " 

Német Birodalom. 
A* Lüttichi Hg Püspök, Febr. 13-dikán érka« 

«ett vifTza, 18 hónapokig tartott távolléte után 
Lüttich Városába. Tifzfeletére, durrogtak az, 
4gyúk, 's fzóllottak minden harangok. Más nap 
Te Deum tartatott, ezen fzerentsés vifiza mene
teléért a' Fejedelemnek, 's az egéfz Város meg 
yólt világosítva. 
A* Berlini Újságnak Febr. 14-dikén kőit Darabja, 

le írja a' Török Követnek Berlinig lett érke« 
zése előtt való nevezetesebb fogadtatásait% 
*« az emiitett fő Városba való bé vitetteté-
sének pompáját. — Ezen elő - adásnak réfz-
fzerént fummáját, réízfzerént tellyes fogla
latját következendőkben közöljük: 
„Minekutánna az ide való Udvarhoz rendeítt 

yendkivülvaló Kcjvetjét az Ofmani Udvarnak, Asmi 
^ehmet Effendit, el fogadta volna a* fzélen ( t i 
Pruffziai Slesicf fzélén) Kir. Biztos Major Rödet 
Úr; ezen hónapnak 8-dikán pedig, követtségi tit
kos Tanátsos DietzÚr fel köfzöntötte volna CroJJem 
Városában a' Király' nevében: 9-dikén Frankfurt 
felé folytatták útjokat, h^olott 10-diken különöíTert 
jmeg vendégelte 's mulattatta Generállieut. Revilte 
a' Követet, minden kísérőivel eggyütt; valamint 
?nás rjap Fürfiznwqldhaxi Berg OberPter. 12-dikeiv 
CöpenicÁhe érkeznek, holott is néhány napokig 
fpi|lattq$|; a.' Követ, az oda való Kir. Kaíteryban; 
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ü* míg t. iTTJiétz Úr Berlinbe, járt, a' Köveinek 
be-hozása' módjáról való parantsolat ,vételre. —-
Ügy rendeltetett, hogy iő dikon eíTék meg a' bé-
Jövetel Rummelsburghól, hová aanakokáért fölös-
tökömre, várta Dietz Ür a' Követet. Innen, kö
vetkezendő pompával lett az indulás: i.) 40 Hu-
fzárok lovaglottak, Kapi tány ' s Hadnaggyokkai 
eggyütt. 2.) Egy Rir. Lováfzníester. 3.) Egy 
paripáját vezették a' Követnek. 4.) lovaglottak 
a' Követnél fzolgáló két íffjak. 5.) Jött maga a* 
Követ, egy 8 lovas kir. pompás hintóban, melly* 
ben elöl a' két Kir. Biztosok ültek. 6.) A" Kö-
vettség' Titoknokja Mujiafa Ejfendi, egy 6 lovas 
kir. hintóban magánoíTan. A' Ts. Bizonyságisve-
lek, és ajándékok is nálla voltak. Ezen két kir. 
iiintókat, 4 más hat hat lovas kir. hintók követ
ték , mellyekben ült a' KÖvettscg* Tolmáttsa Ka-
ratsa, 's a' Követnek házi Tiiztjei. Ezek után 
voltak még néhány más hintók , és a' bagázsíás 
fzekerek. Hátúi lovaglóit 20 Hufzár, 2 Tűztek-
kel eggyütt. A* Frankfurti kapun jöttek bé, 5s a* 
Városnak lok fő utízáit meg járván, úgy tértek 
a'Köret ' fzáílására, melly a' Gem> d* Arttte$.neve*! 
%etü piatzon kéízíttetett. Tifzteletbol való strá-
jssákúl, 20 Fegyverviselöket talált, egy Tiízítel 
eggyütt a' maga ízállásán, kiket ujjak fognak: 
paponként felváltani, mígBelinben leííz. múiatása 
*' Követnek," 

Frantzia O rfz á g. 
Néhány efztendőkkel ez előtt némelly Ter-

méfzet visgálók 's Tudó fok indíttattak vóit el ké | 
Fregáton tapaíztalás végett Fr. Orfzágbol. 

A' fregátok kormányoznia, Peyroufe JJrra bi-r 
itatott. Már két efztendeje, hogy az emiitett 
Urtol femmi Tudóíitás íém érkezett Fr. Orízág-
ba. Ezen dolgon nagy meg illetödésben vagy015 
sct egéfz Orfzág A' tengeri 's ereskedéfre ügye 
íő Duputatio tehát nyomós jeientéft tett az erán$ 
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Febr , pdikén a' Nemzet Gyűlésének , 5' azt k& 
vetkezendő határozásra birta: kérni kell a' Ki
rályt hogy a' küísö Udvaroknol lévő Mineíierei 
által kéreífen meg minden Hatalmafságokat az 
Emberiségnek, Tudományoknak; és Mefterségek-
jnek Nevében, hogy ezek haggyák meg a' Világ* 
aak mefzfze lévő réfzeiben hajókázó Alattavalóik-
3»ak 's Ágenseiknek az emiitett Fr. Fregátok felől 
való értekezéft 's azoknak Hazájokba való vifz-
íza érkezéfeknek efzközíéséf, hogy a' Nemzet 
minden e* végett tejendő költségeknek meg terelé
sére, lsrhé*gáz el követendő fáradságnak meg ju
talmazására is kötelezi magát; kérni keli továb
bá a' Királyt, hogy kéfzétteíTen, egy vagy két 
Hajókat , ' ' s küldjön el azokon Tudósokat, Tér
nie ízet visgálókat, Rajzolókat; ezen-kétféle hagyó-
máíTal 1), hogy Peyroufe Urat 's annak két Fre-
gatyáit mindenfelé nyomozzák, s.) hogy á hajó-
fcázásnak, Föíd esméré/snek, kereskedésnek , mes
terségeknek és Tudományoknak gyarapítására, 
íegédeket gyujtfenek. 

(A' Spanyol Udvar koitfégéa Is kerüli moít a* 
Világot egy Terraéízet visgáíó Táriaság , melly-
hen vagyon egy Tseh Orfzágbol való derék Ter« 
méfzet visgáíó Haenke Úr is. Ez nevezetes Tudó-
HtaLa.it utaiitotta az el múlt efztendö Júniusának 
^difcén egy Bétíi Barátjához Peru Örízágának'.'JLÍA 
ma nevű fő Városából, Amerikának déli réízérőí.) 

'Peyroufe Úr eránt való meg tsendesítésekre 
£ Frautziáknak, egy bíztató Jelentést tétetett de 
la Lande nevezetű Frantzia Tudós kÖzönségeffé, 
hogy t. i. reménység lehet még Peyroufe Úrnak 
elöl - kerülése felöl. Üj - Hollandiénak partjaitól 
2000 tengeri mértföldre távozott Peyroufe Úr, a' 
hol Cook (hires Anglus hajós Kapitány) nem, 
volt. E l kellene tehát a' jövő nyárig várni, á* 
dolognak kimenetelét. Említett de la Lande Úr, 
az itt következő tzimü betses munkának Szer
zője : 

Voyage 
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y@jage en I t a l i e , contenant V Hijtorire, et 
les Anecdotes les plusjingulieres de V Italie, <?í/úf 
defcription; les ufagcs, le gouvernement, /<? co/w-
mérce., la litterature , /<?J «rí<?.r, / ' hijioire naturelle^ 
et les antiquités; avec des jugemens Jur les Ouvra~ 
gcs de peinture, fculpture et architecture, tf£ /tf.r 
pl«nj des t&utes les grandes villes űf Italie par Mr 
de La Lande . 2. <?<&Y. corrígée et augmentée a 
Paris ["786, 9 lom. 8- E g y Könyv pedig 4-ed 
ré tben , képekkel. • 

Febr . 10-dikén ta r to t t délelőtt i Ülésében a z t 
végezte a' többek közöt t a' Nemzet G y ű l é s e , 
hogy a 'Misékre hagyot t jófzágok is foglaltafianak 
e l , valamint a' papi jóí'zagok el fog la l t a t t ak , ' s 
adaílanak el. — A' delutánni Gyűlésben , egy 
Deputátziój'ok jelent m e g , süveg feltéve 's g o m b 
nélkül való ruhában a' Quakeréknek', kik Frantzia 
Qrfzághoz tar tozó Flandriának Dünkirchen (Dun
kerque) nevezetű Városában , 's Languedocia Tar-* 
tománnyában lakoznak. Kérések oda ment k i , 
hogy ok a' magok módjok 's az e l söEkklés iának 
példája fzerént, a' Világnak nagy közönséges* 
Lelkét imádhaíTák; Fr . Orfzágban, va lamin t má
sutt is az egéfz Világon minden Embereknek Aty -
tyokfiai leheííenek, a' nálok történő fzületéseket, 
párosodásokat 's ha lá lozásokat elég legyen egye
dül a ' magok Elöljáróik előtt bé Í ra tn i ; és hogy 
femmi esküvésre ne kötelezteíFének, úgymint a* 
melly alól fel fzabadította őket a ' Kriftus, midőn 
azt m o n d o t t a ; A' te Ügjoá legyen Ügy; és a ' t e 
Nemed Nem. — Mindazá l ta l hogy az t ne gon
dolja va l ak i , mintha ők ki aka rnák vonni mago
kat a' polgári hitnek letétele a l ó l , kozönségeffen 
va l lyák , hogy ők a ' Nemze thez , T ö r v é n y h e z , 
és a' Királyhoz á l landóul hívek fognak lenni. — 
Üíóliyára a ' maga felekezetének tsendes erköltsét 
*« békefíegés vol tá t ad t a elő a ' C W ^ r Orátor . — 
A' Gyűlés' Elölülőjétől következendő feleletet 
Tettek a' Quakerek, hogy ő k , a' kik az üldözé

sek 
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sek 9s a' Tyrannusokpak hatalma alól "ki t e t te t 
xnagokat, fenkiliez jobban nem folyamodhattak 
volna s mint azon Törvénytevőkhöz % kik az Em
berek' juffaikat tették fundamentumául az Orfzág 
Törvénnyeinek, .De a5 mi az ő. gondolkodások* 
módjának kútfejeit 's tudománnyaikat illeti: azok 
nem tartoznak a': Nemzet Gyűlése-eleibe, akár -. 
ügy gondoltaffanak azok, mint vélekedések; akár ' 
pedig mint vailásbéli tudományok: mert az.Emv 
oer , mint Polgár valamelly Igazgatás formájának 
veti alája magát; mint gondolkodó,.Valóságnak 
femmi más Hazája nintsen a' Világon kivűl; és 
az Iften, ss az Ember fzíve közölt mitsoda Igaz
gatás vállalhatna közbenjáróságot? 

Len gy el O rfz á g. 
Febr, 9 dikén írják Farsóból, hogy &' Berlini , *'*' 

Udvarnál lévő Hollandus KÖvet Rekde . XTr oáa, 
érkezett 5 ki is a' Hollandiai Rendek' réfzéröl arr* 
akarja befzélleni a' Lengyel Röz. Tásaság' k |pét 
viselőktt , hogy Tkorn s JDanzig Városait enged- • • -' 
jék á l ta la 5 Pruffziái Királynak; meüyet ha< nem 
tülekednének,: többet'fognának a'jelenlévő kör
nyülállások között vefzteni, mint nyerni. 

Febr. 8-dikai Ülésében, a} •Kints-KommiíTzió-
nak fz^madását visgálta az Orfzág' Gyűlése.. —> 
Egy réfze.a' Gyűlésnek, nagyon fel lobbant.azon 
fummáriák fzemlélésén, a' melly néhai Örofz Kö
vet Gr. Stackc-lberg fzállására ment fel. Tudni
illik maga az épület 30/000 aranyon vevödött | 
a' fel kefzítése pedjg 499/882 Lengy. forintakb® 
került, Sok ideig 's tüzeíTen tartott az emiitett 
tárgy felett való vetekedés,. Végre az állíttatott 
meg, hogy a* Kints-KomrniíT£Íónak Kifzolgáltatój 
tartozzanak a'^ki tett fummát le tenni a' magok
éból. Hogy ezpn villongásnak végét i'zakafiza 
$C Király, olly ajánlást te t t , hogy kefz a' maga 
tulajdon jövedelmeiből egy millió lengyel forintot 
Ifi oldozni rf5 Jioroaa- K,ia|;stsi;FJa' kárának meg 
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térítésére, 's e* végeit IQÖ/OGO lersgy* forint hijá-
aoffággal venni efzt. jövedelmeit, míg az egy milíi6 .. 
ki fogna telni: tsak hogy ©Ily fok időt ns vegyen 
«l a* vetekedés. ,, Kérem a' Nagyságos Rendeket 
(így fzóllott, a' Király), Jiogy a' mi Üléseinknek 
törekedjünk jobb hafznát venni: mivel a* drága 
idő .lókkal betsesebb ,' mint mind az , a' mi kér» 
désbea forog; ne hogy fzemünkre hánnyák, hogy 
mi. egéfz napokat, sőt efztendöket el töltöttünk, 
minden nyomós dolognak végrehajtása nélküh " 
— Atyai ajánlását a 'Királynak, káz-tsókoláfíal 
kÖfzönfék a' Rendek; de tellyeíTéggel el nem 
fogadták: hanem azt végezték, hogy az említett 
epületet el kell adni, 's az árrát a' Korona-Ki nts-
iárjába kell bé-tenni. 

Ezen Ülésben, meg -újjította a5 Gr. Rzevusky* 
feltételét egy Deputátus, hogy t. í. a9 Lovamig* 
•fzámára • magazinornokat keli feí állítani: mint
hogy kiilötnben a' naponként nevekedő drága
sága miatt a' fzénának, el'kellene-adni a'Lovas* 
siguak mindm lovait. 

- Tő rők Birodalom. 
Jan. 4-dikén költ Konftanizinápolji Levélből ezé* 

ket olraffuk: 
A1 Nagy vezérlő,! újra egy Kurir érkezett ide* 

•felette kedvetlen hírekkel, mellyeket ugyan tsak 
titkolnak, a' mint lehet: mivelkogy a' Népnek 
fel -zendülésétöl tartanak. A' Nagyúr azenbao 
tellyeíleggel nem gondolkozik a' hadnak félbe* 
l'zakafztásáról, sőt annak folytatása eránt fzoros 
parantsoiatokat adott ki. Erre nézve, fok Nagyi 
gyai a: Török Birodalomnak az Annyát környé
kezték meg a"' -Tsáizárnak, 's fzivére kötötték^ 
hogy tetjeíztehé eleibe a' Szultánnak , minemű 
Veízedckmre fogná ki tenni átallyában a' Bitó-
dalmát,''s küiönöííen a 'Főváros t , és maga faját 
fzemélr/ét is,,ha fzándékát nem változtatja.; any« 
nyival inkább, mivel a' Nagyvezér' Serege úgf 

még 
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ineg tsapont, íiogy a'többé az Orofiokkal ki nem 
állhat. 

Tudományi Dolgok. 
Áitatos Oskolák' Szerzetebéli P a p ' , 's a' Soproni 

Gyimnázium' Igazgatója T. Páltya litván Úr-
nak következendő tzimüBefzédje adatott Béts-
ben világ eleibe í 
Oratio a Stephano P á l l j a , e S. P. Reg. Sopro-

kienjis GjmnafiiDireBore habit a ad ejusd. Gjninl 
jiluihnos, pofi Leopoldi II, Rom. Imp. Jemp. Au-
gujiifolennem Inaugurationem in Regem Hungáriáé 
Apofiolicum. Viennae 1791. 

Ezen érdemes Hazafi, á ' T T . Ájtatos Oskolák' 
Szerzetében már 35 eíztendőktöl fogva külömb-
külömbféle tifztségekkel jeleskedett. A' fzejídebrj 
Tudományokat , a' Böltseikedést , Mathésist,1 

Theologiát, és á' Papi Törvényeket (Jus eccíe-
Jiafiicum) g éfzten.deig tanította nagy előmene
tellel. Elöljárója volt a' Ns IíFja.k' Nevelő Háza-
nak JSyitrdn 4 efztencleig; Kolosváratt, az úgy 
nevezett Ns Therejianum Kollegriumánah 6 eízteri-
tíeig; ugyan tsak Vátzon i s , a' Ns Ther. Akadl 
nak 3 eí'ztendeig Rektora és Direktora vóít; 's 
már 16-dik efztendeje, hogy réfz fzerént Akadé
miáknak, réfz fzerént pedig Gyimnáziumoknak 
Direktorságát viseli. —- Négy fzépBefzédei jöttek 
m á r k i , á' fenn emiitetten kivÜl nyomtatásban. 
Az első, Lipjiában nyomtattatott. Mondotta volt 
ezt T. Szerzője, a' Kolosvári Fő Oskolának fel 
állításakor, hová néhai F. Mária TheresiátóL^Rek
tornak küldetett. Második az , mellyet a' Kolos-
vári Akadémiának jelenlétében mondott akkor, 
midőn Mária Theresiától egy. közönséges Könyv
tárnak fel-állítását, a' Mailiésisra',- ..'s tefméí'zéti 
Tudományra való fzükséges Muséumokat, és a' 
közönséges Hiíioriának Tanítóját ki nyerte. Har
madik a z , mellyet ismét az Erdélyi Méltóságok

nak 
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Üak fzámos gyülekezetében mondo t t a k k o r , mi
dőn Gróf Bánffj h e l y e t t , Gróf Csáky J ános té te
tett a' Kolosvári Akadémiának Préfeílevé 's Direk
torává . Negyedik a z , mellyet ditsőűit t Mária 
Theresiának halot t i pompájakor mindenféle Mél 
tóságoknak, és külömbküíömbféle val lású Rendek
nek jelenlétében mondot t . 

A ' fenn ki tett Befzédet , Stáhel K ö n y v á r o s 
Ürnál lehet Betsben és Pejien kapn i ; va lamint a* 
következendő Munká t i s : 

Jlnimadverjiones in Rcvolutionem, tiovutnque 
Jic diötum Sjjiema democraticum in Gallia. A n o -
nymí Authoris Opus germanico idiomatc edidit 
Fridericus Schilling , actual. Caefareo-Regius Sccre-
tarius jiulicus, quodve, quia aevi nojtri vicijfitu-
dinibus accommodum, Jeraeque etiam pofteritatis 
memória dignum cenj'uit, latinitate donavit Hun-
garus quidam Comarömieníis. Viennae 1791. irt. 
&vo. go kr. 

Egy forint 30 kr. előfizetésre jö ki Budán+ 
i ró papiroson : 

Defcriptio Provincics Moxitarufn in Rcgno Pe-
tuano, quam e fcriptis pojihumis Franc. XAV. 
Eder e Soe. Jefu annis XV. Sacri apud eosdem 
curionis digeffit, expolivit, & adnotatiunculis il-
Ivfiravit Ab'b: & Confil. Reg. Makó. 

Az elő-pénzt Budán az Universitás n y o m t a t a 
műhelye' Igazgatója Folger; Betsben pedig könyv
nyomtató Kurzbek Ür fogja fzedni. A ' kik 10 
nyomta tványoka t vefznek, a ' 10 diket ingyen 
kapják. 

Nagy meg illetődéíTel olvaííuk az Ephemeri-
des Budenfés nevezet a la t t ki-jövö Deák Újságból, 
hogy minekutánna még az el múlt Efztendő' Ok
tóberének 25. és 27-dik napjain meg tette vo lná 
ditséretes remekjeit a ' M a g y a r Jádzó-Tár saság a* 
Pejii és Budai T e á t r o m o k b a n : többre ofztán mincf 
ez ideig' nem mehetett . Ezen T á r s a s á g ' gyűjté
sére, a' vitt némelly józan gondolkozású, 's Nem

zet-
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'•zetjeket igazán fzeretö Hazafiakat, hogy a5 Má*-
gyar :Nyéív«t annyival közönségefl'ebbé tehetnék 
a'J Magyar Hazában, 's ex által F. Királyunk* 
atyai fzándékát is kivántt ttéllyáwt fegíténék. —» 
A' Magyar, itt is meg bizonyította, hogy ő , fia 
akarja, mindenre alkalmatos. Ámbátor tudniillik 
fzokatlan. volt még ekkoráig, a' Magyar Nyelven 
való közönséges teátromi jádzás, vagy helyeseb
ben fzőlván, múlattságos tanítás, mindjárt vál
lalkoztak még is illy haíznos végre, mihelyt as 

! latoííágot látták, nem kevés fzámű Magyar 
, némeilyek határozatlan időre; mások péi 

díg ö- ; : re: 's még a' fzép Nemből is nyertek 
eket Társaságokba. Ezen Társaságot, 

i ''••úyi, Tanáts helyben hagyta; Ns JPt/i 
Varmegye, 's különöflen Pefi Városa pedig meg 

á.9Budai és Pejii Teátromoknak Vitze* 
^rát, hogy a' maga árendájától vévén a* 

eket, lépjen eggyefiegre a' Magyar Társa
sággal , 's azon napokon, mellyeken úgy íbm 
jádzanának eggyik vagy másik Teátrumban Né* 
met Darabokat, engedné által a? játék néző he
lyeket az emiitett Társaságnak. A' Teátromoik* 
Vir'ze Arendátora azonban külömbkülönibfél«r 
nehézségeknek formálása által, húzza lialafztja, ^ 
£ dolgot — 's a' maga .hafznának fundamentotü 
nélkül való féltéséből, mind tsak hátráltat eggy 
©Ily nemes ízándékot, mellyet az egéfifz Orí'zág 
köteles volna elő-fegéileni, önnön magáért; még 
pedig minden haladék nélkül: mert ha egy nagyra 
fzületett LfTjú nem tartotta volna eddig is a Lel
ket a' Társaságban, már kéntelenítteiett volna 
«1 ofziani; de az emiitett nagy ízivíi Jótevő feiu; 
bír halja már fokáig magáéból /a ' Társaság' tar-
íására meg kívántató költségeknek tételét. 

•y RÖlt Betsbcn, Mártz. első napján 179** 
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